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Naujienos iš pasaulio sostinės
VISOS TAUTOS TURI NAUDOTIS LAISVE

Tautų apsisprendimo teisė ir laisvė. . . .
Afrikoje ir. . .

Politinių įvykių savaitė
BŪTINAI NORI IŠVENGTI KALBŲ APIE RYTŲ 

EUROPOS TAUTŲ LAISVĘ

Siūlo nepuolimo sutarti
Chruščiovo priėmimas Pary

žiuje kovo 23 d. neįvyko taip, 
kaip daug kas iš anksto buvo 

kuriomis C hGatvėse,spėjęs.
ruščiovas važinėjo pirmąją sa 
vo vizito dieną, toli gražu ne 
buvo tų gyventojų masių, apie 
kurias iš anksto buvo rašoma. 
Nors komunistų vadovybė au 
tobusais atgabeno tūkstančius 
savo narių,, turėjusių sudaryt’ 
„entuziastingo sutikimo“ įspū 
dį, Chruščiovo pravažiavimo 
laiku niekur nebuvo pastebėti 
ypatingo masių tirštumo. Pran 
cūzų dešinieji Paryžiaus gatve 
se buvo išklijavę daug raudo 
nos spalvos plakatų su šū 
kiais: „Valio de Gaulle“.

NEPAPRASTOS
> SAUGUMO PRIEMONĖS

Sovietų saugumo genreolo 
Sacharovo įsakmiais siūlymais, 
saugumo priemonių Paryžiuje 
imtasi iki kraštutinumo. Be 13.
000 policininkų ir kelių tūks žinimą.
tančių ugniagesių buvo sumo Bendrai, Chruščiovas bando 
bilizuoti tūkstančiai karių ir paveikti silpnąsias De Gaulle 
kriminalinės policijos valdinin savybes — ambiciją, savaran 
kų. Paryžiaus policija Chruš kiškumą ir tt. Įdomu, kad Pa 
čiovo atvykimo išvakarėse ryžiuje Chruščiovas, bendrai 
griebėsi papildomų saugumo atrodąs puslaukiniu, apsikabi 
priemonių prieš kai kuriuos eg nėjusiu „ordinų” dzinguliu 
zilinius veikėjus, padarydama kais, Paryžiuje turėjo įsivilkti 
namuose kratą. —į fraką.

Chruščiovo atvykimo valan Kai Chruščiovas atvyko pas 
dą antisovietiniai prancūzai De Gaulle, 
gatvėse buvo išbarstę aštrių MACMILLANAS ATVYKO 
vinių padangoms jsusprogdin PAS EISENHOWER! 
ti. Policija vos tik spėjo gatves Bet, atrodo, kad jo misija pa 
nušluoti. Chruščiovui vyks lydejo ir savižudžio rolėje esąs 
tant iš aerodromo į miestą, darbiečiu vadas Heitskelis, pa 
prieš jo automobilį važiavo, siūlęs priimti Maskvos pasiūly 
minų jieškojimo mašina... į£l „nusiginklavimą“, be kont

Chruščiovas savo kalbose rolės.
PRANCŪZUS YPATINGAI 

KURSTĖ PRIEŠ VAK.
VOKIETIJĄ.

Bet de Gaulle atsakė, kad pa 
vojaups nėra.

Bet ■ užviįs svarbiausias 
Chruščiovui uždavinys bus pa 
veikti de Gaulle busimoj^ vir 
šūnių konferencijoje užimti 
„neutralę“ poziciją, nesirišant 
per daug su kit. Vakarų alian 
tais. Už „neutralumą“ Chruš 
čiovas, be abejo, siūlys de 
Gaudei įvairių „paslaugų” 
prancūzams rūpimais klausi 
mais.

KAS CHRUŠČIOVUI 
YPATINGAI RŪPI?

Tai atidengė Maskvoje leidžia 
mas užsienio politikos žurna 
las „Tarptautinis gyvenimas'', 
straipsnyje „Sovietų Sąjunga 

ir Prancūzija“, kuriame para 
šyta visa tai, ko Maskva tiki 
si iš Prancūzijos. Vienas įsak 
miausių reikalavimų • 
vengai visų pasikalbėjimų ir 
derybų Rytų Europos tautų 
dabartinės būklės ir tų tautų 
laisvės klausimais. Ypač tie 
klausimai — Maskvos pagei 
davimu — neturėtų atsidur 
ti būsimoje viršūnių konfe 
rencijoje, apie kurios paruo 
Šimą tarp Chruščiovo ir de 
Gaulle dabar būsią be abejo 

tartasi.
Ryšium su tuo puolamas ir 

buvęs Prancūzijos ambaųado 
rius Francois Poncet, kuirs aiš 
kiai pasisakė už Rytų Europos 
tautų laisvę. Kai de Gaulle 
prieš kurį laiką buvo pasisakęs 
už Oderio Neissės linijos pri 
pažinimą, (Chruščiovas dabar 
tikisi iš jo išgauti ir kitų Rytų 
Europos plotų padėties pripa

ĮSILIEPSNOJA
RASINĖS KOVOS, 

kurios prisideda prie šaltojo 
karo. Pietinės Afrikos baltų 
jų valdžia, iš šono kurstant juo 
čįukus, susilaukė didelių ne 
malonumų — įvyko riaušės, 
kurių metu užmušta per 70 
juodukų. Dabar vyksta pro
testai ir Jungtinės Tautos po 
sėdžiauja.

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovą Paryžiuje 

ties triumfaline arka pasitiko 
jaunimas su plakatais apie Ven 
grijos laisvės revoliucijos su 
trypimą.

— Lenkijos atstovybės sekr. 
Indonezijoje paprašė JAV 
prieglaudos.

— Adenaueris lankėsi Japo 
nijoje ir buvo pas karalių.

Europoje.

TRUMPAI IR AIŠKIAI

•' Dr. Didžiulis, sulaukęs 77 
metų amžiaus, mirė Panevėžy, 
Lietuvoje.
& Anglijos paštas paskelbė, 
kad nuo dabar į Sovietų Sąjun 
gą galima siųsti mažus, iki 2 
svarų, siuntinėlius be muito.

— Latvijos kompartijos su 
važiavime dalyvavo 248 lat 
viai, 200 rusų ir 48 kiti.

— Komunistų Lenkijoje ir 
Latvijoje 3%, Lietuvoje 2%, 
visų gyventojų.

— Latvijos generolo Ber 
kio, mirusio Sibire, našlei bu 
vo leista grįžti į Latviją iš Si 
biro ir leista išvykti į Suomiją.

— Apskaičiuota, kad pabal 
tiečiai per ketverius metus pa 
siuntė į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją siuntinių už £3 mil. 
dolerių, iš kurių sovietų vai 
džia uždirbo. 13 mil. dol.

— Iš ntiosiginklavimo dery 
bų Genevoje nieko neišeis, nes 
Rusijos atstovas Zorin nesu 
tinka primti taptautinės kont 
roės ir nori, kad Vakarai pasi 
tikėtų vien jo žodžiu.

— Vakarų Vokietija prade 
jo derybas su Prancūzija dėl 
karo bazių.

— 7000 jaunuolių suvažia 
vo iš 43 valstybių tartis.

— Anglijos Londone ir Ka 
nados Ottawoje Įvyko demons 
tracijų dėl žudynių Afrikos pie 
tuose.

— Chruščiovas Marselyje 
komunistų „šilčiau“ sutiktas.

— Propagandiškai Vilnius 
pranešė, kad Lietuva savo pra 
monėis gaminius eksportuoja 
į 43 šalis; tais gaminiais pre 
kiaujant Maskvai.

— NATO žiniomis Rusijos 
katorgose įkalinta daugiau 
kaip milionas žmonių.

— Pabaltijo valstybių atsto 
vai — Estijos A. Torma, Lat 
vijos K. Zarinš ir Lietuvos 
B. K. Balutis — Lietuvos pa 
siuntinybėje svarstė aktualius 
klausimus.

— Architektui V. Žemkal 
niui, sugrįžusiam iš Australi 
jos į Lietuvą, nedavė žadėtos 
prieš grįžimą Vilniaus miesto 
planavimo vietos, bet paskyrė 
į Kauną kažkokiu „projektuo 
toju“.

— Geriausius gyvulius iš 
Lietuvos išveža į Rusiją, Gu 
diją, Ukrainą. Pernai tokių gy 
vulių buvo išvežta per 3,000.

—■ Lietuvos kompartijos se 
kr eterius Niunka partijos su 
važiavime barė augštąsias mo 
kyklas, kad jos nekovojančios 
su idealistine fiosofija.

— Visa Lietuvos komjauni 
mo viršūnė pavaryta.

PRICE 15 et XX METAI

Gen. konsulas ministeris 
Vytautas Gylys.

BUS PAMINĖTAS MIRĘS
MINISTERIS IR GEN.
KONSULAS V. GYLYS
Besiartinančioms gen. kon 

šulo min. Vytauto Gylio mir 
ties metinėms paminėti, ba 
landžio 3 d., sekmadienį, 4 v. 
po pietų Prisikėlimo salėje 
ruošiama įspūdinga akademi 
ja-

Apie velionį, kaip vieną iš 
pirmųjų, mūsų! atsikūrusios.- 

valstybės ilgametį diplomatą 
kalbės tą JNew Yorko atvy 
kęs konsulas Vyt. Stašinskas. 
Meninėje dalyje dalyvaus mu 
zikas St. Gailevičiaus veda 
mas „Varpo“ choras, kuris su 
solistais S. Mašalaite, V. Žeme 
lyte ir V. Verikaičiu išpildys 
St. Šimkaus kantatą „Atsi 
sveikinimas“. Be to sol. V. Zc 
melytė ir V. Verikaitis išpd 
dys momentui pritaikytus kū 
rinius, o smuikininkas St. Kai 
rys gros smuiku.

Minėjimo metu bus rodo 
mas velionies Vyt. Gylio laido 
limo filmas.

Tą dieną, 11 vai. Šv. Jono 
bažnyčioje už velionies sielą 
bus laikomos Šv. Mišios.

Parodykime pagarbą velio 
niui skaitlingai dalyvaudami 
jo intencijai laikomose pamal 
dose ir ruošiamoje akademi 
joje - minėjime. Bs.

DR. ST. BAcKIS IŠ PARY 
ŽIAUS PERKELIAMAS 

VAŠINGTONAN
Lietuvos ajtstovo Washing 

tone, J. Kajeckio, iniciatyva 
ir Lietuvos dipl. tarnybos Še 
fo, S. Lozoraičio, sutikimu, 
Dr. S. A. Bačkis, ligi šol ėjęs 
atstovo pareigas Paryžiuje, 
perkeliamas į Lietuvos Pasiun 
tinybę Washingtone patarėju.

Paryžiuje Lietuvos atstovo 
pareigas eis dr. Baltrušaitis.

— Latvijoje dabar latvių 
yra tiktai 62%.

— Prancūzijos valdžia ižo 
liavo per 700 tariamų Chruš 
čiovo priešų, o Chruščiovo gar 
bei komunistams leido atsivež 
ti į Paryžių 40,000 kompartie 
čių — demonstracijai ir para 
dui.

— Igliškio kolūkio karvės 
girdomos tiktai kartą per die 
na,' kad duo’jių daugiau p.-ie 
no...

— Natūraliosios dujos Vii 
nių tepasieksiančios tiktai 
1961 metais.

— Akmenės žmonės laikraš 
čio, popieros ir paišelio misi 
pirkti turi eiti pėsti 7 km.

— Korsikoje tremtiniai E. 
Turauską išsirinko savo seniu 
nu.

— Atleisti iš ministeriu pa 
reigų gydytojas Ali. Dirse, 
Stimburys ir Preikšas.

Atvykus į New Yoką Vokie 
tijos koncleriui1 K. Adenaue 
riui, Vokiečių Taryba Ameri 
koje suruošė pietus Waldorf 
Astoria viešbuty. Buvo pa 
kviestas ir pietuose dalyvavo 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas ir PET 
pirm. Zenkel.

Atsakydamas i Sidzikausko 
paklausimą, kaip Vokietija
žiūri į svetimas intervenci 
jas, ne tik ateity, bet ir praei 
ty, Adenaueris ir užsienių rei 
kalų ministeris von Brentano 
pasakė, kad Vak. Vokietija sto 
vi už tai, kad visos tautos turi 
naudotis laisve ir savarankis 
kurnu. Po antrojo pasaulinio 
karo daug tautų laisve gavo, 
o tos, kurios laisvę prarado, 
turi laisvę atgauti.
FIDEL CASTRO PASIRINK 
TAS 'MASKVOS ĮRANKIU 

PIETŲ AMERIKOJE
Baltijos Laisvės Namuose 

buvo eilinės „Tuesdey Paevll“ 
diskusijos. Kartą buvo disku 
tuojama „Komunizmo penetra 
cija Pietų Amerikoje”. Klau 
simą referavo bulgatas Nico 
las Pencheff ir Jugoslavas Bag 
dan Radistą. Abu gerai susipa 
žinę su dalyku.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Abramonis Bronius,

LaSalle, P. Q........... $20.00
Gavęs Spaudos Bendroves 
„Nepriklausoma Lietuva” pra 
nešimą ir vertindamas jį kaip 
rimtai pagrįstą, o taipgi mylė 
damas savąją, lietuviškąją, 
spaudą, be kurios mes būtume 
tikri dvasiniai skurdžiai, — 
todėl pildau Jūsų užsibrėžtą 
ją programos dalį — perku du

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT 1 S

RENKA AUKAS PARODAI
Šią vasarą Čikagoje yra ren 

giama antroji Tarptautinė Pre 
kybos ir Pramonės paroda. Jo 
je Lietuva vėl turės savo sky 
rių, kuriuo rūpinsis LB Čika 
gos apygardos valdyba. Paro 
dos vietos nuomavimui bei ki 
ta, reikia daug lėšų, kurių ren 
gėjai neturi. Todėl yra kreipia 
masi tuo reikalu į geros valios 
lietuvius. Aukas siųsti: J. Ber 
tašius, 2642 W. 15 Street, 
Chicago, Ill.

O Lituanus žurnalui paremti 
vajaus, kuris yra vykdomas vi 
soje Š. Amerikoje, Čikagos ko 
miteto pirm, yra Juozas Kregž 
dys. Aukas prašome nukreipti 
šiuo adresu: Lituanus, 916 
Willoughby Ave., brooklyn 
21, N. Y.

• Iš Čikagos yra organizuo
jama lietuvių kelionė į Euro 
pa Muencheno eucharistinio 
kongreso proga. Kelionei va 
dovauja kun. V. Bagdanavi 
čius, kuris jau registruoja eks 
kursantus.

• B. Babrauskas ir Al. Baro 
nas skaitė paskaitas žurnalisti 
kos kursuose kovo 19 d.
• Steigiamojo seimo 40 metų 
sukakties paminėjimas, kurį 
rengia Vliką remiančios gru 
pės, įvyks gegužės 14 d. Jau 
nimo centre.

DIDELĮ VISUOMENININKĄ — VEIKĖJĄ,. 
DAU< PASIDARBAVUSĮ LIETUVYBĖS LABUI 

IR UŽ TAI DAUG NUKENTĖJUSI,

VILNIETĮ JUOZĄ DILĮ 
PENKIOSDEŠIMTO GIMTADIENIO PROGA 

SVEIKINA IR LINKI SĖKMINGOS TOLIMESNĖS 
DARBUOTĖS LIETUVIŠKUOSE BARUOSE. 

TAIP PAT ILGU IR LAIMINGU METŲ 
ASMENINIAME GYVENIME.

V. K. L. S-gos St. Catharines skyriaus Valdyba.

Komunistų aktyvumas pie 
tų Amerikoje, esąs labai didi 
lis. Einąs šūkis „atsipalaiduc 
ti nuo JAV įtakos“, kaip ka 
daise buvo kovojama atsipala: 
duoti nuo Ispanijos. Kubos 
diktatorius Fidel Castro imas; 
šiam sąjūdžiui vadovauti.

RUOŠIAMOS 20 METŲ 
PAVERGIMO

SUKAKTUVĖS
20 metų bus kai buvo rusų, 

okupuotos Lietuva, ,'Latvįjs 
ir Estija. Ši skaudi nelaimei; 
sukaktis turi būti bendromis 
šių tautų išeivių visame lais 
vajame pasauly paminėta. Tu 
ri būti laisvajam pasauliui pa 
rodyta didžioji Europos tra 
gėdija, kuri žygiuoja toliau 
pavergtų tautų lavonais. Jau 
kuris metas Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos laisvės komitetai 
ruošiasi šiam minėjimui. Kovo 
18 d. buvo egzihnių ir vietinių 
organizacijų platesnis pasiūt 
rimas, kaip konkrečiai turėtų 
būti vykdomas minėjimas, ir 
kaip efektingiau turės būti a . 
muštas sovietiškasis džiūgavi
mas, tas tautas laikant paverg 
tas. Kitą savaitę bus paruošti 
visi planai ir sudaryti organai 
minėjimams vesti.

šėrus. Nors „Nepriklausoma 
Lietuva“ kas savaitę atneša la 
bai įdomių žinių ir svarbių 
staipsnitų, bet aį; noriu dar 
gauti ir gažesnį, daugiau ilius 
truotą laikrašaį, koks gali bū 
ti pertvarkius spaustuvę į ofse 
tinę. Geras jūsų pasiryžimas, 
— Dieve Jums padėk jį laimė 
ti visų mūsų — lietuvių — 
naudai ir garbei! .

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir praše 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

BALFO SEIMAS
Šį rudenį, lapkričio 24—27 

dd. įvyks sukaktuvinis Balfo 
seimas, skirtas 15 metų šios 
šalpos organizacijos sukak 
čiai paminėti. Jo rengimo ko 
mitetą sudaro V. Šimkus (pir 
mininkas), S. Semėnienė, ]. 
Arštikys, Ig. Daukus, K. Bru 
žas, Ig. Petrauskas.

ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

Sprausminio lėktuvo nelai 
mėje prie Tell City, Ind., ku 
ri pareikalavo 63 aukų, žuvo ir 
du čiagimiai Čikagos lietuviai 
— Stanley ir Barbara Tranai. 
Stenly buvo konkurso keliu 
laimėjęs kelionę į Floridą ir 
ten važiavo praleisti atosto 
gas. Jis priklausė lietuvių Pre 
kybos Rūmams. Tranai paliko 
3 dukras: 16, 13 ir 10 metų am 
žiaus.

• Čikagos Augšt. Lituanisti 
kos mokyklos Motinų Klubas 
šios mokyklos vadovėlių leidi 
mo lėšoms sukelti rengia kon 
certą* kuris Įvyks balandžio 
3 d. Jaunimo centre. Jame da 
lyvaus mūsų žymesnieji solis 
tai.
!• A. Gulbinsko Čikagoje ve 
damas vieno dolerio vajus Va 
sario 16 gimnazijos naudai jau 
davė 3,000 dol.
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INDEPENDENT LITHUANIA 

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as 
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis. 
DOminic 6-6220

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

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rales:
Kanadoje ....................... $ 5.00 Canada ...............................$ 5.0C
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. America. .$ 5.5C 
Visur kitur ................... $6.00 Other Countries .............. $6.00

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

Su pasitikėjimu
Šią savaitę išsiuntinėjami visiems Spaudos Bendrovės 

„Nepriklausoma Lietuva” akcininkams-šėrininkams kvietmai 
j metini visuotini susirinkimą, praėjusiųjų metų visuotinio 
Bendrovės narių susirinkimo priimtasis Spaudos Bendrovės 
„Nepriklausoma Lietuva“ Įstatų projektas ir Atsišaukimas Į 
visus šėrininkus-akcininkus bei „Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojus. Visa tai siunčiama su maloniu prašymu padėti 
spaustuvei persitvarkyti, kaip buvo rašyta „Nepr. Lietuvos“ 
11 (677) nr. Bendrovės pirmininko straipsnyje „Ar ištesėsi 
me?” ir kaip sakoma čia dedamame atsišaukime. „Nepriklau 
somos Lietuvos“ redakcija ir administracija prisideda prie 
šių prašymų ir prašo paremti Bendrovės Valdybos užsimo 
jimą, skirtą svarbiam savosios spaudos tikslui ir laikraščio 
antgalvyje skelbiamųjų šūkių įgyvendinimui, bei lietuvybės 
išeivijoje išlaikymui. N. L. red. ir adm.

Didžiai Gerbiamas „Nepriklausomos Lietuvos“ šėrininke, 
Didžiai Gerbiamas „Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratoriau,
Kreipiamės į Tamstą labai svarbiu savosios spaudos rei 

kalu.
1941 metais susikūrus pirmajai Kanados lietuvių organi 

zacijai, Kanados Lietuvių Tarybai, kuri apjungė visokių 
pažiūrų ir visokių įsitikinimų lietuvius šūkiu „Už Lie 
tuvos išlaisvinimą ir už ištikimybę Kanadai“, — tuojau buvo 
Įsteigtas ir visus lietuvius tuo pačiu principu jungiantis laik 
rastis „Nepriklausoma Lietuva“. Galima pasidžiaugti, kad 
ligtol neturėjusieji laikraščio, lietuviai sugebėjo netiktai jį 
išlaikyti, bet ir iš šapirografu spausdinamo pervesti Į spaustu 
vėje spausdinamą didelį ir reguliariai einantį savaitrašti.

Tam laikraščiui leisti vėliau buvo sukurta Spaudos Bend 
rovė „Nepriklausoma Lietuva“, kuri yra faktinoji šio laik 
raščio leidėja. Natūralu, nes Bendrovė jau turi daugiau kaip 
700 šėrininkų - akcininkų.

Plėsdama darbą ir stiprindama laikraščio leidimo bazę, 
NL Bendrovė pasistatė savo namus, į kuriuos perkėlė anks 
čiau dar pirktas mašinas, vėliau įsigijo Montrealio statybų 
vietose kelis žemės sklypus. Dėl to Bendrovės turtas pakilo 
bent dvigubai, taip, kad Bendrovės šėras, parduodamas po 10 
dolerių, dabar turi dvigubą vertę.

Bet B-vės turimos mašinos paseno ir susidėvėjo, o ir 
spaudos technika nestovi vietoje. Yra būtinas reikalas per 
tvarkyti ir spaustuvę ir laikraščio spausdinimą.

Paskutinis visuotinis Bendrovės narių susirinkimas, at 
sižvelgdamas į esamą padėtį ir norėdamas spaustuvę tobulin 
ti ir tuo pačiu sudaryti sąlygas, kad ji galėtų pereiti į komei 
cinį darbą, kuris Bendrovei duotų pelną ir tuo galimybę už 
šėrus mokėti dividendus, — nutarė keisti spaudos būdą, per 
einant Į ofsetinį. Tam tikslui jau nuo seniau yra vykdomas 
NL Mašinų Fondo vajus, kuris dabar turi apie 4,000 dol. Bet 
spaustuvę pervesti į ofsetinį būdą reikia apie 15,000 dol. 
Kalkuliacija išeina tokia: jeigu 715 mūsų Bendrovės akciniu 
kų-šėrininkų nupirktų tiktai po dvi akcijas, paskyrę tam po 20 
dolerių, tai mes reikiamą sumą tuojau turėtume, ir spaustu 
vės pertvarkymo tikslas būtų atsiektas. Todėl visuotinis fi
ves susirinkimas ir nutarė kreiptis į gerbiamus šėrininkus ir 
prašyti visus nupirkti po du šėrus. Taipgi-buvo nutarta kreip 
tis ir į „Nepriklausomos Lietuvos“ prenumeratorius, kurie 
neturi nupirkę šėrų, kad ir jie įsigytų šėrų ir taptų, kaip ir 
visi kiti NL Bendrovės šėrininkai, „Neprikl. Lietuvos“ leidė 
jais, ne tiktai skaitytojais. (Šero kaina 10 dolerių, galima Įsi 
gyti iki 50 šėrų).

Malonus tautieti, Mielas Bendrovės šėrininke ir Mielas 
NL prenunąeratoriau, B-vės V-ba yra tikra, kad Tamsta esi 
sąmoningas lietuvis, todėl mums nereikia aiškinti spaudos 
svarbumo ir reikšmės kovoje už Lietuvos išlaisvinimą ir del 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje. Todėl mes tikimės, kad Tams 
ta nuoširdžiai paremsi B-vės sumanymą bei tikslą ir, nesuda 
rydamas sau sunkumų, bent du šėrus tikrai nupirksi, ir tuo 
sudarysi galimybę, kaip galima greičiau, pertvarkyti NL 
spaustuvę. Tai bus ir malonumas, nes Tamsta gausi gražiai 
išleistą laikraštį ir sudarysi sąlygas pereiti spaustuvei į ko 
inercinį stovį, kuris procentuos akcijas - šėrus.

Laukiame skubaus ir malonaus Tamstų atsiliepimo. 
NL Bendrovės pirmininkas L. Norvaiša - Girinis 

Vicepirmininkas J. Leknickas
Direktoriai: H. Adomonis, M. Juodviršis, Pr. Paukštaitis 

Iždininkas K. Leipus 
Sekretorius J. Kardelis

NAUJAS PABALTIJO TYRINĖJIMO INSTITUTO 
METRAŠTIS

Pabaltijo tyrinėjimo institu 
to (Baltisches Forschungsms 
titut) metraštis „Commenta 
tiones Balticae” (VI—VII to 
mas 1958 — 59 metams. 440 
pusi. Bonn. 1959).

Paul Campe rašo apie pro 
vincijos bažnyčių vidaus įren 

girną latvių Vidžemės rajone 
17—18-me amžiuje. K. J. Če 
ginskas dėsto apie rusifikaciją 
ir jos pasėkas Lietuvoje caris 
tinio režimo metu. Juozo Jakš 
to studija apie kryžiaus žygius 
Pabaltyje 14-me amžiuje. G. 
Ney rašo apie estų tautos etno

Malonėkite išsikirpti ir pašau goti.

37-jo TARPTAUTINIO EUCHARISTINIO KONGRESO 

REIKALU

Kas žinotina viso pasaulio lietuviams.
1. Kongresas bus pradėtas 

liepos 31 d. ir baigtas rugpjū 
čio 7 d. Lietuvių grupės Komi 
tetas nutarė kreiptis į viso pa 
šaulio lietuvius prašydamas 
Kongreso dienomis prie savo 
maldų ir darbų intencijų pri 
dėti sekančias intencijas: 
rugpjūčio —
1 d.: už visų laikų, lietuvius

savo tikėjimo aukas;
2 d.: už visų laikų lietuvius,

tėvynės gynėjus;
3 d.: už visus bolševikijoje

kenčiančius lietuvius;
4 d.: už viso pasaulio lietuvių

jaunimą;
5 d.: už visą lietuvių tautą;

tautą;
6 d.: už Bažnyčią ir bendrai ti

kėjimo laisvę Lietuvoje.
2. Norime, kad Kongrese lie 

tuvių grupėje galėtų dalyvau 
ti Europoje esąs lietuvių jau 
nimas, ypatingai Vasario 16 
ir Tėvų Saleziečių gimnazijų 
moksleiviai. Padėkite mums 
tai Įgyvendinti jūsų maža pi 
nigine auka, kurią siųskite ar 
ba Prel. P. Jurui — 94 Brad 
ford St. Lawrence, Mass. US 
A, arba man — vysk. Brizgys,

6727, S. California Ave., Chi 
rago 29, Ill. USA.

Kas žinotina vykstantiems i 
Kongresą.

Lietuviams yra rezervuotos 
vietos gyventi labai patogioje 
Miuncheno miesto vietoje — 
arti centrinės geležinkelio sto 
ties ir katedros.

Lietuviams yra rezervuotų 
ribotas skaičus vietų Kristaus 
Kančios vaidinime.

Vykdami grupėmis ar pavie 
niui lietuviai tomis vietomis— 
gyventi ir dalyvauti Kristaus 
Kančios vaidinime, pasinaudo 
ti galės tik laiku pranešę savo 
pavardę mūsų Komiteto Sek 
retoriui kun. Dr. J. Avižai: 
Untere Anger 17-1, Muenchen
2. W. Germany.

Ten lietuviai galės gauti 
Kongreso programas, dalyvio 
ženklus ir visas informacijas.

Įspėjame visus, kad vieno 
kiu ar kitokiu būdu iš anksto 
neužsiregistravusieji galės ture 
ti labai didelių sunkumų gau 
ti gyvenimui vietą ir dalyvau 
ti daugelyje Kongreso progra 
mos dalių.

Vysk. V. Brizgys.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
DĖL KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS

Krašto Valdyba, pranešda 
ma savo kovo mėn. 3 d. posė 
džio nutarimus („N. L.” nr. 11 
(677), šeštame punkte nusi 
skundė, kad: „...iš buv. Toron 
te Krašto Valdybos negauta 
iki šiol kasos knygų, dokumen 
tų ir tt.“ Atseit, negauta nie 
ko. Negaliu suprasti kodėl Kr. 
V-ba paskelbė tokią klaidinan 
čia informaciją, tuo labjau, kad 
buvau su V-ba nuolatiniam 
kontakte ir ji puikiai žinojo 
tikrą padėtį. Jeigu jie norėjo 
iškelti tam tikrus nesklandu 
mus, reikėjo kalbėti tiesiai ir 
atvirai, nemetant kaltinimų į 
tą pusę, kur jie tikrai nepri 
klauso.

„Buvusios Valdybos” savo 
ka galima naudoti tik kalbant 
apie jos egzistavimą iki nau 
jos valdybos išrinkimo, nes 
nuo to momento buvusi Vai 
dyba, kaip vienetas ir institu 
cija išnyko ir liko: „buvęs jos 
pirmininkas,. buvęs sekreto 
rius, buvęs iždininkas ir t. t.“., 
t. y. fiziniai asmenys, kurie ta 
po įpareigoti perduoti savo tu 
retas pareigas, ar dar tiksliau 
kalbant, visą su jų turėtomis 
pareigomis susijusią B-nės me 
džaigą, naujai išrinktiems pa 
reigūnams.

Išvažiuojant po Tarybos su 
važiavimo -iš Montrealio buvo 
me sutarę su Valdybos p-ku, 
kad jis, drauge su iždininku, 
atvažiuos perimti K. V-bos by 
las, iždą bei kitokį turtelį taip, 
kaip kad yra priimta ir pride 
ra tokiais atvejais. Deja, pirmi 
ninkas pranešė, kad nutarė ne 
važiuoti ir prašė viską kaip 
nors jiems prisiųsti. Tas „kaip 
nors“ nebuvo mums labai pri 
imtina forma, tačiau, kad ne 
sutrukdyt V-bos darbo buvo 
jai pasiųsta, siuntinėliais ir per 
rankas, visas paskutiniųjų ke 
lių metų susirašinėjimas, pro 
tokolų knygos, Tarybos šuva 
žiavimų protokolai, blankai, ra 
šomoji mašinėlė. Toronte liko 
dėžė su senais raštais ir kito 
kia archyvinės reikšmes me 
džiaga. Bet ir tie popieriai bus 
„kaip nors,“ montrealiečiams 
pristatyti, t. y. kai vėl atsiras

proga per ką nors pasiųsti.
Dėl pinigų, kasos knygų bei 

kasos dokumentų. Visiems ge 
rai žinoma, kad buvusios kraš 
to Valdybos buvo sudaromos 
iš torontiečių bei hamiltonie 
čių. Iždininko pareigas, mano 
kadencijos metu, ėjo hamilto 
nietis. Pinigai buvo laikomi 
„Paramos“ kredito kooperaty 
ve Toronte, tačiau kasos kny 
gos ir visi piniginiai doku 
mentai buvo laikomi Hamilto 
ne. Visa iždininko veikla bu 
vo tikrinama Kr. Tarybos rink 
tos Revizijos Komisijos, kuri 
kasmet raportuodavo apie tai 
Tarybos suvažiavime. Nei aš 
pats, nei, kiek žinau, joks ki 
tas buvęs pirmininkas savo iž 
dininkų nerevizuodavo. Buvu 
šio iždininko nebuvau sutikęs 
nuo Tarybos suvažiavimo 
Montrealyje. Dėl ko jis neper 
davė savo bylų naujam iždinin 
kui, aš nežinau. Po pakartoti 
nu mano raginimų (tuo reika 
lu aš jam dukart rašiau ir tris 
kart skambinau telefonu), jis 
prisiuntė „Paramos“ knygelę 
ir čekį, kurį aš papildomai pa 
sirašęs ir uždaręs sąskaitą To 
ronte, sausio 20 d. išsiunčiau Į 
Montrealį. Dėl kasos dokumen 
tų buvau buv. iždininko pakar 
totinai užtikrintas, kad: „vis 
kas jau supakuota ir tuoj pat 
bus nunešta į paštą“. Dėl ko 
jis iki šiol nenunešė to siunti 
nio į paštą — nežinau. Jokių 
įtarinėjimų aš neturiu ir tikiu, 
kad buv. iždininkas, kad ir su 
labai didelių pavėlavimų, visas 
kasos bylas tvarkingai per 
duos naujam iždininkui. Gi jei 
gu jis to nepadarys, tada bū 
tų Krašto Valdybos pareiga 
kreiptis į Rev. K-ją, kad toji 
išaiškintų visą reikalą.

Baigdamas noriu tik apgai 
lestauti dėl tokių skubotų „iš 
kėlimų“ spaudoje. Jie tikrai ne 
patarnauja B-nės labui ir gali 
būti palesinami tik tada, kada 
visos vidujinės priemonės 
konfliktui išlyginti yra išsem 
tos.

Vytautas Meilus, 
buv. Kr. V-bos p-kas.

genezę. Povilas Rėklaitis da 
vė studiją apie Lietuvos pilių 
bažnyčias. Herbert Salų rašo 
apie Oscar Wilde ir Eino Lei 
no. Lothar Schuetz nagrinė 
ja Pabaltijo valstybių konsti 
tucijų raidą po 1940 metų. 
Mihkel Toomse svarsto kai ku 
riuos estų kalbinius klausi 
mus. Prano Zundės sovietinės 
Lietuvos bendro lavinimosi

Atkelta iš 9 psl. 
plitusi. Ir lietuvių tremtinių 
tarpe Vokietijoje džiova yra 
dažniausia liga.

Reikia tikėtis, kad šis nau 
jas TBc ligonių šalpos Įstaty 
mas bus ne tik vokiečiams, bet 
ir svetimtaučiams, gyvenantie 
ms Vokietijoje, jų tarpe ir lie 
tuviams geresnis įnašas i jų 
sveikatos išlaikymo sustiprini
mą. _

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 
uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 

mas 1960 metų balandžio mėnesio 24 dieną, 3 vai. po pietų.
Vieta: Montreal, Aušros Vartų salė, 1465 rue de Seve, 

Montreal 20, P. Q.
Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Mandatų komisijos rinkimas,
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas,
7. Diskusijos dėl pranešimų, jf
8. Mašinų pirkimo ir darbų plėtimo reikalai.
9. Bendrovės įstatų svarstymas ir priėmimas.

10. Valdybos, Direktorių ir Revizijos komisijos rin 
kimai.

11. Einamieji reikalai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
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. Tu 
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.

Valdyba.

Įgaliojimas:

Šį pasirašęs,................................................................................................

gyvenąs ....................................................................................................
turįs šėrų N r. Nr..............................................................šiuo įgalioji!
......................................................................................atstovauti mane 

Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų I960 
metų visuotiniame susirinkime.

Įstatų projektui: pritariu [ |

nepritariu [ |
(nusistatymą pažymėkite kryžiuku).

Data.
(parašas)

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

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

6.
Esu tikras, jog mes dažnai 

pagalvojame, kas atsitiktų su 
mūsų namu, jei mes mirtume 
dar jo pilnai neišmokėję.

Galimas dalykas, kad mūsų 
žmonos turėtų nemažai sunku 
mų, tęsdamos tokius mokėji 
mus ir dar rūpindamosios vai 
auginimu.

Būtų tai nemaža problema, 
ypač kai prisimename, jog ta 
paskola (mortgage) yra paim 
ta gan ilgam laikui.

Prieš porą savaičių man ir 
teko sutikti tūlą pilietį, turiu 
tį kaip tik tokius rūpesčius. 
Jis buvo jau diskutavęs savo 
reikalus su keliais draudimo 
atstovais if gavęs įvairiausių 
patarimų. Jam buvo siūlyti 
Įvairūs namo paskolos draudi 
mo planai (mortage insuran 
ce), kurių kiekvienas garanta 
vo, jog mirties atveju namas 
pereitų į pilną šeimos nuosavy 
bę — be jokių tolimesnių mo 
kesčių.

Kadangi tie planai gerokai 
skyrėsi savo kaina, tai mūsų 
pilietis ir negalėjo nutarti, ku 
rį jų pasirinkti.

Pagaliau, sužinojęs, jog šias 
eiles rašąs irgi dirba gyvybių 
draudime, kreipėsi patarimo.

Jis buvo 35 metų amžiaus; 
namui užtraukta paskola — 
12,500 dol., mokama po 107 
dol. Į mėnesį (25-iems meta 
ms).

Tikrumoje jis buvo jau ge 
rokai susipažinęs su trim pla 
nais, kurie jam iyg ir patiko. 
Tų planų kainos buvo 5„ 9 ir 
net 25 dol. mėnesiui. Visi jie 
garantavo, jog jei jis mirtų 
dar prieš apmokant paskolą, 
draudimo bendrovė apmokėtų 
likutį ir namas liktų pilnoje 
šeimos nuosavybėje. Kadangi 
tie planai skyrėsi savo kaina 
tai brangesnieji, dar turėjo ir

specialius priedus, kurie ir 
darė tuos planus dar patrauk 
lesniais.

Mūsų piliečiui lab jaustai, 
atrodo, patiko 9 dolerių pla 
nas. Jo samprotavimu, nebūtų 
didelis sunkumas pasididinti 
mėnesini paskolos mokestį nuo 
107 iki 116 dol. ir tuo užsi 
tikrinti, kad šeima visada tu 
rėš bent pastogę, jei kas nors 
nenumatyto su juo atsitiktų.

Kai aš nurodžiau, jog jis tu 
rėš tuos papildomus 9 dole 
rius mėnesiui mokėti net 
metus, jis pastebėjo, kad gy. 
bės draudimo bendrovė, jam 
išgyvenus, sugrąžins apie 
1,600 dol. atgal. Ši idėja jam 
labjausiai patiko.

Žvilgterėkime, ką jis tokiu 
draudimu atsiekia?

Pirmiausia, jei jis mirtų 25- 
kių metų bėgyje — draudimo 
bendrovė apmokėtų j likusią; 
paskolą ir jo šeima turėtų na 
mą.

Bet sakykime jis nemiršta, 
o dar blogiau — jis tampa in 
validu. Tuo atveju jis būtų at 
leistas nuo tolimesnio mokė 
jimo už savo draudimą, liktų 
vienodai apdraustu ir jeigu iš 
gyventų ik 60 metų amžit 
vistiek gautų tą 1,600 dol. ui 
mą.

Na, ir jeigu jis, sakykim, ap 
gauna visus (nei miršta, nei 
tampa invalidu) ir išgyvena 
iki 60 metų amžiaus, savaime 
aišku, jis atgauna 1,600 dol., 
kas sudaro apie du trečdaliai 
visos įmokėtos sumos. Kitais 
žodžiais tariant, tik 900 dol. 
permokėjęs už namą, jis buvo 
tikras, jog jo mirties atveju, 
namas tikrai liks jo šeimai, o 
ne mortgage bendrovei.

Taigi, mes susipažinome tik 
su vienu pasiūlymu. Vėliau 
žvilgterėsime ir Į likusius.

Tad iki kitos savaitės!
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Sunkieji Lietuvos atsil 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO 

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

_ • ryžusi pripažinti Lietuvą cle.turimo facto. Latviją ji jau buvo pi i 
pažinusi 1918 m. lapkr. 11 d., 
Estiją kiek anksčiau.

Lenkai nė nemanė gerbti

ATEINA AMERIKOS
Amerikiečiu komisijos Pa 

baltijo kraštams galva, pulk. 
Greene (birž. 17 d.). Taikos 
Konferencijos Pabaltijo komi 
sijai pareiškė: „Lietuvos vy 
riausybė (Sleževičiaus kabinę 
tas) tikrai atstovauja tautos 
valią ir atatinka įvairiu krašto 
sluogsnių nuotaikoms“. Jis pa 
tarė Pabaltijo kraštams duoti 
paskolų, tikslu padėti kuogrei 
čiausia išsibodėti vokiečiu.

SUNKI FINANSINĖ 
BŪKLĖ.

Lietuvos finansinė būklė 
šiuo metu pasidarė gana sun 
ki, nes Voldemaro ir Yčo Ber 
lyne gruodžio mėn. (1918 m.) 
gautoji šimto milionu markiu 
paskola išsibaigė, o mokesti 
mis tesurinkta 5 mil. markiu. 
Liepos pradžioje Sleževičius 
paskelbė pirmą vidaus pasko 
lą — 30 mil. auksinu penktu 
nuošimčiu. Liepos 4 d. su vo 
kiečiais Sleževičius pasirašė su 
tartį atsiimti iš jų visus Lietu 
vos geležinkelius ir įrengimus. 
Prancūzija nutarė rugs. 18 d. 
duoti Lietuvai 30 garvežiu 
Kaunan geg. 17 d. atėjo pir 
moji llooverio misijos maisto 
dovana Lietuvos vaikeliams.

LIETUVIŲ PAGALBA.
žio pasirašytą skubotą kabelį, 
prašantį tuojau pasiųsti Lietu 
vos Delegacijai 40,000 dol., 
nes iš Amerikos karo vadovy 
bės galima gauti miliono dole 
rių vertės gerų ginklų už pusę 
miliono frankų. Lietuva tuo 
metu tegalėjo duoti 200,000 
frankų. Iš Amerikos lietuvių 
prašyta 300,000. Tautinė Ta 
ryba (tautininkų) davė 8,000 
dol., Tautos (katalikų) 32,000 
dol. Jauna Lietuvos karinome 
nė susilaukė gerų, moderniš 
kų ginklų kovoms prieš ber 
montininkus, bolševikus n len 
kus.

Birž. 6 d. Sleževičius įteikė 
amerikiečių misijos galvai, pul 
kininkui Greene

protestą prieš lenkų ėjimą
i Lietuvos teritoriją

ir mobilizavimą ten rastu vy 
rų. Prancūzų misijos galva, 
pulk. Reboul birž. 18 d. Šleže 
vičiui pranešė, kad lenkams ir 
lietuviams nustatoma demarka 
cine linija. Ją Sleževičius pri 
ėmė (birž. 23 d.), nors lietu 
viai ją nustatant nedalyvavo, 
tik prašė neleisti lenkų valsty 
bės valdininkų į ginčijamas sri 
tis. Prof. Senn mano, kad de

Reboulo nustatytos demarka 
cinės linijos. Pasitraukia vo 
kiečiai, taip pat, nenorėjo nie 
ko gero lietuviams palikti. Jie 
Sleževičiui liepos 1 d. pranešė 
apleisią Suvalkus ir pavesią 
juos — lenkams. Stipria nota 
Tallentsui Sleževičius užpro 
testavo, o liepos 5 d. telegra 
ma Purickiui Berlyne sakė: 
„Vokiečiai iš Lietuvos traukia 
si.

Mes krašte tvarką galime 
puikiai palaikyti patys.

Bet patikėtini šaltiniai prane 
ša apie lenkų planus demarka 
cine liniją peržengti ir eiti į 
Lietuvos žeme. Prašau daryti 
energingų žygių Antantės vy 
riausybėms ir reikalauti, kad 
lenkams būtų griežtai uždraus 
ta nustatytą demarkacinę lini 
ją peržengti“. Iš Kauno vokie 
čiai išsikraustė liepos 11 d., 
palikdami šiaurės Lietuvoje 
bermontininkais virtusių golci 
ninku. Lenkų žygiavimą mar 
šąląs Foch siekė sulaikyti nu 
statydamas naują demarkaci 
ne liniją liepos 18 d., kuri len 
kams atidavė Suvalkus, Sei 
nūs ir platesnį Varėnos - Vii 
niaus gedežinkelio ruožą. Len 
kai griežtai atsisakė grįžti prie 
birž. 18 d. linijos. Prancūzai 
linko lenkus remti, anglai — 
ne. Įdomu, kad tuomet lenką 
ms atiduoti Seinai ir šiandien 
Lenkijoj, o

Verduno Piliečiai,

Netrukus atėjo ir 230,000 dol. 
vertės vaistų bei kitų reikme 
nu, kuriuos JAV Raudonasis 
Kryžius nupirko Lietuviu Die 
nos (1916 m.) surinktomis au 
komis, pridėjęs 100,000 dol. 
savo auką. „New York Times“ 
skelbia (liepos 17 d.) kad Lie 
tuvos kariuomenei netrukus 
būsią suteikta per milioną do 
leriu vertės ginklų ir reikme 
nu. Dalyką pravesti padėjo 
Amerikos Lietuvių Tarybų 
Egzekutyvio Komiteto prisius 
toji į Paryžių 40,000 dol. su 
ma. Pirmoji ginklų siunta pa 
siekė Ljepoją rugs. 15 d.

Knygoje „Bronius K. Balu 
tis“ apie tai sakoma: „Vykdo 
masis Tarybų Komitetas Wa 
shingtone rugpj. 11 d. (1919 
m.) gavo Voldemaro, Balučio, 
Žibaus, Yčo, Noraus ir Daba

markacinės linijos nustaty 
mas buvo lietuviams laimėji 
mas, nes didžiosios valstybės 
čia aiškiai pasisakė neleisią 
lenkams be jokių ribų zygiuo 
ti i Lietuvą, tikslu ją pajungti 
savon valstybėm Abiejų Šleže 
vieiaus kabinetu darbai Lietu 
vos vidų aptvarkyti ir sudary 
ti stiprų valstybinį aparatą bei 
kariuomenę, davė pagrindo 
įvairioms amerikiečių ir pran 
cūzų - anglų komisijoms pra 
nešinėti savo vyriausybėms

apie lietuvių tautos norą ir 
sugebėjimą gyventi savita 
nepriklausoma valstybe.

Tokiu būdų, Anglijos užsie 
nio reikalų ministeris. Lordas 
Curzonas rugs. 23 d. anglų mi 
sijos galvai Rygoje, Tallent 
sui, pranešė, kad Anglija pasi

MŪSŲ ffisP ORTAS

Focho linija yra Tarybinės 
Lietuvos ir Lenkijos siena.
Vokiečių likučiai (jų susida 

rė apie 45,000 vyrų) etlkėsi 
apie Šiaulius ir Sleževičius lie 
pos 26 d. Tallentsui įteikė stip 
rų protestą. Anglai įsakė vo 
kiečiams išsikraustyti, bet tuo 
metu atvyko prancūzas gene 
rolas Niessel. kuris paėmė va 
dovauti Alijantų misijoms, nes 
prancūzai pradėjo pavydėti 
anglų veikla Latvijoj ir Esti 
joj. Anglas generolas Gough, 
kuris vadovavo visoms anglų 
kariškoms pajėgoms (laivy 
nui) Baltijos jūroje, Niesselio 
vadovavimą apibudino kaip „iš 
galvos išsikraustymą“, Vokie 
čiai pranešė rugpj. 11 d., kad 
negalėsią Lietuvos apleisti 
pirm spalio 8 d. Jie išsikraustė 
pabūgę ne Niesselio, bet graso 
mo lietuvių ir latvių sutartinio 
kariuomenių puolimo.

Bus daugiau.

REPREZENTANTO.
MANO ATSAKOMYBĖ BUS 
rūpintis jūsų teisių ir 
PRIVILEGIJŲ APSAUGA!

Balandžio 4 d. rinkime
GEORGE O’REILLY
Verduno Burmistru!

VEDA KAZYS BARONAS CENTRINĖ RINKIMINĖ BŪSTINĖ

LIETUVAITĖS NUGALĖJO
Sakoma, kad kuklumas yra 

dorybė, o puikybė jau nuode 
rnė, dėl kurios tenka vėliau 

I f alsuokite už veiklu vyrą

V Ward No. 2 — Seat No. 1
' Būstinė: 4081 Verdun Ave.

PO 8-4867 — PO 7-6676 — PO 7-9060

SS TINKLINIO MEISTERI 
labai gailėtis. Panašiai buvo ir 
su Lietuvos rankininkėm Le 
ningrado turnyre. Būdamos

turnyro favoritėm, jos į kovą
su Maskva išėjo perdaug dide 
liu pasitikėjimu ir rungtynes 
teko sužaisti tik lygiomis — 
6:6. Sekančią dieną, lietuvai 
tės žaidė • lemiamas rungtynes 
prieš Odesą, daugkartinį SS 
meisterį. Šį kartą, lietuvaitės 
pademonstravo Įvįjsą savo 
meistriškumą, tiesiog sutrins 
kind*imos Odesą 10:4 pasek 
me. Tokiu būdu, Kauno Že 
mės Ūkio Akademijos studen 
tės, surinkusios 13 taškų iš 14 
galimų, laimėjo Leningrado 
rankinio turnyrą, kuriame be 
mūsų Tėvynės atstovų, dar da 
lyvavo Odesa, Karaliaučius, 
Maskva, Leningradas, Mins 
kas, Baku, Tbilisis.

BLOGIAU PAVYKO 
VYRAMS

Jų grupėje nugalėtoju iš 
ėjo Kijevas prieš Maskvą ir 
Kauno Kultūros Institutą. Vy 
rų grupėje taip pat dalyvavo 
aštuoni miestai.

Lietuvos spauda ir patys 
sportininkai vis dar negali pa 
miršti mūsų stalo tenisininkų 
nesėkmės Kijeve. Tuo reikalu 
buvo sušauktas Lietuvos stalo 
teniso s-gos posėdis, kuriame 
aiškintis turėjo Saunoris, o dar 
kalbėjo žinomas iš N. Lietuvos 
laikų sportininkas Variakojis 
ir kt. Tačiau visą „tulžį išlie 
jo" L. Karpaitis vilniškiame 
„Sporte“. Savo straipsnyje 
„Ką reiškia pralaimėjimai Ki 
jeve“ jis rašo, kad į meiste 
rius, į jų treniruotes, kreipia 
mas labai mažas dėmesys, o 
Kaune jie bendrai neturi vie 
tos treniruotėms. Trūksta ir DALYVAUS IR DAUGIAU 
stalų, nors jie gaunami Kau LIETUVIŲ SPORTININKŲ, 
ne, Vilniuje. Tuo tarpu Kijeve Tad ir vertėtų olimpiados da

PO 6-8234

stalų tenisui kiek tik nori ii tt.
Musų atsakymas L. Karpai 

čiui: bereikalingai lieji ašaras 
ir rašalą, Karpaiti! Juk pa 
čiam gerai žinoma, kad visi 
gaminiai iš Lietuvos siunčia 
mi į „broliškas” respublikas...

Esame minėję
R. TAMULĮ,

kuriam Varšuvoje lūžo ranka, 
o gipsą dėjo net pats L.enkijos 
armijos generolas. Gydymuisi 
lietuvis paliktas Varšuvoje ir 
tai puikioje priežiūroje. Pilnai 
suprantama: R. Tamulis yra 
reikalingas SS ir komunistinės 
sistemos propagandai, kadan 
gi Romos olimiadoje jis gali 
laimėti aukso medalį, atškus S. 
S-gai. R. Tamulis nėra Sibiro 
katorgininkas, pasmerktas mir 
čiai. O ne! Juo rūpinasi ir SS 
ambasados nariai Varšuvoje, 
lankydami jį ligoninėje kiek 
vieną dieną, atnešdami dova 
nų, paguosdami ligoje. Štai ko 
kią reikšmę rusai skiria savo 
propagandai, nežiūrint, kad R. 
Tamulis yra lietuvis. Jie žino,, 
kad Romoje jis kovos ne kaip 
Lietuvos atstovas, bet kaip SS 
rinktinės narys ir jos koman 
dai neš laimėjimus. Čia ir siū 
lau iš anksto mūsų vadovau 
jantiems veiksniams, FASK- 
tui pasiruošti Romos įvykia 
ms, nes amžinajam mieste, be 
R. Tamulio dar

4540 Verdun Avenue.

LONDON, Ont.
NETEKOME VYTAUTO REPŠIO

Kovo 14 d. Londone staiga 
mirė'Vytautas Repšys, kilęs is 
Rokiškio miesto ii* sulaukęs 
vos 36 metų amžiaus. Šis tau 
rus lietuvis buvo baigęs Rokiš 
ko gimnaziją ir Kanadon iš 
Švedijos atvyko po antro pa 
saulinio karo. Dideliame nu 
liūdime paliko žmoną ir du su 
nūs, 6 ir 3 metų amžiaus.

Mylimo tautiečio staigi ir 
netikėta mirtis sukrėtė visus 
Londono lietuvius. Viktoria 
ligoninėj padarius tyrimą, nu 
statyta, kad mirties priežastis
— galvoje trūkęs kraujo in 
das — apoplekcija.

Į amžino poilsio vietą — Šv. 
Petro parapijos kapines Lon 
done V. Repšys palydėtas veik 
visų londoniškių bei artimųjų 
apylinkių lietuvių. Gražų atsi 
sveikinimo. žodį tarė B-nes 
Apylinkės Pirmininkas.

Ryšyje su tuo reikia pažymė 
ti tokį atsitikimą. Vytautas 
darbovietėje buvo paklaustas, 
kurios tautybės esąs. Atsakęs
— lietuvis.

— O aš esu suomė. Palikau 
aš savo namuose — Suomijoj 

lyvius, žiūrovus, spaudą, radi 
ją Italijoje supažindinti su SS 
rinktinės sąstatu, kuris bus pa 
remtas ne tik lietuviais ir es 
tais, bet taip pat ir kitom pa 

Nukelta į 7-tą psl.

PO 8-2141 

tavo tėvynės ir valstybės ženk 
lą — Vytį. Mano brolis, majo 
ras, būdamas Lietuvoj suomių 
karo attache, gavo tą Vytį jū 
su kariuomenės šventės pro 
ga. Šią brangią dovaną pars! 
vežė Suomijon. Bet... mano 
brolis, begindamas savo tėvy 
nę nuo užpuolikų, 1939 m. 
žuvo. Liko be jo... vienišas Vy 
tis. Aš paprašysiu savo senų 
jų tėvelių, kad Vytį atsiųstų 
Kanadon. Aš jį įteiksiu tau, 
Vytautai.

— O aš pasistengsiu, kad 
Vytis parkeliautų laisvon Lie 
tuvon!

Taip Vytis iš Suomijos at 
keliavo Londonan. Vytautas 
įjį perdavė B-nės Ąpylirdkėi? 
valdybai, o ši įteikė jį pašau 
goti skautams - včyiams iki 
kelias Tėvynėn bus laisvas...

Tat Vytis sugrįš Tėvynėn, 
tik tavęs sugrįžtančiųjų tarpe 
jau nebebus...

Tebūnie lengva Tau Kana 
dos žemelė. L. E-tas.
GAVĖNIOS PASNINKAI 

šv. Tėvo specialiu leidiniu yra 
labai sušvelninti. (JAV, pavyz 
džiui, Gavėnios pasninkai nėra 
sušvelninti!). Tokiu būdu, per 
visą Gavėnios laiką, išskyrus 
penktadienius, nuo dabar iki 
pat Velykų mėsą ir mėsiškus 
valgius galima valgyti kiek no 
rimą. (Pr. p.).



n FsL. ft i- ft i. ft L a O š & iw a L i ft T V V A 1900. III. 36. — Nf. 14 (680)

GERARD COOL
Verduno Burmistru!

NEPAMIRŠKIME IŠEIVIJOS ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ.

Abi mokyklos kartu turėjo 
Kalėdų eglutę ir suruošė vie

miršta, bet jaunimo — savo 
auklėtinių atmintyje jūs pasi

PATYRIMAS YRA NEPAKEIČIAMAS.
KUOMET PATYRIMAS SUJUNGIAMAS SU VEIKLU
MU, GAUNASI NENUGALIMAS JUNGINYS.

KAD UŽTIKRINUS VERDUNO MIESTUI GERĄ AD
MINISTRACIJĄ IR KAD IŠLAIKIUS PUIKIĄ ŠIO MIES 
TO FINANSINĘ PADĖTĮ, REIKIA IŠRINKTI V I E N 1 N 
TE L Į KANDIDATĄ, TURINTĮ MINĖTĄSIAS SAVY 
BES — PATYRIMĄ IR VEIKLUMĄ.

WINDSOR, Ont
Visiems suprantama, kad 

lietuvybės išlaikymo pagrindą 
išeivijoje sudaro mūsų šešta 
dieninės mokyklos su jų pasi 
šventėliais mokytojais, kurie 
pradžioje be jokio atlyginimo, 
o dabar nors dalinai apmoka 
mi jau virš dešimtmečio dirba 
tą taip svarbų mūsų priaugau 
Čios kartos lietuviško auklėji 
mo darbą. Kiekvienas turėda 
mas savo ir savo šeimos išlai 
kymui tiesioginį darbą, laisva 
laikius aukoja lietuvybei.

Jų tą pasišventimą mes ture 
tume nors moraliai atatinka 
mai Įvertinti kiekviena pasi 
taikiusia porga viešai ir per 
spaudą. Mūsų išeivijos istori 
joje jie tikrai turėtų būti įra 
Syti.

Tokia proga susidarė Ame 
rikoje leidžiant Lietuvių Enci 
klopediją. Ten jie kiekvienas 
turėjo atrasti vietos.

Deja, skaitant Lietuvių En 
ciklopedijos XIX tomą 243 
pusi, apie Montrealio lietuvis 
kas mokyklas, to visiškai nesi 
mato. Stebėtina, kad pats bend 
radarbis J. Kardelis, pralaidęs 
visą dešimtmetį Montrealyje 
ir stebėjęs jų veikimą, o penk 
taisiais mokslo metais prade 
jęs mokytojauti Augštesnitio 
se Lituanistikos Kursuose, ku 
rių vedėju tuo laiku buvo mo 
kytojas Augustinas Ališauskas, 
tą penkių metų laikotarpį tepa 
minėdamas tik Ville LaSailėje 
įsteigtą ir uždaryta mokykla.

Pradėdamas aprašyti naujų 
jų ateivių steigiamas mokyk 
las visiškai nenurodo nei da 
tos jų įsteigimo, nei kas jas 
įsteigė, o svarbiausiai, kas bu 
vo pirmieji mokytojai. Sekant 
iš mokyklos vedėjos Verdune 
Br. Lukoševičienės pavardės, 
išeitų, kad jis pradeda aprašy 
ti tik su penktaisiais mokyklos 
darbo metais, nes iki to laiko 
Verduno mokyklos vedėju bu 
vo mokytojas A. Ališauskas, o 
1950 m. įsteigtoje Rosemoun 
to mokyklos vedėju buvo mo 
kytojas Jankaitis.

Kadangi Ville LaSalle ir 
Rosemounto pirmąsias naujų 

. jų ateivių lietuviškas mokyk 
las įsteigė Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio (LAS) Montrealio* 
skyrius, tai mes jaučiame pa 
reigą nors tą pralestą laiką lie

tuviškoje spaudoje papildyti. 
Ypatingai, kad mokytojas Ali 
šauskas pirmuoju laiku visiš 
kai be jokio atlyginimo ir daž 
nai iš naktinių pamainų darbo 
eidavo tiesiai į mokyklą, todėl 
būtų jam didelė moralinė 
skriauda tą reikalą tylom pra 
leidus.

Lidtut(ių Ertciklopedijojcį 
dar būtų proga papildyti spaus 
dinant raidę „Š” — Šeštadie 
nines mokyklos, todėl jos re 
dakcinė kolegija galėtų pasi 
naudoti šiomis mūsų iš moky 
tojo A. Ališausko, paprašius, 
gautomis žiniomis:

Lietuvių šeštadieninė M o 
kykla Montrealyje.

Pirmieji mokslo metai 1949- 
50 Ville LaSalle.

Po antro pasaulinio saro 
1949 m. gruodžio 12 d. Ville 
LaSalle įsikūrė pirmoji lietu 
vių šeštadieninė mokykla. Jos 
organizatoriai ir įkūrėjai bu 
vo Lietuvos Atgimimo sąjū 
džio Montrealio skyrius ir mo 
kytojas A. Ališauskas. Tuojau 
po Kalėdų 1950 m. pradžioje 
buvo LAS įkurta antroji iietu 
viška mokykla Rosemounte, ku 
rioje dirbo mokytojas J. Jan 
kaitis.

Liet. Encikl. pažymi, kad 
Ville LaSalle lietuvių mokyk 
la atsidarė ir buvo uždaryta. 
Visai neteisingai, nes Ville 
LaSalle mokyklos niekas neuž 
darė, o tai galėtų padaryti tik 
mokyklų komisija, kuri ir bu 
vo davus leidimą mūsų mokyk 
lai veikti. Mokykla veikė, kaip 
ir visi tos komisijos leisti kur 
sai, kuriem duodamos patai 
pos iki balandžio vidurio, o po 
to, prireikus patalpų anglų mo 
kyklai, patalpos buvo atsaky 
tos.

Antrieji 1950-51 mokslo me 
tai.

Ville LaSalle mokykla ant 
ruosius mokslo metus pradėjo 
spalio 20 d. Darbą baigė bir 
želio 14 d. Mokyklai patalpas 
parūpino ir jų globėju buvo 
kun. J. Kubilius S. J. Mokino 
si 42 mokiniai mokytojaujant 
A. Ališauskui.

Tuo pačiu metu antroji mo 
kykla įsisteigė Ville Emard, 
kurioje mokytojaujant Br. Lu 
koševičienei, mokinosi 30 mo 
kinių.

ša Motinos Dietos minėjimą, 
o vasaros metu padarė moki 
nių ekskursiją į St. Jean.

Tretieji 1951-52 mokslo me 
tai.

Kad būtų mažesnis mokyk 
los darbas, kun. Kubilius, mo 
kytojas A. Ališauskas ir mok. 
B. Lukoševičienė posėdyje nu 
tarė abi mokyklas sujungti ir 
perkelti į Verduną, taip pat 
kviesti dar vieną mokytoją.

Mokykla darbą pradėjo rug 
sėjo 22 d. — baigė birželio m. 
viduryje, ją lankant 87 moki 
niams. Mokykloj dirbo: ved. 
mok. A. Ališauskas, kapel. 
kun. J. Pečkys ir mokytojos 
Br. Lukoševičienė ir J. Jukne 
vičienė. Mokyklą globojant 
kun. J. Kubiliui, nutarta pa 
vadinti „Aušros Vartų". Šiais 
metais ją aplankė Gen. Konsu 
las Jonas Budrys.

Ketvirtieji 1952-53 mokslo 
metai.

Darbą pradėjus rugsėjo m. 
3 d. ir baigiant birželio mėn. 
14 d,, mokyklą lankė 102 mo 
kiniai. Vedėjo pareigas einant 
mok. A. Ališauskui, kapel. bu 
vo kun. J. Aranauskas ir mo 
kytojavo Br. Lukoševičiene, 
M. /Pakulienė, J. Juknevičie 
nė ir S. Vaišvilienė. Liet. En 
ciklopedijos bendradarbis pra 
deda aprašyti tik penktaisiais 
mokslo metais, keturių mokyk 
los darbo metų neužskaito ir 
neįvertina. Jis pažymi tik, kad 
įsikūrė Verdune ir jos vedėja 
buvo Br. Lukoševičienė. Mini 
ma mokytoja vedėjos pareigas 
perėmė tik penktaisiais moks 
lo metais.

Penktieji 1953-54 mokslo 
metai.

Šiais metais mokyklai atsi 
kūrus Rosemounte, jos vedėja 
buvo I. Rimkevičienė ir moky 
toja A. Stravinskaitė-Paškevi 
čienė. Taip pat šiais metais įsi 
kūrė Augštesnieji Lituanisti; 
niai kursai, kurių ved. buvo 
mok. A. Ališauskas. Be to kur

liksite ilgai, tai jum bus ge 
riausias užmokestis už jūsų 
įdėtą darbą ir pasišventimą.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Montrealio skyrius.
Dėl šio straipsnio, kuriame 

pakaltinamas L. Enciklopedi 
jos bendradarbis Montrealyje, 
reikia pastebėti, kad jis šių ži 
nių bandė surinkti daugiau, ne 
gu jam pasisekė. Vienas buvęs 
veiklus mokytojas buvo paža 
dėjęs žinių, tačiau neatsiuntė 
ir per dvejus metus. Žinių teat 
siuntė tiktai M. Arlauskaite ir 
A. Vaupšas. Iš to tesusidarė 
pilnesnis, bet labai bendras, 
lietuviškųjų mokyklų vaizdas 
Montrealyje. Jeigu taip su šio 
straipsnio žiniomis LAS Mont 
realio skyrius būt paskubėjęs 
prieš metus laiko, vaizdas tik 
rai būtų dar pilnesnis ir, žino 
ma. nebūtų reikalingas, jau 
post factum, šis straipsnis, 
apie tris mėnesius rinkus ži 
nias jau LE tomui išėjus. Tai 
viena.

Be to, ir suminėjimai nėra 
visai tikslūs. Pav., pirmoji šeš 
tadieninė mokykla buvo įsteig 
ta kun. J. Bobino, mok. buvo 
p. Kizienė. Yra ir daugiau ne 
tobulumų. Bet svarbiausia — 
Enc. visų detalių nededa.

Yra ir antras dalykas. Yra 
LE redakcija, kuri turi savo 
sąlygas, savo reikalavimus ir 
savo teises. Ji dažnu atveju ne 
paiso bendradarbių pageidavi 
mų. Žinoma, dėl to galima bū 
tų mesti bendradarbiavimą, 
bet kam ir kokia iš to būtų 
nauda?

Apgailėtina, bet yra faktas, 
kad žinių gauti nelengva, o 
dažnai ir visai neįmanoma, ne 
tiktai apie atskirus asmenis, 
bet net ir apie nemažas lietu 
vių kolonijas Kanadoje. Ten 
ka pakartotinai prašyti, ir es 
ti atsitikimų, kad ne tiktai ne 
galima gauti žinių, bet. . . ir į 
laiškus neatsakoma.

LIETUVIŲ REKOLEKCIJOS.
Rekolekcijos šiemet pas mus 

bus balandžio 1, 2 ir 3 dieno 
mis. Jas ves visiems žinomas 
didelis patriotas gerb. kun. B. 
Sugintas iš Čikagos, Vasario 
16 gimnazijos būrelių steigė 
jas, uolus aukų rinkėjas, Lietu 
viškos sąžinės žadintojas, Pie 
tų Amerikoje, Brazilijoj, Saint 
Paulyje, lietuvių kolonijoj pir 
masis garbingai pastatęs nau 
ją, gražią bažnyčią. Ten išgy 
venęs 7 metus.

Pradžia rekolekcijų penkta 
dienį 7 vai. vakare Šv. Pranciš 
kaus bažnyčioje, 14 79 Albert 
Road, šeštadienį 6 vai. vakare 
2 konferencijos, klausoma iš 
pažinčių. Bus svečias kunigas

is Detroito. Sekmadienį 12 v. 
suma konferencija, stacijos ir 
užbaiga palaiminimu.

Maloniai kviečiu visus lietu 
vius prie šio dvasinio susikau 
pimo, susitelkimo ir dvasinio 
atsinaujinimo, atlikti visiems 
velykinę pareigą.

Kun. V. Rudzinsko naujas 
antrašas: 297 7 University W. 
Windsor, Ont., Canada. Tele 
fonas CL 4-8200.

Kun. V. Rudzinskas, 
Windsoro lietuvių kapelionas.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

DISTRICT ESTATE BROKERS
VI 2-8501. 177 Sherbrooke St. W., Montreal. P. Que.

'(Nariai Montrealio Real Estate Board)

Pradėjus darbą 1953 metais — toliau jį formavo pats eku 
nominis gyvenimas. Reikšmingu suatpimu pirmasis pirkėjas 
buvo lietuvis. Miestas didelis savo galimybėmis ir tautybių 
atžvilgiu, bet ką jame daro lietuviai, yra gažus reiškinys.

Lietuvių didesnis ekonominis kilimas yra galimas ne 
vien tik geresnio darbo siekimas, bet jau uždirbtų pinigų tin 
karnų investavimu į nekilnojamą turtą.

Laikas šiuo metu yra gana rimtas, atrodo, kad ir dau 
giau surimtės, taip kad eksperimentus daryti ne laikas.

Taigi čia jau yra momentas, kur musų įstaiga įeina į prak 
tiška gyvenimą.

Šešerių su virš metų patyrimas, septynių žmonių organi 
zacija — yra šio to vertas reikalas. Esame nariai kooperaii 
nės sistemos, kuri įgalina turėti daugiau objektų ir savus pla 
čiai paskleisti. Dirbame visai pusėtinai, prašome kreiptis, tu 
rėsite progos įsitikinti.

Mūsų darbo apimtis:
1) Gyvenamų namų pardavimas. Turime gerą reziden 

cinių namų pareikalavimą, ypač pavasario ir rudens sezone. 
Parduodame, jei tik kaina atatinka vertę ir vieta yra patenki 
narna.

Turime ir pasirinkimui: bungalow, cottage, triplex, į vai 
riose vietose įvairaus dydžio — amžiaus su atatinkamomis kai 
nomis su įvairiomis įmokėjimo ir išmokėjimo sąlygomis.

2) Pajamų namų pardavimas. Jaisiais laikome 5 ir dau 
giau šeimų apartmentus, komercinius ar pusiau komercinius 
pastatus. Reikia sakyti, kad dirbančiam žmogui investuoti

Verduniečiai SAVININKAI
Ward nr. 4!

Tai kandidatas, kuris turi lai 
ko Jūsų tarnybai.

Jis gynė savininku teises jau 
per daugelį metų.

Su savo Savininkų Sąjungos 
(Proprietors* League) drau 
gaiš paskutiniaisiais metais 
jis kovojo prieš Nun’s Island 
perdėtai brangius prospektus.

SAVININKAI, APSIŽIŪRĖKITE, KOL DAR NEVĖLU.

Balsuokite už

CURRRIER Victor C. X

suose dar dirbo kun. J. Kubi 
liūs, J. Kardelis, Dr. II. Na 
gys ir J. Jonynas. A. Ališaus 
kui pradėjus vadovauti Litua 
nistiniams Kursams, Verduno 
mokyklos ved. pareigas prade 
jo eiti Br. Lukoševičienė, ką 
jau L. Encikl. bendradarbis ir 
mini savo aprašyme.

Taipogi turėtų būti suminė 
ti visi mokytojai, dirbusieji ir 
vėlesniais metais, nes nešima 
to daug pavardžių, o visdėlto 
jų buvo keletas. Baigusieji tas 
mokyklas mokiniai ir skaityda 
mi. L. Encikl. tikrai dėl to nu 
sistebės.

Mes pilnai suprantame, kad 
enciklopedijoje neįmanoma dė 
ti ištisus mokykit veikimo ap 
rašymus, bet įsteigimo datos, 
o labjausiai mokytojai, tai tik 
rai neturėtų būti praleisti ne 
suminėti.

Šiuo laiku yra labai sunku 
surasti žmonių, kurie sutiktų 
įeiti net į B-nių v-bas, o mo 
kyklose dirbti vis tiktai reikia 
daugiau 'darbo )ir pasišventi 
mo paaukoti.

Per spaudą ir viešuose susi 
rinkimuose raginame tėvus, 
kad vaikus leistų į lietuviškas 
mokyklas, skundžiamės mažu 
jomis domėjimusi, bet praėjus 
dar keliems metams ir mums 
taip nepagerbiant mokytojų, 
tikrai jų nebegalėsime surasti. 
Nesudarykime sąlygų gimtą 
jai kalbai išnykti mūsų priau 
gančios kartos tarpe, nes ji ir 
beugdant ir mum dėl to besi 
sielojant, šio krašto sąlygose 
labai greit nyksta.

Priimkite

Ateičiai (išeis dar 10 to 
mų) būtų labai malonu ir nau 
dingą, kad vis dėlto žinios bū 
tų suteikiamos. Straipsnye mi 
nimas L. Enciklopedijos bend 
radarbis yra įpareigotas duoti 
žinių apie Kanados lietuvių ko 
lonijas, jų organizacijas, jų 
veikėjus - asmenis. Būkite ma 
lonūs ir neprašomi šių žinių 
atsiųsti „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ adresu: 7722 George 
St., LaSalle, P. Q.

Jei žinios nesuteikiamos ir 
jų tenka surankioti iš netie 
sioginių šaltinių, tai po to jau 
prašoma nepykti ir nesibarti.

Dabar redaguojami LE to 
mai pradedant raidėmis O-Pi, 
po to Pi ir toliau. Visi prisidė 
kime ir padėkime, — bus ieng 
viau ir tobuliau.

JABLONSKIO RAŠTŲ 
IŠĖJO ANTRAS TOMAS
Valstybinė leidykla Vilniuje 

1 išleido J. Jablonskio „Rinkti 
1 nių raštų" II-jį tomą. (557 
1 pusi. 1959). Pirmasis tomas bu 

vo jau anksčiau išėjęs.

į • Dailininko Prano Lapės dar 
bu paroda Almus Art Gallery 

j (savininkai A. šalčius ir dr. S. 
j Laurents, 77 Steamboat Rd., 
. Great Neck L. I. N. Y.) įvyks 
. bal. 3—24 d.i
■ — Algis Varnas, LSK Ne
• ries žaidėjas, kuris primetė 
1 daugiausia taškų Š. Amerikos 
1 liet, krepšinio rinktinės išvy 

kos metu P. Amerikoje, buvo 
i goriausiuoju krepšių medžio 
; toju Vid. Vakarų sporto apy 

gardos pirmenybėse Clevelan
musų didžiausią de, įvykusiose vasario 27—28

santaupas į tokį objektą apsimoka. Tenka tik parinkti ob 
jektą ir vietą. Toks yra aiškus, tvirtas investavimas, nors 
gal ne su tokiu dideliu pelnu. Jei turite tokį pardavimui, tik 
duokite, o norint pirkti — geriau pajieškojus visai tinkamą 
galima rasti.

3) Žemės sklypų pardavimas: Parduodame pavienius, ke 
lėtą, kelioliką sklypų statybai apstatytose vietose, kur van 
duo ir kanalizacija jau yra, kur namų pardavimo galimybės 
yra aiškios. Žinoma, kainos yra augštesnės. Parduodame že 
mes investavimui rajonuose, kur statybos vyksta, vanduo, ka 
nalizacija yra arti. Kainos čia augštesnės, bet uždarbio gali 
mybės aiškios ir laukti ilgai nereikia.

4) Parūpiname paskolas namams. Jų procentas priklau 
so nuo laiko. Šiuo metu geriausia — 7%. Pusiau komerciniai 
pastatai — 7Į/2%‘ Mokestį už parūpinimą imame tik tada, 
kai kompanija mums nemoka (šiuo metu už 7% paskolas). 
Paskolas galime parūpinti geruose ir patenkinamuose rajo 
nuošė.

5) Draudžiame nekilnojamą ir kilnojamą turtą nuo gaiš 
ro ir kitokių nelaimingų atsitikimų. Draudžiame savininkus 
ir statybininkus nuo nelaimingų atsitikimų, o taip pat auto 
mobilius.

Dirbame Royal Insurance Co. Ltd. 500 Place D’Armes, 
vienoje iš didžiausių Kompanijų. Per visą darbo laiką nesu 
sipratimų nebuvo. Mūsų kainos nėra žemesnės, bet ir ne 
augštesnės kaip ir kitų kompanijų, kurios priklauso Insuran 
ce Board. Draudime yra visokių ėjimų-galimybių, tik nieko 
nėra dovanai. Jei eina kalba apie patarnaviką — tai patiems 
tenka kreiptis ir įsitikinti.

Be šių pagrindinių linijų, turime šalutinių;
1) Statyba. Mūsų statyti namai pasižymi geru planav 

mu ir neaugšta kaina. Statome geresnėse apstatytose vieto 
se. Šiuo metu ką tik baigėme 2 dupleksų, pusiau atskiri; po 
5 atskirus kambarius — Longueuil. Galime pastatyti ant Jū 
su turimo arba ant mūsų turimų sklypų.

2) Investavimas — spekuliacija. Imame žemę, namus. 
Jei siūlote kitiems, pasiūlykite ir mums. Objektų, kurie leis 
tų pasipelnyti iš kieno nors nelaimės — neimame.

Pabaigai keletas pastabų:
Agentas ir komisija — vieniems tai problema ir išlaidos

— kitiems vienintelis būdas kaip pirkti ir parduoti, ir pelnyti.
Derėjimasis dėl komisijos. Jei nebus pirkėjo — vienas 

kitas šimtas am kainos nepadės. Norint padaryti gerą darbą
— tenka skirti laiko ir padaryti išlaidų. Pajamos reikalin 
gos.

BŪSTINĖ: 1122 Beatty Ave. PO 7-0434
pagarbą ir padėką visi lietu 
viškojo žodžio skiepytojai, jei

suaugusieji kaikada pa

dd. Jo taškų vidurkis 31—33. 
Varnui buvo įteikta Dirvos
red. B. Gaidžiūno dovana.

Pasirašyti pardavimo susitarimą — tai reiškia agentui
atiduoti. Bet tuo pačiu agentas galės būti tikras, kad gali kaip 
reikiant padirbėti, o savininkas, tikėtis geresnių rezultatų.

P. Adamonis.
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tarnyboje

’Verdunas dvelkia gerbūviu’
Joks Quebec’o provincijos miestas nėra geresnėje finansinėje 
būklėje, kaip Verdunas. Per dvylika metų mes administravo 
me ir subalansuodavome sąmatas be mokesčių kėlimo.

Verdune yra žemiausi mokesčiai visoje Montrealio saloje, nuo 
lat gerinant viešąsias tarnybas.

Mano pastangomis buvo Įrengtas mūsų apylinkėje pramogų 
centras mūsų jauniesiems ir „netaip — jau — jauniems“.

Mano rūpesčiu buvo išgauti iš Provincial Youth and Walfare 
Department $ 100,000 pramogų organizavimui.

PEDAGOGINIO LITUANIS 
BOS KOMITETO

Mums, žemiau pasirašiusie 
rns, tenka didelė garbė, o taip 
pat ir didi pareiga rūpintis Či 
kagos Pedagaginio Lituanisti
kos Instituto moraliniu ir me 
džiaginiu išlaikymu.

Kad Pedagoginis Lituanisti 
kos Institutas, kuris išaugo iš 
Augštųjų Pedagoginių Litua 
nistikos Kursų, galėtų ir to 
liau sėkmingai augti ir atlikti 
užsibrėžtus lituanistinio Švic 
imo uždavinius, jis reikalingas 
visų lietuvių dėmesio ir sutelk 
tinės paramos.

Ką duos Pedagoginis Litua 
nistikos Institutas?

Svetur atsidūrusi lietuviško 
ji šviesuomenė, nūdien kultu 
rinį gyvenimą kurianti ar jam 
vadovaujanti, metas iš meto na 
tūraliu būdu mažėja ir nyksta, 
o tuo tarpu jau antras tremties 
dešimtmetis eina, kai retėjan 
čios šviesuomenės eilės maža 
bepapildomos. O kas bus dar 
po dešimties metų ir tolimes 
nėję išeivijos ateityje?

Gyvajai lietuvybei ugdyti, 
tautinei mūsų kultūrai kurti.

TIKOS INSTITUTO GLO 
ATSIŠAUKIMAS
deminį jaunimą, lankantį vie 
tines augštąsias mokyklas, pra 
šydamas nuoširdžiai susidomė ■ 
ti lituanistinėmis studijomis, 
skiriant ir joms nors dalelę sa 
vo energijos ir laiko. Mes ži 
nome, kad profesinis pasiruoši 
mas gyvenimui iš studentijos 
reikalauja daug įtempto darbo 
ir daug lėšų, kad individuali 
hėms studijoms maža belieka 
laiko ir pinigo: bet gyvieji pa- 
vyzdžiai rodo, jog ryžtingam 
jaunimui tos kliudančios aplin 
kybės nėra nenugalimos. Štai 
ir dabar Institutą lankančių 
klausytojų tarpe yra 20 stu 
dentų.

Kreipdamiesi į vyresniąją ”i. 
suomenės kartą, su didžiu dė 
kingumu mes pi ieiinepame
tuos realiuosius patriotus, ku
rie pinigais jau yra parėmę ši 
Institutą lankančią studentiją.
Instituto užuomazgai, Augštie 
siems Ped. Lituanistikos Kur 
sams, vyresnioji karta sudėjo 
tiek pinigų, kiek tuo tarpu jų 
reikėjo.

Tad, džiaugdamiesi gyvu

Balsuokite \\ ard 2 Seat 2 u ž

PAUL E. JOANETTE
RINKIMINĖ BŪSTINĖ: 4088 EDNA —

PO 6-9634 — PO 6-2334

Skelbia Paul E. Jeannette Komitetas.

Mene dvilekis Lietuvos operai
Ak, tie prisiminimai! Pir ros rateliui ir tik per plauką 

moji jaunystė, pirmoji meilė... buvau nuo sprendimo eiti į kon 
pirmoji opera lietuviškai! servatoriją mokytis dainuoti 
Taip, pirmąją operą lietuvis ir būti profesionalu daininin 
kai man taipo pat malonu pri ku. Gal pats gerasis Dievulis 
siminti, kaip pirmąją meilę. mane apsaugojo nuo tos gra

Ne vieną operą man teko žios, bet negailestingai nervus 
girdėti kartkartėmis Kauno, draskančios profesijos. Net ir 
Maskvos, Petrapilio, vakarų dabar mano bičiuliai, norėda 
Europos ir Amerikos didmies mi nepiktai iš manęs pasijuok 
čiuose, bet nė vienos taip ge ti, neiškenčia nepasakę, kad 
rai neatsimenu, kaip operą aš tik dėl užkulisinių intiygų 
Traviatą. Net ir dabar, sulau nepatekęs j operos artistus... 
kęs 73 metų amžiaus, šios ope 1920 metų vasarą iš Rusijos 
ros beveik visus arijų žodžius grįžo Kipras Petrauskas, mu 
ir gaidas tebeatsimenu. O Tra zikas Aleksandas Kačanaus 
viata mano galvon taip stip kast ir keįioij.ka kitų mūsų 
riai Įstrigo todėl, kad ji pirmo žmonių. Tai buvo pirmiau ne 
ji buvo dainuota lietuviškai gu buvo pradėtas masinis grą 
mūsų laikinojoj sostinėj — žinimas iš Rusijos mūsų tiem 
Kaune. Pirmas spektaklis, tinių ir pabėgėlių. Tuos išvar 
kaip atsimename, Įvyko 1920 gusius ir išbadėjusius mūsų 
metų gruodžio 31 d. žmones Kauno geležinkelio

Turiu pripažinti, kad dai stoty sutikau ir stoties bufete 
na ir muzika mane žavėjo nuo pavalgydinau. Gi Kiprui Pet 
pat mano kūdikystės. Gimna rauskui dar buvau parūpinęs 
zislu ir universiteto studentu ir kambarį viešbutyje. Nuo to 
būdamas esu dainavęs Įvairino prasidėjo mudviejų su Kipru 
se lietuviškuose ir nelietuvis pažintis ir draugystė.
kuose choruose daugiau kaip Iš visų tuomet grįžusiu ir 
10 metų. Esu priklausęs Mask mano Kauno geležinkelio sto 
vos universiteto studentų ope Nukelta į 6-tą psl.

kultūriniam gyvenimui vado 
vauti reikia šviesuomenės prie 
auglio: lituanistinėms mokyk 
loms mokytojų, organizazacijo 
ms vadovų su gilesniu lituanis 
tiniu pasiruošimu, kokį ir teiks 
Pedagoginis Lituanistikos Ins 
titutas.

Instituto Globos Komitetas, 
pradėdamas savo darbą, pL 
miausia kreipiasi į lietuvių aka 

Dr. P. Daužvardis
Lietuvos Respublikos 

Konsulas.
Br. Krištanavičius 

Tėvų Jėzuitų Vyresnysis.
J. Tamulis

LB Švietimo Tarybos 
Pirmininkas.

„PRISIKĖLIMAS” PAVYKO
P. Vaičiūno „Prisikėlimas“ 

dar kartą juokino Čikagos žiū 
rovus, naujai parodytame šio 
veikalo pastatyme kovo 13 d. 
Teatro ištroškusi lietuviška 
publika šį kartą netilpo į ne 
perdidžiausią Jaunimo Centro 
salę. Nors veikalas yra nestip 
rus, ir daugumas vaidintojui 
buvo mėgėjai, publikos didžio 
ji dalis liko patenkinta. Geriau 
siu čia, mūsų nuomone, buvo 
Alg. Dikinis, vaidisęs skulpto 
riaus rolę. Gana vaizdingos ir 
patį veikalo lygį prašokusios 
buvo dail. J. Šapkaus dekorą 
cijos. Režisierius A. Rūkas ve’ 
kalą šiek tiek atsvygino ir ge 
rai apvaldė. (E. Š.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aleksai Kutkus. ATSIMI 

NIMAI. Išleido Juozas Kapo 
čius. Spaudė Lietuvių Enci 
klopedijos spaustuvė, 265-C- 
Street, So. Boston 27, Mas., 
USA, 160 puslapių. Kaina 2 
dol. Leidinys iliustruotas A. 
Kutkaus gyvenimiškomis ii 
sceniškomis, įvairiose rolėse, 
nuotraukomis. Leidinys gra

jaunosios kartos idealizmu ir 
realaus patriotizmo buvimu 
mūsų visuomenėje, Pedagogi 
nio Lituanistikos Instituto glo 
bos tarnybą mes pradedame 
su šviesiu ir viltingu žvilgsniu 
ateitin, tikėdamiesi, jog mūsų 
akademinis jaunimas uoliai 
lankys Instituto paskaitas, o 
visuomenė teiks jam reikailn 
gą finansinę paramą.

M. Krikščiūnas 
Profesorių Dr-jos Pirmininkas.

J. Jasaitis
Liet. B-nės Čikagos Apygard. 

Pirmininkas.
Domas Velička 

Instituto Lektorių Tarybos 
Atstovas.

ŠOPENO KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

Varšuvoje dvylika dienų var 
žėsi 85 pianistai, suvažiavę iš 
30-ties kraštų. Jury komisijos 
garbės pirmininku buvo gar 
sus šių laikų pianistas Arturas 
Rubinšteinas, pirmininku len 
kų prof. Z. Dževicki. Varžy 
bos buvo vykdomos trim tarps 
niais, kurių metu buvo išpildo 
mi tiek maži Šopeno kūrinė 
liai. tiek ir sonatos bei koncer 
tai su orkestru.

Pirmoji premija pripažinta 
italui Mauručio Pollini, 18 me 
tų jaunuoliui, gabiam ir meist 
riškam. Sovietų pianistei I. Za 
rickai priteista antra premija, 
trečią vietą gavo Irano pianis 
tė Asot-Arutiunian, ketvirta 
kinei Li Min-čan, penkta ru 
sei Z. Ignatjevai ir šeštoji ru 
sui V. Kastelskiui. Paskatini 
mo premijas gavo rusė, len 
kas, japonas, meksikietis ir 
suomis.

žus. Jį galima gauti Nepr. Lie 
tu vos redakcijoje: 7722 Geor 
ge St., LaSalle, P. Q. Canada.

balsuojate SAU
PAGALVOKITE 

APIE GERIAUSI 
KANDIDATĄ 

Gimęs Ward 2 

Gyvena Ward 2 

Bizniauja Ward 2 

Turi sąžiningumo reputaciją 

Jo praeitis yra jūsų garantija 

Jūsų interesai yra jo interesai. 

Savininkai: Maurice yra ge
riausiai kvalifikuotas ir 

nesvyruojąs.

Jis užaugo Jūsų akivaizdoje ir 

šiandieną prašo Jūsų paramos!

Ward No. 2 — Seat No 1

EuSlINĖ: 3995 Bannantyne — PO 7-7858

Verduniečiai, balsuokite už
Maurice HEROUX

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS

Akademinis Skautų Sąjūdis, 
norėdamas paskatinti jaunimą 
domėtis lietuviška literatūra, 
ugdyti ir jieškoti naujų litera 
tūros talentų, skelbia Jaunimo 
Literatūros Konkursą.

Laimėtojams skiriamos šios 
premijos:
1. Už geriausią prozos 

kūrinį — 150 dol.
2. Už geriausią poezijos 

kūrinį — 150 dol.
3. Už geriausią prozinį 

rašinį — 150.00 dol.
Prozos kūrinys gali būti 

apysaka, feljetonas, trumpa no 
vėlė ar kitas prozos veikalas, 
savo esme priklausąs grožinei 
literatūrai. Netrumpesins kaip 
2000, bet neilgesnis kaip 8000 
žodžių.

BALTŲ KALBOTYROS 
STRAIPSNIŲ RINKINYS

Žymiam latvių kalbininkui 
prof. dr. Janiui Endzelinui pa 
gerbti (jam suėjo 85 metai 
amžiaus ir 65 m. mokslinės 
veiklos) Latvijoje išleistas 39 
autorių straipsnių rinkinys kai 
botyros klausimais. Yra ir lie 
tuvių autorių straipsniai. A. 
Sabalauskas rašo ap.e Endze 
lino indėlį į lituanistiką, A. Vo 
syliūtė apie jo poveikį lietu 
vių kalbos žodynui, J. Balči 
konis,. V. Mažiulis kitais kai 
botyros klausmais. Yra strai 
psnių apie baltų-slavų kalbi 
nių ryšių tyrinėjimą, lietuvių 
ir latvių žodynų palyginimus 
ii kt. Daug savo raštų Endze 
linas yra tiesiogiai paskyręs 
lietuvių kalbos bei raštijos 
klausimams. Rinkinio gale pri 
dėta Endzelino darbų biblio 
grafija. E.

Poezijos kūrinys gali būti 
eilėraštis ar jų grupė, arba po 
ema epinio, lyrinio ar humoris 
tinio žanro, netrumpesnė kaip 
200, ir neilgesnė kaip 1500 žo 
džių.

Prozinis rašinys tur ibūti ne 
ilgesnis kaip 4000 žodžių. Au 
toriaus užduotis: originalus 
minčių dėstymas apie kurį 
nors lietuviškos kultūros ar vi 
suomenės pasireiškimo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pir 
ma bus atspausdinti Mūsų Vy 
čio žurnale. Vėliau jie gali 
būti kartojami kitoje spaudo 
je-

Konkurse gali dalyvauti lie 
tuviai visokių (išskyrus komu 
nistinių) pažiūrų, ir prikausę 
bet kokiai jaunimo organizaci 
jai. O taip pat ir tie, kurie nė 
ra tokių organizacijų nariai, 
bet jaučia lojalumą Lietuvai 
ir jos kultūrai, nevyresni kaip 
30 metų.

Kūrinių temų pasirinkimas 
yra laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti nurodyta autoriaus pa 
varde, vardas, adresas ir gi 
mimo data.

Rašinius prašome siųsti Ju 
ry Komisijos Sekretoriui Ro 
mui Keziui, 130 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y., USA. R.iši 
niai gauti po 1960 m. rugesė 
jo 15 d. nebus Jury Komisijos 
vertinami.

Jury Komisijos sąstatas Pir 
mininkas — Dr. Henrikas f u 
kaševičius, nariai — rašytojai: 
Nelė Mazalaitė, Stepas Zobi.rs 
kas, Leonardas Žitkevičių.; ir 
Romas Kezys.

Pas Vilniaus Arkivyskupijos 
valdytoją

New Yorke išeinančios lietuvių komunistų „Laisvės“ re 
daktorius Rojus Mizara aprašo pasikalbėjimą su Vilniaus n 
Panevėžio vyskupijų valdytoju vyskupu Steponavičium.

Vyskupui Julijonui Steponavičiui buvau parašęs laiš 
ką, liečiantį kai kuriuos klausimus apie Vilniaus arkivysku 
piją ir Panevėžio vyskupiją, kurias jis valdo. Užuot atsakęs 
raštu į klausimus, jis prašė užeiti pas jį, kad galėtume as 
meniškai pasikalbėti.

Vyskupo rezidencija yra Ludo Giros gatvėje, Vilnių 
je, visai arti „Vilniaus“ viešbučio, kuriame aš gyvenu. Tai 
gi sutartu laiku aš ir nuvykau pas jį. Rezidencija ir kurija 
randasi trečiajame augšte. Namas mūrinis, ir karo metu jis 
išliko nesugriautas.

Mane pasitiko vienas jo konclerių. Bet man nusivel 
kant paltą, pasirodė savo kabineto tarpduryje ir pats šei 
mininkas. Tai augštoko ūgio, liesokas, vyskupiška raudo 
na juosta persijuosęs, su aukso kryžiumi ant krūtinės ir 
vyskupiška raudona kepuraite ant galvos, vyras. Gyvas, 
gajus, gan judrus.

Pasirodo, vyskupas J. Steponavičius tik 49 metų am 
žiaus, vadinasi, dar jaunas. Jo darbo kabinetas erdvus, 
ant sienos kabo keletas įdomių paišybos kūrinių. Rašoma 
sis stalas apkrautas popieriais, taipgi stalo centre stovi di 
dokas kryžius, gal paauksuotas, gal ne, nepatyriau.

Pošnekį pradėjome nuo to, kur jis gimė, kas jis toks. 
Maniau, gal bus dzūkas).

— Gimiau Gervėčiuose, Baltarusijoje, — sakė vysku 
pas, — ir mano gimtasis kaimas — lietuviškas. Gimiau vals 
tiečio šeimoje. Tėvas rnėgo apšvietą, tai ir man nesigai 
Įėjo mokslo.*)

Jis augo lenkmečio metais, kai Vilnių ir Vilniją bu 
vo okupavę Lenkijos ponai.

— Į Vilnių atvykau basas ir čia įstojau į tuomet gy 
vavusią lietuvių Vytauto vardo gimnaziją, — sakė jis. — 
Anuo metu daug lietuvių valstiečiu vaikų gyveno tokiuo 
pat gyvenimu.

Taigi, J. Steponavičių galima skaityti „originaliu vilnie 
čiu“; jis Vilniaus arkivyskupijoje klebonavo, jis dabar šią vys 
kupiją ir valdo.

Nusifotografavę, mudu laisvai kalbėjomės apie visokiai! 
sius dalykus. Be kitko, man rūpėjo patirti, kaip dabar Vii 
niaus arkivyskupijos bažnyčiose sprendžiamas tautinis klau 
simas, kaip jose tariamas žodis: lietuviškai ar lenkiškai. Tai 
norėjau išsiaiškinti dėl to, kad, atsimenu, mano laikais, kaiku 
riose Vilnijos bažnyčiose parapijiečiai dėl tos kalbos tiesiog 
fiziškai bažnyčiose mušdavosi, plytomis, akmenimis svaidy- 
davosi.

— Pačiame Vilniuje, — buvo atsakymas, — yra dvi baž 
nyčios, pilnai lietuviškos: šv. Mikalojaus ir šv. Onos. Kitose 
pamokslai sakomi abiem kalbom — lietuviškai ir lenkiškai. 
Tačiau arkivyskupijoje yra dar ir pilnai lenkiškų bažnyčių 
ir parapijų. Na, o Panevėžio vyskupijoje tos problemos jau 
nebeturime, ten visos bažnyčios lietuviškos. Vienur kitur ir 
ten buvo reikalauta, kad pamokslai būtų sakomi lenkų kalba, 
bet pasirodė, kad reikalavimai buvo be pagrindo.

*) Gervėčiai ne Baltarusija, bet Lietuvos sritis, tiktai oku 
panto padovanota „broliškai respublikai“. Red.

— Ar nėra atsitikimų, kad sulenkėję kunigai priešinasi 
lietuvių kalbai.

— Tokiems mes pasakome - nepatinka, — pasitraukite!..
Užklausus, apie kiek abiejose vyskupijose yra kunigų, 

vyskupas atsakė:
— Du šimtai devynios dešimtys.
Čia pat šeimininkas patarė man nepadaryti klaidos, ko 

kią daro kiti, vadindami jį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu. 
Jis tuokiuo nesąs. Jis esąs tik Vilniaus arkivyskupijos ir Pa 
nevėžio vyskupijos valdytojas. Kai Popiežius ji įšventino 
vyskupu, įšventino kažkokios vyskupijos vyskupu Afrikoje, 
o čia jį paskyrė tik valdytoju. Kaip bus toliau, nežinia. Vii 
niaus arkivyskupija dar nesanti pilnai „sutvarkyta“, kadangi 
nemaža senosios Vilniaus arkivyskupijos plotų šiuo metu yra 
Baltarusijoje arba Lenkijoje. Kada ji bus pilnai „sutvarkyta“ 
ir kas ją „sutvarkys“, dar nežinia. Bet J. Steponavičius čia 
atliekąs visas vyskupiškas prievoles.

Vyskupas pasakojo apie bažnyčių remontą ir jų atstaty 
mus.

1959 metais per abi vyskupijas bažnyčių remontui buvo 
išleista du milionai rublių. Švenčionėlių bažnyčia buvo pra 
dėta statyti ankstokai prieš Antrąjį pasaulinį karą, bet vis 
nebuvo užbaigta. Baigė ją atstatyti tik 1959 metais.

Ratnyčios bažnyčiai kadaise perkūnas buvo nukirtęs vie 
na bokštą; praėjusiais metais jis buvo atstatytas.

Vilniuje šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Antakalnyje, yra 
remontuojama vyriausybės lėšomis, kadangi ši bažnyčia — 
Visasąjunginis architektūros paminklas; jos remontui bus iš 
leista apie penki milionai rublių.

Kalbama, jog Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, meniniu po 
žiūriu, viena iš turtingiausių pasaulyje. Tik keletas kitų baž 
nyčių ją tuo atžvilgiu pralenkia.
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Verdiinieriai.
SAVININKAI Ward 3

‘Skubiai reikalingi pakeitimai’

• SAVININKŲ INTERE
SAI REIKALAUJA:
Pramatančio biznierio, veik 
lauš visuomenės ir ekonomi 
jos srityse.
Patenkiti dabarties reikalą 
viinus,
Protingai planuoti ateičiai,
Ištaisyti praeities klaidas 
Įsipareigojimuose.

• SIAM TIKSLUI 
ATSIEKTI:
reikalinga gera nuotaika ir 
noras dirbti.

J. Albert SAUKĖ siūlo
• REIKALAI, KURIE BUVO APLEISTI:

(tarp daugelio kitų)
Gatvių apšvietimas; judėjimo šviesos Demarchais ir
Verdun kampe,
Švaros priežiūra užpakalinėse gatvelėse,
Sniego išvežimas iš šalutinių ir užpakalinių gatvių.

• SUSTAPDYT1NOS BLOGYBĖS:
Sustapdyti jūsų dolerių eikvojimą išpūstoms išlaidoms,
Sustapdykime nuolatini mokesčių kėlimą,
Sustabdykime mūsų parkų ir bulvarų pavertimą į mašinų 
statymo vietas.

• TAISYTINOS KLAIDOS:
Panaikinti „Komisijas“, 
vesnes pareigas.

Grąžinti burmistrui jo anksty-

Apsaugoti Verduno savininkus nuo Nun’s Island staty
bos naštos, kai statyba eina privačios Įmonės naudai.

TARNAUTI JUMS. ..ONE SAU PAČIAM

RINKIMINĖ BŪSTINĖ
PO 7-5625 5170 Veėdun Avė. PO 6-4704

Bal, 4 d. balsuokite u ž
J. Albert SAUVE

MANO DV1LEKIS KAUNO OPERAI
Atkelta iš 5-to puslapio.

ty sutiktų žmonių, mažiausiai 
išvargęs atrodė kaip tik K. 
Petrauskas. Jam gal ir ilges 
nis poilsis nebuvo reikalingas. 
Neilgai pasidairęs Kaune, jis 
ėmė kalbėti, kad Kaune reikia 
įkurti operą. Tuo tarpu Kau

ne bastėsi iš vakarų Europos 
atvykęs kažkoks agentas, K. 
Petrausko iš Petrapilio pažįs 
tarnas. Jis karštai Įkalbino Kip 
ra mesti mažą, purviną Kau 
na ir vykti i vakarų Europos 
didmiesčius, kur galėtų būti

priimtas i vieną ar kitą pašau 
linio garso operą. K. Petraus 
kas to agento peršamo pasiū 
lymo pradžioje griežtai neat 
metė, bet ir nepriėmė. Turbūt 
žiūrėjo, ar pasiseks Įfturti Kau 
ne operą. O kai opera sėkmin 
gai įsikūrė, tai minėto agento 
Kaune nebeteko matyti. Gal 
K. Perauskas jam buvo paša 
kęs, kad iš Kauno nevažiuos. 
O Kaune jau buvo ir muzikai 
J. Tallat-Kelpša, J. Štarka, J. 
Žilevičius, dainininkė A. Neza 
bitauskaitė - Galaunienė, Pet 
ras Oleka ir kiti.

Artėjo ruduo. Meno Kūrė 
jų Draugija irgi buvo susirū 
pinusT įkurti Kaune ne tik 
dramos, bet ir operos teatrą.

1920 m. kažkurią rudens 
dieną atvyko pas mane į Vi 
daus reikalų ministeriją Kip 
ras Petrauskas, Juozas Tallat- 
-Kelpša ir Paulius Galaunė, 
kaip Meno Kūrėjų Draugijos 
atstovas. Visi trys buvo ma 
no pažįstami. Gi J. Tallat-Kelp 
ša net buvo buvęs mano kla 
sės draugas kai mokiaus Pa 
Ikngos progimnazijoj. Kalbą 
pradėjo Kipras, iš karto kreip 
damasis į mane tokiu klausi 
mu:

— Ar norėtum, kad Kaune 
būtų opera?

— Kam čia toks klausimas, 
žinoma, kad norėčiau, — atsa 
kiau Kiprui.

— Mes irgi norėtume įkurti 
Kaune operą, bet be tamstos 
pagalbos nepajėgiame.

— Visai nesuprantu, kuo ga 
lėčiau jums pagelbėti. Juk 
opera tai ne Vilkolakis. O ir 
iš Vilkolakio turėjau pasitrauk 
ti dėl mano dabar užimamos 
vietos, — aiškinau delega 
tams.

Į mano žodžius visi trys bi 
duiflRkai nusišypsojo, o Kip 
ras toliau tęsė:

— Pone Skipiti, mums rei 
kalinga ne Skipičio vilkolaki 
ninko, bet Skipičio Vidaus 
Reikalų ministro pagalba. Tu 
rime dainininkų solistų ir cho 
ristų, turime choro dirigentą, 
turime ir orkestrui dirigentą. 
Viskas eitų kaip reikia, jei tik 
orkestrui muzikantų turėtu 
me.

— Ar Vidaus reikalų mi 
nistras gali jums parūpinti 
muzikantų? — nutraukdamas 
labai lėtai kalbėjusį K. Pet 
rauską, paklausiau.

— Taip, pone Skipiti. Ta 
msta galėtum mums parūpiu 
ti muzikantų operos orkestrui. 
Mat, muzikantų Kaune yra ne 
mažai ir visai neblogų. Bet 
jie groja kinematografuose, ka 
vinėse ir restoranuose. Patys 
muzikantai mielai eitų operos 
orkestre groti, bet jų neišlei 
džia tų įmonių savininkai, kur 
jie dabar groja. Gi atsisakyti 
iš tų vietų bijo, nes dabar jie 
iš to pragyvena, o kas bus iš 
tik organizuojamos operos, ar 
jie galės pragyventi grodami 
operos orkestre, — juk tuo 
tarpu niekas užtikrinti negali. 
Mes prašome tamstos įsakyti

William LAPIERRE
Tai A įderinai tas
kuris rūpinasi

savo I f a rd re i k< d a is

BALSAVIMAS UŽ WILLIAM LAPIERRE TAI
BALSAVIMAS

UŽ JŪSŲ NUOSAVUS INTERESUS.

Skelbia W .Lapierre Organizacinis Komitetas.

tiems kinematografų, kavinių 
ir restoranų šeimininkams, 
kad jie nedraustų savo muzi 
kantams groti operos repetici 
jose tomis valandomis, kada 
tos repeticijos bus daromos.

— Formaliai tokio įsakymo 
duoti negaliu, bet pasisteng 
siu surasti būdą, kad muzikan 
tams nebūtų kliudoma groti 
operos orkestre kada tik bus 
reikalinga.

Tuo ir pasibaigė mano pasi 
kalbėjimas su mielais memnin 
kais operos reikalu.

Delegatams išėjus, pasikvie 
čiau Kauno miesto policijos va 
dą E. Biuchlerį, paaiškinau 
jam operos orkestro reikalą 
ir liepiau neoficialiai įspėti ki 
nematografų, kavinių ir ręsto 
ranų savininkus, kad jie ne 
kliudytų savo muzikantams da 
lyvauti operos orkestre tomis 
valandomis, kada operos vado 
vybė nustatys. Be to, polici 
jos vadas turėjo aiškiai paša 
kyti muzikantų šeimininkams, 
bjad, jei jie to neoficialaus 
įspėjimo neklausys, tai Vidaus 
reikalų ministerija griebsis ofi 
cialių, bet jiems daug skaudės 
nių priemonių. Kokios turėjo 
būti tos oficialios priemonės, 
policijos vadui nesakiau, nes 
ir pats dar jokių priemonių ne 
buvau numatęs. Pasitikėjau, 
kad tokio policijos vado įspėji 
mo pakaks. Ir tikrai pakako.

Policijos vadas mano įsaky

CENTRE WARD rinkikai, būkite vieningi vėl iš 

renkant Jūsų alderinaną WILLIAM LAPIERRE, 

kuri* per paskutinius devynis metus sumaniai gynė 

savo bendrapiliečių interesus.

9 METAI 
PASI.ŠVENTUSIOS 

TARNYBOS

LETHBRIDGE, Alta.
MŪSŲ APYLINKĖS VEIKLA

ka 70 et. V. Grybauskas 50 et. 
25 et. A. Narušis, J. Jakentac, 
Jūra Boston.

Lethbridge vietinė spauda 
taip pat paminėjo, kad mes 
švenčiame 42-ją Nepriklauso 
rnybės sukaktį. Taip pat įdėjo 
žinutę, kad Amerikos vaisty 
bės sekretorius kreipėsi į US 
SR, kad grąžintų Lietuvai, Lat

Sausio mėn. pradžioje Leth 
bridge KLB skr. buvo sušauk 
tas susirinkimas, kuriame da 
lyvavo visi nariai, be to, įstojo 
dar 3 nauji asmenys. Buvo iš 
rinkta nauja v-ba, į kurią įėjo 
šie asmenys: V. Arelis, St. No 
reika ir B. Mikulskis.

VALSTYBINĖ ŠVENTĖ
Vasario 20-tą d. Lethbridge 

Lietuvių grupė atšventė
tuvos Nepriklausomybės šven 
tę. Žmonių susirinko nemažas 
būrelis. Ta proga paskaitą skai 
tė K. Leščinskas, kuris nuosek 
liai apibudino ekonominę Lie 
tuvos padėtį carinės priespau 
dos iki antrosios sovietinės oku 
pacijos laikų. Po to buvo rodo 
mi du filmai. Vėliau buvo ren 
karnos T. Fondui aukos.

Aukojo šie asmenys: po 5 
dol.: V. Arelis, P. Rojus, J. 
Daugirdas, S. Noreika; po 2 
dol.: J. Paskačimas, J. Ūme 
ris, J. Višinskas; po 1 dol.: V. 
Zajančiauskas, J. Kanys, A. 
Umeris, N. Žalienė, B. Dabu 
lis, B. Mikulskis, V. Dzikas, 
S. Marcin, J. Chmieliauskas, 
Sodeikaitis, P. Kczrniczuk. M. 
Pulkauninkas. 50 et. V. Kalus
Kz^z^vsJ-^^'z<a^ / z^z^z zv^>vzv^z!!^z-'z zv^zzzJ 
mą įvykdė ir muzikantai ne 
kljudomai įsijungė į organi 
zuojamos mūsų operos orkest 
rą. Rapolas Skipitis.

Lie vijai ir 
bę.

Estijai nepriklausomy
G. N.

KELI NAUJI LEIDINIAI
VILNIUJE

Valstybinė politinės ir mo 
kslinės literatuos leidykla Vii 
niuje neseniai išleido:

V. Murauskas: „Moralė ir 
religija“.

„Krepšinis — tinklinis — 
rankinis.“

„Rusų — lietuvių politech 
ninis žodynas“.

„Turisto vadovas" (54 5 ps. 
su iliustracijomis).

V. Kviklys ir I. Simelionis: 
„Švara — sveikata—kultūra“.

V. Venskutonis ir L Staras: 
„Sodininkystė“.

R. Jasas: „Didysis Prūsų 
■eatbS sofistui hznt>ue.ij -fu 

sukilimas 1260—1274".
V. Miniotas: „Pamario žmo 

nės“. Apybr. apie Žemaitijos 
kolūkius.

Buvusioji Vilniaus katedra, kaip žinoma, tapo paversta 
meno galerija.

Dėl to aš ir klausiau vyskupo:
— Kurią dabar Vilniaus bažnyčią manoma paversti ka 

tedra?
Pagalvojęs jis atsakė:
— Šis dalykas ne nuo manęs priklauso; tai priklauso 

Apaštališkam sostui (vadinasi, Vatikanui). Einant katalikų 
dvasininkijos nuostatais, tik Vatikanas gali bažnyčią paskelb 
ti katedra, tik jis tokius dalykus sprendžia.

— O kurioje bažnyčioje tamsta atnašaujate mišias’ Šv. 
Teresės?

— Ne, ne! Šv. Rapolo bažnyčioje, — buvo atsakymas. 
— Jei turėtumėte kada nors valandėlę laisvo laiko, piašau 
užeiti pasižiūrėti.

Padėkojau vyskupui už pakvietimą.
Klausiau vyskupo, kaip dabar bendri reikalai susiklostę 

bažnyčios su valstybe, su respublikos tarybine vyriausybe. Ar 
dvasininkija pasitenkinus esama padėtimi?

— Taip, kalbant bendrai, mes esame pasitenkinę, lik no 
lėtume, kad vienas dalykas pasitaisytų, pagerėtų?

— Būtent, kas?
— Norėtume, kad su Vatikanu ryšiai sunormalėtų.
Ir pats šeimininkas tuojau pridėjo:
— Kai šaltasis karas baigsis, tikimės, jok tarp Tarybų 

Sąjungos ir Vatikano bus sumegzti diplomatiniai ryšiai, o 
tuomet sunormalės ir Lietuvos katalikų bažnyčios ryšiai su 
Apaštališkuoju sostu. ,

Man rūpėjo kitas klausimas:
— Per ilgus laikus Lietuvos katalikų bažnyčia buvo lyg 

ir kažkokia valstybės pagalbinė organizacija; kaip gi dabai, 
kuomet bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, kaip dabar dva 
sinikija į tai žiūri ?

— Tai eina bažnyčiai sveikaton, — buvo atsakymas. — 
Seniau kunigai turėdavo savo žemės ūkius, kuriais dauguma 
jų tik ir tesirūpino, pamiršdami parapijiečių dvasinius porei 
kius. Dabar kunigai, kaip žinote, tų ūkių neturi, na, tai jie 
ir yra priversti daugiau rūpintis bažnytiniais reikalais.

— Kunigai neblogai gyvena?
— O ko jiems trūksta! Jie gyvena puikiai — tai patys 

galėjote matyti, keliaudami po Lietuvą. Gerai gyvena!
Vyskupas pasakojo, kad seniau tikintieji buvo priversti 

kunigams už mišias, už krikštus, už laidotuves, už šliūbus 
mokėti tam tikrą paskirtą mokestį. Dabar, esą, visa tai panai 
kinta. Klebonams yra įsakyta: jūs turite žmonėms patarnau 
ti, o kiek žmogus duos už paslaugą, — jo reikalas. Jei ne
duos nieko, taipgi bus gerai. Tas klebonas, kuris šito jsaky 
mo neklauso, tuojau pašalinamas i,š vietos.

— Žmonės visgi duoda?
— Kai kurie duoda daugiau normos.
Vyskupas papasakojo ir daugiau ką: Lietuvos dvasinin 

kija jau ne tokia, kokia būdavo seniau. Ji priversta sekti gy 
venimą; ji atmeta daug dalykų, kurie kadaise buvo neteisiu 
gai sprendžiami.

— Pavyzdžiui, — sakė jis. — Imkime, na, kad ir poetą 
Strazdą - Strazdelį. Kadaise jis buvo augštosios dvasininkijos 
paneigtas, nustumtas į šalį, o šiandien mūsų gerbiamas. Mes 
turime eiti su gyvenimu, kuris vietoje nestovi.

Pastebėjau, kad vyskupas turi nemažą biblioteką, tai jis 
pasakė:

— Aš ir tamstos knygas skaičiau.
Klausiau šeimininko, kodėl Vilniaus Aušros Vartų kop 

tyčioje tebėra lenkiški įrašai, kodėl jų nepakeičia į lietuvis 
kus?

Man buvo atsakyta: todėl, kad Auršos Vartai šiuo metu 
yra Visasąjunginės reikšmės architektūros paminklas, dėl to 

esą, jokių pakaitų koplyčioje daryti neleidžiama. O jeigu ir 
būtų kas tokio keičiama, tai pirmiau reikėtų atsiklausti, ar 
vyriausybė leistų.

— Tačiau, — priminė jis, — aš manau, kad reikėtų gre 
ta lenkiškų įrašų pastatyti lietuviškus jų vertimus. Tai suda 
lytų lietuviškesnį atspalvį.

Lietuvoje yra daug bažnyčių, seniau statytų, kurios pa 
skelbtos Visasąjungniės reikšmės architektūriniais pamink 
lais. Merkinės bažnyčia, pavyzdžiui, taipgi architektūros pa 
minklas. Prie bažnyčių, prie jų durų yra prikaltos lentos, tai 
bylojančios.

Pasidairęs po vyskupo Steponavičiaus rezidenciją, sa 
kiau:

•— Man atrodo, vyskupui ši vieta per ankšta; kodėl nesi 
keliate į erdvesnes patalpas?

— O kam? Jei persikelčiau i erdvesnes ištaigingesnes pa 
talpas, tuomet tikintieji sakytų: ana. kokiame palociuje jis 
gyvena! Prisipažinsiu, Vilniaus miesto valdžia man siūlė net 
du namus, bet aš atsisakiau į juos keltis, kaip tk dėl minėtos 
priežasties. B e to, šioje rezidencijoje gyveno ir mirė vysku 
pas Paltarokas, na, tai ir aš nusitariau čia tęsti gyvenimą.

Kaip su pasivaikščiojimu?
Jis turi automobilį, turi šoferį. Kada nori, sėda Į mašiną 

ir vyksta, kur tik nori.
Po pokalbio vyskupas pavaišino mane skaniais pietumis. 

Prie stalo buvo Panevėžio vyskupijos ir Vilniaus arkivyskupi 
jos kancleriai, kunigai.

Padavėju buvo vyskupo šoferis. Nedrįsau klausti, bet, 
galimas daiktas, kad šofreis nuolat vyskupui tarnauja ir pa 
davėju.

Laike pietų pajuokavome, pasidalijome kai kuriais nekal 
tais anakdotais.

Na, ir aš, padėkojęs šeimininkui už šiltą sutikimą, už 
vaišes, vykau savais keliais.
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VADOVAUJANTIS BIZNIERIUS...
MŪSŲ REIKALŲ VEDIMUI.MOKTI REAL

KLB ŠALPOS FONDO VA JUS MONTREALYJE
pradėtas kovo 20 diena. Va 
jus vykdomas vieną kartą me 
tuose, žiemos metu. Dėl perrin 
kimo Montrealio lietuviu Sei 
mėlio, vajus kiek suvėluotas. 
Piniginė rinkliava vykdoma 
aukų lapais, kurių tikimasi pa 
skleisti viso 50. Aukų rinkėjai 
bus skelbiami spaudoje. Sava 
noriškas rinkėjų pasišventi 
mas ir mūsų visų bendruome 
nės šalpos supratimas yra bū 
tinas vajaus pasisekimui.

Pagrindiniai šalpos uždavi 
niai yra sekantys: a) pagelbė 
ti dėl ligos, mirties ar kitų ne 
laimių patekusi Į vargą Mont 
realio apylinkėje gyvenanti lie 
tuvi ar jo šeimą, b) šelpti sene 
liūs ir ligonis, likusius Vaka

rų Europoje, c) šelpti lietu 
vius Sibire (per Baltą) ir Len 
kijoje, kurie neturi artimųjų 
laisvame pasaulyje, d) remti 
Vasario 16 gimnaziją ir Var 
go mokyklas Vokietijoje, e) 
pagelbėti džiova sergantiems 
imigruoti į Kanadą, pasinaudo 
jant Pasaulio Pabėgėlių Metų 
lengvatomis, fjatsiliepti i skun 
dą kiekvieno lietuvio, kencian 
čio vargą bet kur pasaulyje.

Visi turime savų rūpesčių 
ir nesibaigiančių reikalų. O 
dar yra šioje žemėje ir juodo 
vargo ir jį kenčiančių lietuvių 
— ištieskime jiems pagalbos 
ranką per Šalpos Fondą (Re 
lief Fund).

Montr. Apyl. Š. F. K-tas.

Į Dr. Roman Pniewski 
j; Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
;; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

5

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

&''"''''"'''"""" " 8
ii SIUNTINIAI NAMIŠKIAMA C

Lietuviu Prekybos B-vė., Anglija. £
it * <8 Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-1176.
ji 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. 8
? SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 8

Csso
STOVE OIL 

DEALER
J

DO 6-0515

ĮttzttiitttitttittititttutttttttzttitKmztiitiittitittitztitiitttitttiiitituititttititv.ztiit:

RAYMOND BROS. I
ESSO GAMINIAI jį 

jvairių rūšių kuro a l y v a.| 
Pristatymas laike 1 valandos. H 
288—1 Ave., Ville LaSalle. jį

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343

II SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJA ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

I v

NE S’ R t K L A U 8 O MA

NEPAPRASTA
EKSKURSIJA

Europa, kuri aplankys Prancū 
ziją, Šveicariją, Italiją, Ispani 
ją, Portugaliją ir didžiausias 
šventoves Romoje, Liurde, Fa 
tima ir dalyvaus Tarptautinia 
me Eucharistijos kongrese 
Miunchene, Vokietijoje. Eks 
kursija tęsis visą mėnesį, prasi 
dės liepos pabaigoje. Visos kei 
ionės išlaidos ir pragyvenimas 
kaštuos $905.— kuriuos galima 
sumokėti dalimis per visus me 
tus. Platesnės informacijos 
kreiptis Į Tėv. Borevičių, S. J. 
telef. PO 6-5755.

D. L. K. VYTAUTO
N. Klubas praneša, kad šiuo 
laiku vyksta klubo pašaipiuos 
draugijos vajus, kinio metu 
įstojantieji nemoka įstojamojo 
mokesčio. Montrealio lietuviai 
kviečiami stoti nariais.

Klubo Valdyba.
• P. Snapkauskas, gavęs atos 
togų, išvyko į Detroitą apian 
kyti giminių, pažįstamų ir pa 
sižvalgyti.
• Statosi naujus namus J. Lin 
gaitis ir J. Šulmistras LaSalė 
je-
• V. Vekterienė, minėdama 50 
metų sukaktį, draugams iškė 
lė vaišes.
® N. Kiniauskatiė ištekėjo už 
lenko. Medaus mėnesį leidžia 
Bermuduose.
• A. Lipkaitis operuotas Vic 
torijos ligoninėje.
• M. Strakauskienė operuota 
Victorijos ligoninėje.
• Medžioklės ir žūklės spor 
tas Quebeco provincijai duoda 
kasmet per milioną dolerių pa 
jamų.
• Serga J. Tamulionienė, J. 
Vaitekūnas, E. Sinkevičienė.
• K. ir A. Linkaičiai Vytaute 
klubo svetainėje pagerbti si 
dabrinių vedybinių sukaktu 
vių proga, dalyvaujant dau 
geliui artimųjų ir gerti pažįs 
tarnų.

SPORTAS.. .
Atkelta iš 3-čio psl.

vergtom tautom. Tesužino pa 
saulis, kad vieni rusai, be pa 
grobtų tautų, neskintų didelių 
laimėjimų sportinėje arenoje. 
Laiko liko nedaug, tačiau su 
sijungus su min. Lozoraičiu, 
Italijos LB ir kt. mūsų trem 
ties įstaigom, rusiškos propa 
gandos mašiną, nors dalinai 
reiktų atsverti.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Šachmatininkas VI. Mi 

kėnas lankėsi Kretingoje. Be 
paskaitos, jis davė simultaną 
prie 28 lentų. Laimėjo 18, 6 
pralaimėjo ir 4 sužaidė lygio 
mis.

— Kretingos rajono koman 
dinio stalo teniso meisterio var 
dą iškovojo Kretingos vidurį 
nės mokyklos atstovai.

— Akmenės rajone ant Mei 
žiu ežero įvyko poledinės žūk

lės varžybos. Pirmoji vieta tę 
ko A. Baniui, kuris per tris va 
landas pagavo 29 ešerius.

— Bokso rungtynėse Šiau 
liai nugalėjo Radviliškį 8:6. 
Geriausiai pasirodė Špokas, 
Kriaučiūnas, Kisielius.

— Telšiuose pravestos leng 
vosios atletikos rungtynės už 
darose patalpose. Dalyvavo 
daugiausiai mokiniai. Geres 
nės pasekmės: į tolį Roubutai 
tė 4,90 m, į augštį JanušausDE LUXE DRY CLEANERS!

117—6th AVENUE, LACHINE |

| ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE J

Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
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.

M. MACIUKAS
VYRI ŠKŲ I R 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

KOKYBESAUGŠTOS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
5

£ v'
%

I
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7 3129

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

A. NORKE LIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
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Padėkite išrinkti
Jūsų prietelių 

Verduno Ward No. 4 
Aldermanu, bal. 4 d.

LAIKE DVIEJŲ PASKUTINIŲ

JŲ METŲ, BŪDAMAS ST. WIL- 

LIBRORD — ST. THOMAS MORE 

P. T. A. PIRMININKU, AŠ VADO

VAVAU KOVOJE UŽ NAUJĄ ANG

LIŠKAI KALBANTIEMS KATALI

KŲ HIGH SCHOOL.

KAIP JŪS ŽINOTE, ši KOVA 

BUVO SĖKMINGA. 1961 METAIS 

NAUJOJI HIGH SCHOOL BUS

ATIDARYTA HORICULTURAL SITE VIETOVĖJE, PRIE CHAMP
LAIN BOULEVARD.

DAUGELIS MANO LIETUVIŲ DRAUGŲ DALYVAVO ŠIOJE 
AKCIJOJE DĖL NAUJOS MOKYKLOS. BŪDAMI P. A. T. NARIAIS 
JŪS AKTYVIAI DALYVAUJATE ŠIOS ORGANIZACIJOS VEIK
LOJE.

JŪS PAŽĮSTATE MANE KAIPO SĄŽININGĄ ŽMOGŲ, KATA
LIKĄ IR KAIPO JŪSŲ VAIKU PRIETELIŲ. DABAR AŠ PRAŠAU 
JŪSŲ PARAMOS.

AŠ KANDIDATUOJU OLDERMANO PAREIGOMS VERDUNO 
WARD 4, KAIPO SAVININKŲ ATSTOVAS.

LIETUVIŲ PRIETELIŲ BALSAS GALI REIKŠTI MANO PER
GALE ARBA PRALAIMĖJIMA.

Aš padėjau Jums
malonėkite padėti man

BALSUOKITE WARD 4 SEAT 1 UZ

BRYCE MACKASEY
Mačernis 1,66 

Žilevičiūtė 11,10
m.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tarptautinėje ledo rutu 

lio lygoje į pusiaubaigminius 
susitikimus pateko Montrea 
lis, Torontas, Čikago ir Dėt 
roit. Tai yra profesionalų ly 
ga. Tuo tarpu mėgėjų klasėje, 
paskutiniuose žiemos olimpi 
niuose žaidimuose Kanadą ats 
tovavusi Kitchener komanda

kaitė 1,40 m, 
m, rutulys

iš tolimesnių žaidimų iškrito.
— Lenkijos krepšinio pir 

menybėse, moterų grupėje, pir 
mauja Krokuvos Vavel ir AZ 
S.

— Tarpvalstybinėse futbolo

rungtynėse, stebint 100 tūkst. 
žiūrovų, Ispanija nugalėjo Ita 
liją 3:1.

— Lenkijoje (autorius A. 
Brzezicki) yra išleista knyga, 
pavadinta „Sporto grožis“. Jo 
je nuotraukomis parodytas be 
veik visų sporto šakų grožis, 
įdedant įspūdingesnius motnen 
tus iš futbolo, plaukimo, leng 
vosios atletikos, gimnastikos 
ir tt. Bendra išvada: vieninte 
liu idealu, šiais nervų laikais, 
yra tik žmogaus grožis, o ne
moters, kuriai rengiami ivai 
rūs grožio konkursai, premi 
jos ir tt. Kiekvieno žmogaus 
grožis, atsispindi jo ritminėje 
gimnastikoje, sporte.

K. B.

H BELLAZZI- LA M Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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Ward 3 Seat 2
Perrinkite vyrą, prityrus} 

savivaldybiniuose reikaluose
ALDERMANAS ARTHUR SENEGAL TURI 25 METŲ 
PATYRIMĄ SAVIVALDYBINIUOSE REIKALUOSE.

LASALLE PILIEČIAI, KURIE NORITE SAUGOTI SAVO MIESTO PAŽAN
GUMĄ, REMKITE ALDERMANO A R T H U R SENEGAL KANDIDATŪRĄ 
MŪSŲ MIESTO WARD NO. 3, SEAT NO. 2. VIETAI.

PER SESERIS METUS MIESTAS PERGYVENO PAŽANGOS IR GEROS 
ADMINISTRACIJOS ERĄ. VISAME MIESTE BUVO VYKDOMI PAGERINIMAI.

DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ YRA BŪTINA IŠRINKTI PRITYRUSIUS ŽMONES, 
O NE MĖGĖJUS ADMINISTRACINIUOSE REIKALUOSE.

RINKIMINĖS BŪSTINĖS:
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IŠKILMĖS PATAMSYJE

7525 Central
DO 6-9821

SENEGAL ARTHUR X
Skelbia A. Senecal Organizacinis Komitetas.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS

Šv. Kazimiero parapijos baz 
nyčioje rekolekcijos įvyks ba 
landžio 1, 2 ir 3 dd. Penkta 
dieni ir šeštadieni 7 v. v. bus 
sakomi pamokslai, klausoma 
išpažinčių, o sekmadienį 11 v.

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspr 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

siuvamas mašinas, invalidams kėdes, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir UI O tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T jA 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., 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.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

163—9 Avenue 
DO 6-8571

ir 8450 avenue des Rapides

rekolekcijų užbaigimas. Po pa 
maldų parapijos salėje bendro 
ji agapė - pusryčiai, kurių me 
tu kalbės rekolekcijų vadovas 
kun. dr. J. Vaišnora, papasako 
damas naujienų iš Romos.

142 — 6 Avenue
DO 6-0820

WEST LORNE - RODNEY 
LIETUVIAMS PAMALDOS

Šios apylinkės lietuviai turės 
pamaldas, trumpą Gavėnios 
susikaupimą balandžio 2 d. 11 
vai. West Lome bažnyčioje. 
Rekolekcijų vadovas pasakys 
pamokslą, bus klausoma išpa 
žinčių, atlaikytos šv. Mišios. 
Pradedant balandžio mėn. ket 
virtuoju sekmadieniu kiekvie 
ną mėnesį pamaldos šios apy

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-3501 
Res. BE 3-0978

I
A.E. McKAGOEl 

Barrister and Solicitor r 
Advokatas ir Notaras r 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 j Į 
1008 North Ontario Bldg. Į [

330 Bay Street, Į ĮTORONTO 1, Ontario. Į į

K , ,'U- XX~~ ' XK

Lietuvio Advokato įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

linkės lietuviams bus West 
Lome bažnyčioje 12.15 m.

ATREMONTUOTA SALĖ
Šv. Kazimiero parap. salė 

pagrindinai atremontuota - iš 
dažyta sienos ir lubos, Įdėtos 
naujos asfalto plytelių grin 
dys, virtuvėje Įsigytas gazinis 
pečius. Dažymo darbus atliko 
talkininkai, darbštieji parapi 
jiečiai: St. ir Alb. Augustinavi 
čiai, M. Norkus, P. Augaitis, 
M. Grincevičius, Pr. Žilvitis, 
V. Veiveris, K. Lukošius, St. 
Kairys, J. Laureckas, G. Ru 
gienis, P. Ožalas. Prie sales 
grindų sudėjimo darbavosi: J. 
Stradomskis, A. Mažeika, M. 
Norkus, J. Astrauskas, J. Čep 
la, Br. Krasauskas. Talkinin 
kai labai sumažino darbo išlai 
das. Ačiū jiems.

NUOŠIRDŪS AUKOTOJAI
Parapijiečiai labai nuošir 

džiai remia savo parapiją. Per 
nepilnus trejus mėnesius su 
rinkta 12.000 dol. Bažnyčios ir 
salės pertvarkymams išeis apie 
4.000 dol. Tuo būdu bus ati 
duota gera dalis skolos vys 
kupijos fondui.

Atskiri asmenys nupirko ei 
lę bažnyčiai reikalingų daly 
kų: Rožė ir St. Augustinavi 
čiai altoriui žvakydes, Liudas 
Racevičius padarė altoriui ta 
bernakulą ir mišiolui padėklą, 
Rimkai paukojo ciboriją, Za 
durskiai kilimą, Onaičiai prie 
zakristijos durų skambuti, Au 
gaičiai švęstam vandeniui in 
dą, Grincevičiai procesijų kry 
žiu, A. ir E. Augustinavičiai 
tarniukams skambučius, Rugie 
niai Komunijai dalyti pateną, 
altoriaus maldų lenteles, Mit 
rauskai staliuką, O. Čeplicnė 
mezginį ant tabernakulo vir 
šaus. G. Rugienis padarė skel 
bimų lentą, sutvarkė bažnyčio 
je elektrą ir atliko dauk dar
bo tvarkydamas zakristiją. Vi 
siems nuoširdus ačiū.

BAŽNYČIOS FONDAS
Pastaruoju laiku bažnyčiai 

pirkti fondui aukojo: Julius ir 
Ona Stradomskiai 300, p. Sa
mai 200, W. Klemka 200, Pr. 
Bauža 100, Pr. Balnys 100, C. 
Matelis 100, B. Petkus 100, 
Pr. Pūkas 50, St. Oleka 50, p. 
Pranckevičiai 30, St. Jokubic 
kas 25, J. Čėpla 25, Br. Tarno 
šauskas 20, V. Zadurskis 20.
Po 10 dol.: J. Mulevičius, M. 
Jakaitis, J. Vitkauskas, Z. Nor
vila, V. Vaitkus, Pr. Kazuko 
nis, dr. A. Matukas. V. Povile 
nas, Br. Lazdinis ir J. Šakinis 
po 5. Labai dėkui už aukas.

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Kovo 13 d. parapijos salėje 
Įvyko KLB Delhi apylinkės su 
sirinkimas. Susirinkimą atida 
rė apyl. pirm. P. Augaitis, pa 
darydamas pranešimą apie v- 
bos veiklą. Ji buvo plati ir sėk 
minga. Iš turimų kasoje virš 
500 dol. nutarta skirti Krašto 
Valdybai 50, PLB Vaidybai 
25, Vasario 16 d. ir Seleziečių 
gimnazijoms po 25 dol. Be jo 
kių sunkumų išrinkta nauja v-

VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

Teikiu žinias apie L S ir Kana 
dos padorių vedybų biurų ad 
resus už mažą raštinės atlygi 
nimą! Prašau, suinteresuoti 
abiejų lyčių skaitytojai, kreip 
tis su pasitikėjimu laiškais, pri 
dedant $1,- pinigais pas že 
miau išvardintą atstovą. Mano 
atstovybė veikia be apgaulių.

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

Brockton 39, Mass., USA.
Tel.: JUniper 6-6755

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832 i

PRANO BARAUSKO
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

Reportažas
Didžiulė salė pilnutėlė šven 

tiškai nusiteikusios publikos. 
Visos sėdimos vietos užimtos. 
Daugelis pasivėlavusių nebesu 
telpa ir lieka užpakalyje sto 
vėti. Nors lauke siaučia pūga, 
gatvės sniegu užverstos, bet 
žmonių daug. Didžiosios šven 
tės proga, tautiečiai nepatingė 
jo ateiti ir prisiminti tą, taip 
svarbią, vos 21 kartą laisvai 
švęstą nepriklautomybės die 
na.

Visa patalpa skęsta sunkio 
je prieblandoje. Silpni žiburė 
liai pasieniuose ir iluminuoti 
užrašai virš atsarginių duru, 
meta į salę blankius šešėlius.

Scena irgi beveik patamsy. 
Akims prasižiūrėjus pasimato 
Kanados vėliava ir mūsų tri 
spalvė. Abi vėliavos scenos pa 
kraščiuose ir taip arti medžią 
ginių, tamsios spalvos dekorą 
cijų, kad sunkiai pastebimos. 
Tautinėmis spalvomis apipavi 
dalintas, didžiulis Vytis irgi 
skęsta silpnuose, spalvotų see 
nos lempučių šešėliuose.

Svečias iš Amerikos kalba 
labai gražiai. Nors prieblando 
je jis sunkiai Įžiūrimas, bet 
naujos mintys ir paskiausios 
Lietuvos fšlaisvinįmo naujie 
nų detalės domina klausyto 
jus.

Miesto burmistras pasisvei 
kiną lietuviškai ir tikisi, kad jo 
senelis, iš Lietuvos kilęs, tik 
rai geriau lietuviškai kalbėjo. 
Baigęs trumpą žodį, apgraibo 
mis jis patamsyje suranda laip 
tus ir leidžiasi nuo scenos.

Paskiau kalba svečiai. Par 
lamento nariai, kaimynai pa 
baltiečiai patamsy Įieško laip 
tų turėklų, atsargiai lipa see 
non. Iš ten pasveikinę susirin 
kusius kitus garbės svečius, ra 
dio stoties ir laikraščių atsto 
vus. Žmonės ploja. Žmonės no

WINNIPEG, Man.
NELAIMĖJE ŽUVO JAUNIUS JANUŠKA

Kovo 13 d. Jaunius su drau 
gu Alf. Balčiūnu išvyko vilkų 
medžioklėn. Apie 10 mylių 
nuo Steinbacho miestelio ap 
sistojo netoli vienos farmos, 
kur Jaunius kažką pastebėjo. 
Jis staiga šoko iš mašinos, pra 
sivėrė užpakalines duris, grie 
bė traukti šautuvą, kurio va 
mzdis pasisuko tiesiai į Jau 
niaus krūtinę. Tuo momentu, 
kažkaip užkliuvęs šautuvo nu 
leistukas pasispaudę ir Įvyko 
šūvis, kurio šratai sudraskė 
Jauniaus kutinę paliesdami 
širdį. Balčiūnas šoko iš maši 
nos laukan, bet Jaunius jau 
buvo sugriuvęs ant žemės. Ma 
tydamas, kad pirmosios pagal 
bos suteikti jau nebegali, Bai 
čiūnas nubėgo į artimiausi ūkį 
ir telefonu išaukė Steinbacho 
RCMP policiją. Per penkias mi 
nutes policija su daktaru jau 
buvo vietoje, tačiau nebuvo 

ba, kuri vėliau pasiskirstė pa 
reigomis: VI. Miceika pirm., 
J. Riekus vicepirm. ir šalpos 
reikalams, Br. Bačiūnas sekr., 
J. Rimkus ižd., Br. Gudinskas 
kultūros reikalams.

NELAIMĖS
Laike dviejų mėnesių įvyko 

keli gaisrai, dėl kurių nukentė 
jo eilė lietuvių. VI. Vindasiui, 
G. Rugieniai ir Sa. Ažubaliui 
sudegė daržinės, o Z. Obelie 
niui gyv. namas. Kor. 

a . “
$ Taupyk ir skolinkis kredito kooperal ~
t „P A R A M A”
V

I
 Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.

Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. yToronto, Ont. , Tel. LE 2-8723. f

iš Toronto.
retų pamatyti, kaip atrodo per 
radiją girdėtas, ar laikraštyje 
skaitytas vienas kitas asmuo, 
bet salėje tamsu. Matyti tiktai 
kaip pirmose eilėse atsistoja 
ir nusilenkę vėl sėdasi tamsūs 
siluetai.

Meninėje dalyje irgi tas 
pats. Solistai ir choro dalyviai 
atsargiai lipa i sceną ir beveik 
patamsy atlieka programą. 
Lyg tai gražiais tautiniais ru 
bais apsirengusios lietuvaitės, 
bet tamsa paslepia viską.

Apskritai programa neblo 
ga. Jei neskaityti 15 min. pa 
vėlavimo, užsitęsia nepilnas 
tris valandas. Išeinant gauna 
si Įspūdis, kad mes labai tink; 
mai paminėjome sunkiąją tėvy 
nės padėti atlikdami tai gedu 
lingoje prieblandoje...

Šia proga tenka paminėti ra 
dio pusvalandi, kuriame labai 
gerai ir kondensuotai buvo pa 
minėta svarbioji diena. Charak 
teringa, kad .programai pasi 
baigus, atsirado žmonių, kurie 
skanąbino radio stočai pareikš 
darni savo nepasitenkinimą. Vi 
sas neprikausoir.ybėis uninėji 
mas, jiems buvo kaip skaudus 
krislas akyse. Žinoma, daugu 
mas pareiškė savo pasitenkini 
mą, o sekančią dieną stotis su 
silaukė nemaža padėkos laiš 
kų.

Šiais metais šiek tiek naujo 
Įnešė, prieš porą savaičių pasi 
rodęs straipsnis mūsų spaudo 
je apie aukų paskirstymą. Ten 
buvo iškeltas pagristas klausi 
mas, kodėl mes turime skaldy 
ti savo jėgas ir tuo pačiu au 
kas tarp Vlko ir talkininkų. 
Nors sekančią savaitę taikiniu 
kai pasirodė su atsakymu, bet 
iš minėjime buvusių nuotaikų 
matėsi, kad jie nedaug ką teiti 
kino. S. Pranckūnas.

jokių vilčių Jaunių atgaivinti.
Jaunatis kūnas atgabentas į 

Winnipega ir patalpintas Ker 
r‘s Funeral Chapel.

Jaunius žuvo savo pačioje 
jaunystėje vos pradėdamas kop 
ti į 26-sius metus. Jo tėvai 
WinnIpege puikiai įsikūrę. Jie 
turi nuosavą išvežiojimo biznį 
„Jet“ Moving Storage įstai 
gą. Be to Jurgis Januška yra 
United Van lines Direktorius 
Winipege. kurių iš viso Kana 
doje yra tik 7-ni.

Jaunius, atvykęs į Kanadą, 
pradėjo lankyti Sommerset 
pradinę mokyklą, Sir Hugh 
John Mac-Donald vidurinę ir 
Daniel Mac-Intyre augštesni; 
ją mokyklą. Be to jis buvo 
Winnipeg© Lyons Club ir Ma 
nitoba Game and Fish Associa 
tion narys. Vasaros metu jis 
buvo aktyvus žvejotojas, plau 
kiodavo valtimis ir treniruoda 
vosi plaukymo sporte.

Kaip Jurgis Januška, taip 
ir jo sūnus Jaunius mėgo me 
džioklę.

Kovo 19 d. 11 vai. jo kūnas 
iš koplyčios buvo pervežtas į 
šv. Kazimiero lietuvių bažny 
čia, kur religines apeigas at 
liko parapijos kleb. kun. J. 
Bertašius. Laike pamaldų gie 
dojo parapijos choras ir dr. P. 
Vytė. Bažnyčia buvo pilna žmo 
nių. Po visų apeigų velionio 
Jauniaus draugai: Alf. Balčiu 
nas, Č. Jankauskas, J. Barti

Nukelta į 9-tą pusi.
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St. CATHARINES, Ont.

PAUNKSMEI PRAĖJUS.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
bus Hamiltono lietuviu kata 
likti parapijos bažnyčioje nuo 
balandžio 3 d. iki Verbų sek 
madienio. Misijas ves svečias 
iš Čikagos kun. J. Kubilius S. 
J., Pamokslai bus sakomi ry 
tais ir vakarais. Parapijos kle 
bonas kviečia atlikti visus ti 
kinčiuosius savo metinę parei 
gą ir rekolekcijas gausiai lan 
kyti.

ŠV. JUOZAPO DIENĄ 
hamiltoniečiai - varduvininkai 
atšventė „kiek stipriau", nes 
sutapo su nedarbo diena. Juo 
zų mūsų kolonijoje netrūksta, 
tad netrūko ir šaunių pagerbi 
mų. Ypatingai daug sveikini 
nų susilaukė parapijos klebo 
įas kun. dr. Juozas Tadaraus 

kas, daug dovanų ir gėlių. Da 
limi gautų rožių sekmadienį 
buvo papuošti bažnyčioje alto 
riai.

HAMILTONO CHORO 
dalyvės ir šeštadienio mokyk

los mokytojos, p. Pusdešrie 
nės bute, suruošė „baby sho 
wer“ B. Antanaitienei. Daly 
vavo 22 moterys, sunešdamos 
gražių dovanų, prie gražiai 
paruošto pp. Vindašienės, Šu 
kaitienės, Pusdešrienės stalo, 
pasikalbant, padainuojant ir 
palinkint sveikatos p. Anta 
naitienei. K. B.

• Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį 7 vai. vak. Kry 
žiaus keliai, o sekmadieniais 
tuoj po pamaldų giedami grau 
dūs verksmai. Parapijiečiai ga 
na skaitlingai tose pamaldose 
dalyvauja.

• „Širvintos“ tunto skautės 
suruošė tradicinę Kaziuko mu 
gę, kuri susilaukė didesnio dė 
mesio ir turėjo užtarnautą pa 
sisekimą. Programa buvo la 
bai įvairi ir davė gana daug 
pajamų. Skautės ir skautai 
sparčiai ruošiasi vakaro išky 
loms. Skautėms vadovauja 
tuntininkė R. Bagdoniene.

KLB St. Catharines apylin 
kė šiais metais Vasario 16 
šventei davė naują atspalvį. 
Sykiu su Wellando apylinke 
šventės programai išpildyti iš 
kvietė Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatrą su „Milžino 
Paunksme“. Į šias iškilmes bu 
vo pakviesti spaudos atstovai. 
Deja iki šiol apie praėjusią 
šventę spaudoj nieko nepasiro 
dė. Tad leiskite nors eiliniam 
žiūrovui pareikšti keletą min 
čių.

Į šią vietovę iškviesti „Mil 
žino paunksmę“, kur yra tik 
apie 500 lietuvių, nėra eilinis 
dalykas. Reikėjo daug drąsos, 
rizikos ir dar daugiau kelių mė 
neisų įtempto darbo. Dar gal 
vosūkis. Ar sugebėsime augs 
tus svečius tinkamai priimti, 
ar sugebėsime tinkamą žodi 
tartį, kai neturime augšto in 
telėkto žmonių. Tačiau meilė

| A. L J ū D Ž I U 5, B. L., $ 
«•*

Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. X 
£ Namų, žemės ar bet kurio $ 

biznio pirkimo-pardavimo £ 
X dokumentų sudarymas ir 
g visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

įstaiga: JA 7 5575;
Namų: FU 3-6928.

20 King Street East, 
Hamilton.

t
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• Lietuvių Namai pastoviai au 
ga. Pradėtas 6 šimto vajus te 
beina sėkmingai.

•> K.
lauke
12 d. artimesni Rulių draugai 
suruošė gražias vaišes ir įtei 
kė p. Kulienei dovanų. Ruliai 
turi nuosavus namus 14 4 Mal 
sam Str.

ir H. Rulių šeima susi 
pirmojo sūnaus. Kovo

® • Moterys pradeda pirmauti: 
j* Windsore, Ont. LB apyliskės 
X pirm, išrinkta p. Butavičienė, 

one p-lė E. Skripku 
Kl. G.į tė.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. H 

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš n 
7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. :: 
vak., Minden Building, ^0 King St. E., notaro A. Liudžiaus :: 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 ::

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. :: 
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ::

W. E. S. Briggs iš St. Catha 
rine,„ Ont., paskirtas Cana 
dos Broadcasting Corp, pir 
muoju viceprezidentu į vie 
tą Ernest L. Bushnell, kuris 
atsistatydino gruodžio 30 d. 
Mr. Briggs veteranas jūrei 
vis su DRC, turi patyrimo 
22 metus dirbęs su CBC.

Lietuviai veikia visur
• Liberijoje.

LIETUVIS INŽINIERIUS 
AFRIKOJE

Inžinierius Vyt. J. Šliūpas, 
Dr. Jono ir Grasildos Šiūpų 
sūnus atlieka inžinieriaus dar 
bus Liberijoj, Vakarų Afrikoj. 
Jį ten yra pasiuntus dvejiems 
metams Chicagos Stanley En 
gineering Co. Inž. Vytauto 
tarnyba Afrikoj baigsis ateinan 
tį gegužės mėnesį ir jis grįš 
Amerikon.

grj Australijoje.

ADELAIDĖS LIETUVIAI, 
iš visos Australijos suvažiavęs 
sportuojantis jaunimas ir atos 
togas čia praleidžia kitų vietų 
lietuviai, turėjo progos pasigė 
rėti dainos menu. Tą dieną, at 
žymėdamas savo gyvavimo 
pirmąjį dešimtmetį, „Litua 
nia choras surengė jubilelinį 
koncertą, kuris savo apimtimi 
ir meniniu pajėgumu ligšiol ne

turėjo sau lygaus Australijoj. 
Be choro, koncerto piogramoj 
dalyvavo solistės A. Gučiuvie 
nė ir G. Vasiliauskienė, smui 
kininkas Pr. Matiukas ir nuo 
širdi lietuvių draugė pianistė 
Dorothy Oldham. „Lituania“ 
choro dirigentas muzikas Vac 
lovas Šimkus pateikė visuome 
nei skoningai parinktą, naują 
ir originalią programą.
• Lietuviai fotografai Adelai 
dėje, Australijoje, sukūrė savo 
sąjungą ir tame mieste suor 
ganizavo pirmą lietuvių foto 
mėgėjų nuotraukų parodą. Tai 
buvo pirmojo lietuvių dešimt 
mečio Adelaidėje pavaizdavi 
mas fotografijomis.

Vokietija.

NAUJAS DŽIOVININKŲ 
PAŠALPOS ĮSTATYMAS
Fed. Vokietijos vyriausybė 

priėmė naują TBc ligonių pa 
šalpos įstatymą (vokiškai TH 
G — Tuberkulosenhilfgese

tzt). Naujiena yra ta, kad hgo 
niui dabar yra suteikta teisinė 
pretenzija į TBc pašalpą. Da 
gar iš Kannleistung pereita į 
globos privalomumą. Y ra svar 
būs punktai: pašalpos išplėti 
mas bei ekonominės būklės pa 
gerinimas. Iki šiol buvo duoda 
mas pragyvenimas ligoniui ir 
jo šeimos nariams. Dabar pa 
šalpos išlyginamos ir pakelia 
mos visur iki augščiausio lai 
psnio. Dabar, pavyzdžiui, šei 
ma sų 3 vaikais per mėnesį 
gaus 400 DM. ir nuomos prie 
dą. Be to, dar pridedami ats 
kiri priedai, atsižvelgiant į Ji 
gonio individualią būklę, pvz., 
geresnio maitinimosi priedai 
ligoniui ir jo šeimai. Iki šiol 
buvo skiriama tik ligoniui ir 
jo vaikams, o dabar ,bus visa 
šeimynos bendruomenė šelpia 
ma. Ypač nauja yra tai, kad da 
bar bus duodama parama ir pa 
vaduojančioms jėgoms išlaiky 
ti namuose ar mažose įmonė 
se, ir net paskolos gyvenimo 
sąlygoms pagerinti, ši parama 
tęsis ir po kuracijos pabaigos 
iki galutinio pasveikimo.

Svarbu šiame THG yra ir 
tai, kad valstybė lemiamai 
prie šių išlaidų prisideda. Tai 
reiškia, kad ligoniui pašalpa 
suteikiama tučtuojau, be kom 
petencinių ginčų.

Džiova dar vis yra labai pa 
Nukelta į 2-rą psl.

savo tautai ir degančios šir 
dys ryžosi viskam.

Oras pasitaikė, anot Biru 
tės, „sniego audra ir žvarbūs 
vasario vėjai susimokė visą pla 
nuojamą iškilme pusnyje palai 
doti“. Nuolatiniai per radio po 
licijos pranešimai — „Kam tė 
vas ar motina nemirė, automo 
bilių iš vietos nejudinkit“. At 
rodė, kad visas rengėjų darbas 
ir visa Vasario 16 iškilmė jau 
palaidota. Tačiau lietuviai lau 
kė „Milžino paunksmės“. Snie 
go audros ir vasario vėjo są 
mokslas lyg ir simbolizavo 
anuometinę Europą, bet tiks 
lo nepasiekė. Jei spektaklį žiu 
rėjo apie 250 žmonių, dalyva 
vusių nuošimtį tegu apskai 
čiuoja matematikai. Iš gautų 
iš kitur laiškų apskaičiuota, 
kad tinkamam orui esant salė 
je būtų buvę apie 600—700 
žiūrovų.

Tiesa, teko girdėti, kad ki 
tose ir didelėse lietuvių kolo 
nijose „M. P.“ žiūrovų buvę 
neperdaugiausia. Bet greičiau 
šia priklausė nuo rengėjų. Pri 
simenu praeitais metais toj pa 
čioj salėj koncentavusių čiur 
lioniečių pasisakymą: — Jei su 
tokiu pasišventimu ruoštų Chi 
caga ar New - Yorkas — Kon 
certuotumėm dešimtim tūks 
tančių žmonių.

Rengėjai reklamuodami „M. 
P.“ labai teisingai atkreipė dė 
mesi į jaunimą. Buvo daug 
priminimų paraginti jaunimą 
atvykti ir pamatyti šią istorinę 
dramą. Jei vienas kitas senio 
kas „M. P." pasigedo links 
mesnių dzinguliukų, už tai jau 
nuolai labai domėjosi. Salėj sė 
dint girdėjosi, kai vyresniuo 
sius klausinėjo — Kas tas Jo 
gaila ir kodėl jis vis šneka apie 
Lietuvą, Druskininkus, lakštu 
te? Kas tie Druskininkai? Kas 
ta lakštutė? Kas tas Skirgaila 
ir kodėl jis vis kalba apie Vii 
nių? Kas yra Vilnius? Kas yra 
Vytautas ir kodėl prieš jį Eu 
ropa drebėjo? ir pan.

Tai auksinė proga jauniesie 
ms tą viską išaiškinti ir pri 
minti, kieno jie ainiai yra. Ar 
vyresnieji tą padarė?

Čia ir yra didžioji „M. P.“ 
reikšmė. Kalbantiems apie lie 
tuvybės išlaikymą, reiktų į šį 
teatrą daugiau dėmesio kreip 
ti ir reiktų pasistengti, kad 
„M. P." panašių veikalų atsi 
rastų. Taipgi pasistengti pa 
čiam teatrui vargus sumažinti.

Bereikalingas buvo rengėjų 
rūpestis, ar sugebės montrea 
liečius tinkamai priimti. Atvy 
ko, nors dvasioje milžinai, bet 
išorei kuklūs ir reto nuoširdų 
mo žmonės. Net graudu, kai 
iki ašarų jaudinasi už pasitin 
kant įteiktą gėlių puokštę. 
Jiems jau didelis užmokestis 
trupihys alkio numalšinimui 
ir nuoširdus žodis. Ir už tai 
jie jau daugybė jausmingiau 
siu padėkos laiškų prirašė. Gal 
būt kitur ir to negauna.

Gavau progos pasikeisti ke 
lėta žodžių su K. Veselka. Nu 
teikė gana liūdnai. Jam įpras 
tu priežodžiu: „Tikėkit man“ 
ir tuo pačiu nuoširdumu, kaip 
Jogailos rolėj kalbėdamas apie 
brolį, Druskininkus, Lietuvos 
girias, lakštutę..., pasakoja, 
kad privati inicatyva ilgai išsi 
laikyti negali. I savaitę po ke 
lis kartus iš Montrealio platy 
bių aktoriams susirinkti repe

miesto Rinkikai,
Ward 3 Seat 2

Yvan SERRE
Kaipo biznierius jis 

turi Jūsų pasitikėjimą.
Jūs galite pasitikėti 

juo, kaipo Jūsų 
aldermanu.

JOKIA PROBLEMA

NĖRA PERMA2A

KAD JA

RŪPINTIS

Visų ir kiekvieno gerbūviui...
V ^7

Pašalinimas durnų ir blogo kvapo, kylančio iš miesto 
šiukšlyno.

• Didesniam saugumui, pagerinimas mūsų gatvių apšvie
timo.

• Gaisro aliarmo sistema ir pagelbinės ugniagesių stoties 
įsteigimas, kas sumažintų draudimo išlaidas.

• Taupumas administracijoje, kad būtų galima žeminti mo
kesčius ir nuomas.

• Prieš bet kokį vandens mokesčio kėlimą.

• Pagerinimas susisiekimo sistemos, kad geriau aptarnavus 
Riverside Park gyventojus.

• Panaikinimas papildomų mokesčų mūsų miesto pakraš
čiuose.

PRAMOGINIS IR KULTŪRINIS CENTRAS
MŪSŲ JAUNIMUI, NEVISAI JAUNIEMS, IR 

MŪSŲ SENESNIESIEMS

s u
• Maudymosi baseinu • Gimnastikos sale.

• Knygynu
ir salėmis teatrui, liaudies menui, studijoms etc. 

su augštesniosios vyriausybės pagalba. 
Pramoniniame mieste, kaip mūsų, yra būtina mūsų jaunimui 

AMATŲ MOKYKLA.

Tik mane išrinkus bus įmanoma šiuos projektus įvykdyti.

VISĄ REIKALINGĄ LAIKĄ 

IR MANO PATYRIMĄ 

MANO BENDRAPILIEČIŲ TARNYBAI

Rinkit SERRE yvan|xĮ
(Skelbia Y. Sene organizacinis komitetas)

Kanados CBC radio filatelistų klubui sukako 10 metų 
Filatelistai sukaktuves mini per radiją.

Bruce Marsh yra pastovus CBC radio ir televizijos pranc 
sėjas, matomas ir girdimas visoje Kanadoje.

ticijoms ir išbūt iki 2 vai. ry 
to ir paryčiais grįžti į namus 
ir tik truputį nusnūdus vėl į 
darbą ir negaut atlygnimo net 
už tramvajus — tikėkit man 
ilgai neištversim — pareiškė.

B. Pūkelevičūtė „N. L.” ra 
šydams apie viešnagę Niaga 
ros pusiasalyje taip pat rašo: 
ištverkit nepalūžkit. Tada 
gal ir mes dar nemirsim“.

Taip jau yra, kad meno ir 
sielos žmonės gyvena ne sau, 
bet kitiems. Ir savo vargais 
skųstis nemoka. Kuriems jie 
gyvena, tie jų nemato. Prisime 
na sugalvoję iš jų šimtinę kitą 
uždirbti, už kelionę sumoka ir 
jau galvoja, kad reikalas baig 
tas. Prisimins gal dar tada, 
kai šis, lietuvišką šviesą ne 
šantis, vienetas mirs.

O vis dėlto lietuviškajai vi 
suomenei reiktų į juos atkreip 
ti dėmesys, kad pačioj jaunat 
vėj — tik pražydus nemirtų. 
Kitaip bus tuščios lietuvišku 
patriotizmu pasaldintos kai 
bos.

Mielas Montrealio L. D. Te 
atre, jei dar nors truputį jėgų 
turite, laikykitės iki paskuti 
nio. O kas žino, gal ir atsiras 
koks laikraštininkas, kuris at 
kreips į Jus dėmesį ir paža 
dins snūduriuojančią visuome 
ne. O gal ir Jūsų varganai da 
liai atsiras koks fondelis ir gy 
vybės siūlą pratęs. Aš tuo ti 
kiu, kad St. Catrarines lietu 
vių padangę dar kartą nušvie 
šit.

Tad iki pasimatymo.
Ignas Katriunietis.

WINNIPEG, MAN.

Atketa iš 8-to puslapio, 
ninkas, Liaukevičius, St. Grei 
čius ir Tadas Lukas išnešė iš 
bažnyčios jo karstą, kurį lydė 
jo per visą Winnipego miestą 
nusitiesusi automobilių virti 
nė į All Saints kapines.

Čia kun. J. Bertašius, atli 
kęs bažnytines apeigas, pasakė 
gražų pamokslą. Po klebono 
kalbos prie kapo tarė žodį ve 
lionies dėdė Petras Januška iš 
Windsoro, kuris kartu perskai 
tė ir kito velionies dėdės, An 
tano Nasvyčio, sukurtą eilėraš 
tį a. a.'Jauniaus atsisveikini 
mui.

Po jo kalbėo Mr. Boyko 
angliškai ir paskutinį žodi ta 
rė medžiotojų ir jo artimųjų 
draugų vardu K. Strikaitis.

Didžiausiame nuliūdime pa 
liko jo tėveliai Marija ir Jur 
gis Januška ir keturi velionies 
dėdės — tėvo broliai, Myko 
las, Vincas, Juozas ir Petras 
Januškai.

Dėl šios nelaimės velionio 
tėveliai gavo daugybę užuo 
jautos laiškų bei telegramų. 
Taip pat asmeninę užuojautą 
gavo iš Mayor of Winnipeg 
Sity Stephan Juba, aldermano 
Spence ir kit.

Velionies Jauniaus tevelia 
ms šioje skausmo valandoje gi 
Ii užuojauta, o Tu, Jauniau, ii 
sčkis ramybėje šioje svetingo 
je Kanados žemelėje. Ksfr.
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TAUTIEČIAI, VISI DALY 
VAUKIME SAVIVALDY

BIŲ (RINKIMUOSE 
ir jrodykime, kad esame kui 
turingi žmonės, kurie supran 

ta demokratinę santvarką 
Dabar vyksta savivaldybių 

rinkimai: balandžio 1 dieną 
ši penktadienį, bus LaSalle sa 
vivaldybės rinkimai ir sekanti 
pirmadieni, balandžio 4 dieną, 
bus Verduno savivaldybės rin 
kiniai. Visi dalyvaukime rinki 
muose, nes tai yra mūsų, kaip 
Kanados piliečių, pilietinė pa 
reiga.

Mūsų teisė — patiems pasi 
rinkti geriausius mūsų reikalų 
tvarkytojus. Nenumokime ran 
ka, kad, girdi, „ir be mūsų pa 
darys“. Ne! Mes patys daly 
vaukime rinkimuose, ir patys 
pasirinkime geriausius savival 
dybės reikalų tvarkytojus!

Pasižiūrėkime i šiame NL 
numeryje įdėtus skelbimus. 
Jie rodo, kad mes, lietuviai, 
esame vertinami kaip augštai 
kultūringi žmonės, todėl kan 
didatai į savivaldybių pareigu 
nūs mums prisistato ir prašo 
mūsų paramos, atiduodant sa 
vo balsus už juos. Neapvilki 
me ir jų mumis pasitikėjimo. 
Jeigu su mumis pirminiai žmo 
nės skaitosi, tai mes ir parody 
kime, kad esame verti to dė 
mesio.

Balsuoti yra kiekvieno są 
moningo asmens pareiga, o 
kandidatų pasirinkimas yra 
mūsų teisė. Tat, būtinai nuei 
kime Į balsavimo būstines ir 
paduokime balsus už tuos, ku 
riuos laikome geriausiais!

Pp. BALZARŲ 
IŠLEISTUVĖS

Balandžio 2 d., 7 vai. 30 m. 
vakaro, DLK Vytauto Klube, 
2159 St. Catharine St. E., pp. 
Balzarams išvykstantiems Į 
JAV, ruošiamos išleistuvės-va 
karienė. Mokama 1 asmeniui 
3 dol. Užsirašyti prašoma iki 
kovo 30 dienos pas žemiau iš 
vardintus asmenis: A. Mylė 
telef. UN 1-1176, H. žižys,
RA 8-1083, A. Pusarauskas, 
MU 1-8295, A, Norkeliūnas,
RA 7-3120, J. Adomaitis,
DO 6-7639 ir J. Maliska,
PO 8-0496.

Seimelio Prezidiumas.

• Sekmadieni kolektoje suau 
kojete mūsų bažnyčios reika 
lams 170.01 ir vargonų fondui 
125.37 dol.

® Inž. Kubiliaus šeima susi 
laukė naujagimio.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

.Pirmadieni ir I
, . . . ,. ‘ . 7—9 p. m.ketvirtadienį | H 
antradienį ir

, . . 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun. 

PO 8-4547; namų: PO 8-0496

Išskyrus ketvirtadienių 
priešpiečius iki 1 vai. p. p.

I
 Nosies, gerklės ir ausų « 

specialistas ir chirurgas S 
g Dr. R. CHAR LAND | 

78 St. Joseph Blvd, W. J
I VI 2-9958 |

11 Jr.E.A iidr u kaitis I
1 956 SHERBROOKE E.
| Tel.: LA 2-7236 |

DIDŽIOSIOS MISIJOS 
MERGAITĖMS IR 

MOTERIMS
Joms vadovaus žinomas kai 

bėtojas ir rašytojas jėzuitas Tė 
vas J. Vaišnys iš Čikagos. Mi 
sijos prasidėjo sekmadienį, ko 
vo 27 d., 8 vai. vak. ir tęsis 
visą savaitę.

Didžiųjų Misijų tvarka: ry 
tais: misijų mišios bus 9 vai. 
ir trumpas pamokslas — kon 
ferencija. Vakarais: misijų mi 
/šios 7.30 va!.; vakarinis pa 
mokslas lygiai 8 va. Kas ne 
gaėtų dalyvauti Šv. mišiose, 
išklausykime būtinai pamoks 
lūs. Išpažinčių bus klausoma 
kasdien rytais ir vakarais per 
šv. mišias ir po vakarinių pa 
maldų. Šv. komunijos kviečia 
mi eiti rytais ar vakarais vi 
si, kurie bus atlikę išpažintį. 
Pasninko nuostatai lieka tie 
patys, kaip ir kitomis dieno 
mis.

Didžiąsias Misijas mergai 
tės ir moterys baigs sekmadie 
nį sumos metu bendra visų šv. 
komunija, kurią aukosime už 
pasaulio taiką ir mūsų kenčian 
čios ir pavergtos tėvynės lais 
vę. Po sumos bus agapė—bend 
ri pusryčiai Didžiųjų Misijų 
dalyvėms Aušros Vartų parap. 
salėje. (AV).

PABALTIJO 
FILATELISTAI

Estai, latviai ir lietuviai ba 
landžio 23 dieną bendromis jė 
gomis organizuoja Pabaltijo 
valstybių pašto ženklų paro 
dą estų bažnyčios salėje, 4345 
Marcil Avė. Parodą atidarys 
Kanados paštų ministeris p. 
Hamilton.
® Pp, Joneliai susilaukė sū 
naus, o dvi sesutės, broliuko. 
«■' Tauro vyr. krepšininkai Im 
maculata Conception turnyre 
'sėkmingai, nugalėjo Montrea 
lio Univ. žinomą komandą re 
zultatu 65 :58.

Tauro klubo stalo tenisinin 
kai pradėjo tarpusavio varžy 
bas. Varžybose dalyvauja A. 
Dainius, V. Dikaitis, J. Iva 
nauskas, A. Klišius, J. Rama 
nauskas, P. Šultė ir H. Žižys, 
stalo teniso sekcijos vadovas.

Stalo teniso žaidynėse tas 
kų sistema, po pusės rungty 
nių be pralaimėjimų eina V. 
Dikaitis, J. Ramanauskas ir
A. Kličius.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS |

STASYS DAUKŠA, LL. D.|

Suite 25—26 |
152 Notre Dame St. E. 1

UN 1-8933 |

I
! ADVOKATAS j
' JOSEPH P. MILLER, į 
: B. A., B. C. L. 1> Suite 205

> 168 Notre Dame St. E. z:

(Montreal. UNiversity 6-70261
Res.: 40 Lafleur,į LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

215 St. James West,
7 augštas.

A V 8-3115.Tek:
Namie 2654 Hogan 

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

KANADOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAJŲ 

kovo 24 d. oficialiai miesto sa 
Įėję atidarė majoras senatorius 
Sarto .Fournier, ypatingoji 
iškilmėje, dalyvaujant dauge 
liui žmonių, kurių kaikurie pa 
sakė kalbas už tą vajų.

ŠACHMATŲ SIMULTANE 
prieš H. žižį dalyvavo 9 žai 
dėjai. H. Žižys laimėjo 6 su 
sitikimus, lygiomis sulošė su 
J. Adomaičiu ir pralošė Pusa 
rauskui ir P. Žukauskui.

KL KATALIKIŲ MOTERŲ 
draugijos Montrealio skyriaus 
susirinkime išrinkta nauja vai 
dyba: pirm. p. Vilčinskienė, 
vicep. p. Baltuonienė, sekr. p. 
Piešinienė, ižd. Br. Lukoševi 
čienė ir narė p. Vaičekauskie 
nė.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
pirmininku, išvykstant Į Čika 
gą L. Balzarui, išrinktas Jonas 
Adomaitis (591 Gerald', La 
Salle, tel.: DO 6-7639) h vi 
cepirmininku H. Žižys (6655 
—9 Ave., Rosemount, RA 8- 
1803).

DVIEJŲ MILIONŲ PROJEK 
TAS PRIE NEWMANN

BLVD., LASALLE.

Praeitais meaais keletas lie 
tuvių įsijungė bendrovėn, ku 
ri nupirko per 40 akrų žemės 
prie Newman Blvd. Prieš kele 
tą dienų paaiškėjo, kad greta 
šito žemės ploto didelė bend 
rovė „Montreal Truck Suffe 
rence Warehouse Inc.“, nupir 
ko apie 65 akrų žemės plotą, 
kur pradės statybą, kuriai nu 
matoma išleisai apie du milio 
nai dol. Be didelių transporto 
įstaigų ir sandėlių, bus pasta 
tytas didelis pastatas muitinės 
Įstaigoms, kur dirbs apie 150 
muitinės tarnautojų. Visas 
darbas turi būti atliktas per 
septynis mėnesius. Žemės par 
davimui ir statybos bendrovės 
kontrakto gavimui abiem bend 
rovėrn tarpininkavo Jonas Lu 
koševičius, Jonas & Cote 
Reg‘d, vienas iš šėrininkų par 
duotos žemės ir taip pat vienas 
iš šėrininkų tarpe keleto lietu 
vių, kuriem priklauso didelis 
žemės plotas šalia to naujo 
projekto.

Tikimasi, kad prasidėjus to 
kiai milžiniškai statybai, gru 
pė tautiečių, savininkai greti 
mo žemės ploto, gali susilauk 
ti viliojančių pasiūlymų.

• Dr. Br. Povilaitis su žmona, 
gavę atostogų, vieši Montrea
lyje.
• Rutkauskas Povilas (De 
Lux valyklos savininkas. Žiūr. 
jo skelbimą) sugrįžo iš atosto 
gų, kurias praleido Floridoje.

• P. Q. provincijos prekybos 
rūmai kreipėsi į premjtrą Bar 
rette su prašymu susirūpinti 
susisiekimu, kuris Duplessio 
laikais yra labai apleistas.
• Stasys įMorkūnas, SLA 
Montrealio kuopos sekreto 
rius„ serga ir sekmadienį nega 
Įėjo dalyvauti kuopos susirin 
kime.
® Sekanti šv. Kazimiero para 
pijos vakarienė bus atvelykio 
šeštadienį: tai bus tradicine 
„Margučių vakarienė“.
lais.

DIDŽIULIS BAZARAS
Histadrut Building,

5101 Esplanade, kampas Lau 
rier, antradienį, balandžio 5 d. 
nuo 9.30 a. m. iki 9.30 p. m.

puiki progą visiems.

KAS NORĖTŲ 
GYVENTI FARMOJE?
Farma prie Back River,

Montrealyje.
Žemė nemokamai.

arba telef. RA 2-7081.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

n*- ® «
Santaupos pilnai apdraustos. Augstos palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję šeštadienį buvo sėkmin 
ga. Susirinko artipilnė salė 
žmonių; vakarienė, vadovais 
jant p. GįrdauskieneĮ ir p. 
Paznokaitienei, buvo gražiai 
paruošta ir turtinga. Nemaža 
buvo loterija, kuriai fantus su 
aukojo lietuvių šeimos. Loteri 
ją, kaip visuomet, su humoru 
vedė Klebonas Kun. J. Bobi 
nas. Į pabaigą Šv. Onos dr- 
jos pirm. p. Griučkūnienė gra 
žiai padėkojo visiems už atsi 
lankymą ir šeimininkėms už 
darbą ir rūpesčius (pačiai pir 
mininkei jų daugiausia teko), 
taipgi fantų loterijai aukoto 
jams. Klebonas pranešė, kad 
visos pajamos iš vakarienės ei 
na parapijos naudai.

• Notaras J. Bernotas įstojo 
nariu į Vytauto klubo pašai 
pinę. Patariama lietuviams 
daugiau susidomėti Vytauto 
klubu ir stoti į jį nariais. Da 
bar vyksta naujų narių priėmi 
mo vajus su lengvatomis.

• F. žižiūnaitė - Engei sušilau 
kė trečią sūnų.

• T. St. Kulbis, S. J. Išvyko 
Ottawon pastoraciniais reika

TORONTO
• Skirgailaitei Sigitai kovo 27 
d. suruoštas nuotakos subuvi 
mas, nes ji išteka už lietuvio į 
New Yorką.
• Pr. parapijos metinių reko 
lekcijų metu bus renkami rū 
bai Lietuvos Trikampiui. Ru 
bų rinkimu, išsiuntimu ir siun 
tiniu finansavimu rūpinasi mū 
sų parapijos Kat. Moterų dr- 
ja, kuri jau dabar rūbų siunti 
mą organizuoja Jums pa 
gelbėti sunešimą, paskiriamas 
patogus laikas: Rūbai suneša 
mi ir suvežami atvykstant į 
parap. metines rekolekcijas ir 
paliekami prie bažnyčios du 
■rų, vestibiulyje, specialiuose 
kartonuose. Rūbų supakuoti 
nereikia, pakanka juos gerai 
surišti. Prieš atnešant .piašo 
me visus rūbus išplauti ir iš 
valyti, o jei supyšę, tai ii ap 
tvarkyti.

• Pr. Parapijos metinių reko 
lekcijų metu bus renkami rū 
bai Lietuvos trikampiui. Rūbų 
rinkimu, išsiuntimu ir siunti 
nių finansavimu rūpinasi mū 
su parapijos Katalikių Moterų 
Draugija. Jom, 6 pagelbėti 
sunešimą, paskiriamas patogus 
laikas: Rūbai sunešami ir suve
žami atvykstant Į parap. reko 
lekcijas ir paliekami prie baž 
nyčios durų, vestibulyje, spe 
cialiuose kartonuose. Rūbų su 
pakuoti nereikia; pakanka 
juos gerai surišti. O vieno tai 
jau tikrai labai prašome: prieš 
atnešant prašome visus rūbus 
išplauti ir išvalyti, o jei suply 
šę, tai ir aptvarkyti.

• Šeimų išsiskyrimus prane 
šė Stare teisėas C. D. Stewart, 
išskyręs Juozą ir Magdaleną 
Stalioraičius ir teisėjas G. T. 
Walsh, išskyręs Aleksą ir Jad 
vygą Vindašius.

Apsimoka prieš perkant namus 

pasitikrinti District Estate 

Brokers įstaigoje. VI 2-8501,

RA 2-2472. P. Adamonis

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Jasutis.................LA 2-7879
A. Markevičius .... CR 9-9793 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ......... RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . HU 1-2957 
S. Kuliavas, sekr. CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie

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

VL. PUTVIO VARDO

SAULIŲ „KUOPOS 

narių metinis susirinkimas įvy 
ko kovo 20 d. Kuopa gražiai 
veikia, pasireiškia visuomenė 
nėję ir kultūrinėje veikloje.

Susirinkime iškeltas, jau ne 
kartą kilęs siūlymas, surinkti 
visame laisvame pasaulyje gy 
venančių lietuvių parašus ir su 
atitinkama peticija patiekti JA 
V prezidentui ir JT Gener. 
Sekretoriui, prašant padaryti 
reikiamų žygių atstatymui Lie 
tuvai nepriklausomybės. Šis 
klausimas susirinkime rado gy
vą pritarimą ir pavesta naujai 
išrinktai Valdybai tartis su 
Apyl. Valdyba ir kitais mūsų 
veiksniais šį klausimą įgyven 
dinti.

Slaptu balsavimu į valdybą 
išrinkti: M. Valiulienė, J. Za 
vys, J- Preikšaitis, VI. Rūšas 
ir VI. Jokūbaitis, o į reviz. ko 
misiją J. Jankaitis, Tarbulėnas 
ir Borkertas. Susirinkimui pir
mininkavo St. Banelis ir sek 
retoriavo VI. Rūšas.

GAVĖNIOS PASNINKAI
Kanadoje šv. Tėvo specaliu lei 
dimu yra labai sušvelninti. (J 
AV, pavz., gavėnios pasninkai 
nėra sušvelninti!). Tokiu bū 
du per visą gavėnios laiką, iš 
skyrus penktadienius, nuo da 
bar iki pat Velykų mėsą ir rnė 
siškus valgius galima valgyti 
kiek norima ir kada norima.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Lietuvos šventasis buvo pa 
minėtas kovo 6 d. Prisikėlimo 
salėje. Minėjime programą iš 
pildė jaunimas. Ta pačia proga 
muzikos salėje buvo išstatyta 
maža parodėlė, kurioje dalyva 
vo pradedantieji du jauni pie 
sėjai ir meno mokyklos studen 
tė D. Meilutė. Nors parodėlė 
ir nebuvo sėkminga nei daly 
vių skaičium, nei atatinkama 
jų kokybe, išskyrus p-lę Meilu 
tę, tačiau vis dėlto tai buvo 
gražios ir dėmesio vertos pa 
stangos. Reikia tik tikėtis, kad 
ateityje bus sėkmingiau.

Prisikėlimo salės muzikos 
studijoje, kurioje anksčiau vyk 
davo lietuvių dailės parodos ir 
tam tikslui patalpa buvo tin 
karna ir T. Pranciškonų dos 
niai užleidžiamą, dabar pada 
ryta pakeitimų. Sienos išmuš 
tos plastine medžįaga, tik de 
ja pačiomis blogiausiomis, ypa 
tingai paveikslams spalvomis 
— žalia ir geltona. Gaila, kad 
nebuvo pasitarta su visur mie 
lai patariančiais dailininkais 
ar šiaip šiame dalyke labjau nu 
simanančiais žmonėmis. Nusto 
ta parodoms geros patalpos.
• Kati. Federacija kasmet ren 
gia maldininkų kelionę į Mid 
lando kankinių šventovę, šiais 
metai s kelionė įvyks rugsėjo 
11d. Mišios bus 11 vai. bažny 
čioje. Jei bus norinčių vaziuo 
ti autobusais, jie bus užsakyti.

i ■ M *■*=-■•....w—■=<

INCOME TAX

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas, turi didelį 
Income Tax blankų užpildymo 

patyrimą.
Kreiptis asmeniškai arba telef. 
PO 8-8167: šeštadieniais nuo 
1 iki 4 vai. po piet. pono A. Ma 
tūlio bute (virš buv. svetainės) 
7684 Edward St., V. Lasalle.

arba 
sekmadieniais nuo 1 iki 3 v. 
p. p. mieste, Kaunas Restorane 

2587 Ontario St. East, 
pirma gatvė už Frontenac St. 

Dėl Incom Tax tel. šeštadie 
niais PO 8-8167. Dėl Income 
Tax ir visų reikalų kitomis die 
nomis OR 4-8996. Taipgi pra 
nešama, kad daro vertimus, iš 
rūpina valdiškas pensijas, pi 
lietybę, dokumentus išvyki 
mui į svetimas valstybes ir vi 

sais kitais reikalais.
Taipgi tarpininkauja dėl viso 

kiu rūšių apdraudų.

TORONTO LIETUVIŲ EV. 
LIUTERONŲ PARAPIJOS 

PIRMA GIESMIŲ ŠVENTĖ 
įvyks balandžio 3 d. 1 vai. p. 
p. Išganytojo bažnyčioje, Blo 
or St. W. ir Indian Rd. kam 
pas. Programą išpildys: var 
gonai, triubininkaį, solistai, pa 
rapijos choras ir šventės daly 
viai bendromis giesmėmis. Ma 
loniai kviečiame Toronto ir 
apylinkėje gyvenančius kuo' 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Parapijos Taryba.
ARTĖJANT PAVASARIUI, 
pagyvėjo lietuvių bankelyje 
„Parama* kreditų pareikalavi 
mas. Vien tik kovo 25 d. kre 
dito k‘-tas patenkino prašymų 
31.700 dol. sumai.

Reikia žinoti, kad norint b 
desnei sumai (o duodamai 
3.000 dol.) paskola gauti, abu 
žirantai turi būti su nekilnoja 
mu turtu ir visos prašyme rei 
kalaujamos žinios būtų teisiu 
gai ir tiksliai užpildytos.

JAUNIMO ARBATĖLE
Balandžio 2 d.,, šeštadienį, 

šv. Jono parapijos salėje SLA 
jaunimo kuopa ruošia arbatė 
lę, į kurią kviečia visus SLA 
ir sporto klubo „Vytįįs“ na 
rius ir bičiulius. Bus pasivaišin 
ta, pabendrauta ir numatoma 
programėlė. Pradžia 7,30 vv.

SPORTO SRITIS
® Apygardos moterų ii mer 
gaičiri tinklinio pirmenybė ' 
dalyvavo tik „Vytis“ ir P 
kėlimo parapijos „Aušra“. 
Mergaičių klasėje laimėjo 
„Aušra“, ir moterų „Vytis“.
• Geriausia CYO lygos krep 
šių metikė šiame sezone buvo 
O. Kriaučiūnaitė-Balsienė, ku 
riai atiteko pereinamoji taurė. 
® Sporto klubas „Vytis“ gali 
džiaugtis dar vienu stalo teni 
so mesteriu — tai Elena Saba 
liauskaįtė išsikovojusi Onta 
rio provincijoje savo klasėje 
(iki 14 m’.) pirmąją vietą.
VYKSTA EKSKURSIJA Į 

LENKIJĄ
Vaclovas Vaidotas gavo vi 

zą ir su lenkų ekskursija bir 
želio mėn. išskrenda į Lenkiją 
savo ten esančių giminių ap 
lankyti. Su ekskursija p. Vai 
dotas aštuonias dienas lanky 
žymiausias Lenkijos vietas, o 
vėliau vyks Į Dancigą, kur gy 
vena jo giminės ir rugsėjo 5 
d. grįš į Kanadą.
LIETUVIŲ NAMAMS REI 

KALINGA ŠEIMININKĖ
penktadienio aluČiams. Ji sa 
vo produktais paruoštų šiltus 
užkandžius. Be atskiro atlygi 
nimo L. Namai užleidžia vir 
tuvę, duoda indus ir visą už 
parduotus produktus pelną pa 
lieka šeimininkei. Teirautis L. 
Namų administracijoje. Tel. 
LE 3-3627.
® Šadeikiai, Albertina ir I 
no išsikelia iš Toronto Čn.-< 
gon.
® Seselės pavasarį būtinai no 
ri pradėti Toronto Lietuvių 
Vaikų Namų statybą, o pinigų 
trūksta net labai daug net pra 
džiai. Savo darbais seselės ne 
užsitarnavo to, kad jų reikalai 
ir jų rūpesčiai būtų palikti 
joms vienoms. (PP).

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-551. j

į MASSON FURS
i J. Gražys ir K. Gudžiūnas :■
| Parduoda gatavus, siuva-
s naujus, remodeliuoja ir tai: 

so senus -■ •
ž kailinius paltus.
|: Vasarai saugus išlaikymas U 

su apdraudimu.
|: 3365 Masson St., i;

Montreal. t:
g Tel. RA 1-6005. T
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