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Popiežius-Kennedy-Chruščiov? MAŠINŲ FONDO VAJUS
MT Miirkširrbžiaiifiiai dėkojame.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PREZIDENTAS

Chruščiovo sostas 
Izraelio pretenzijos

Amerika daro
Keistų reiškinių dabar pasi 

taiko politiniuose valstybių 
santykiuose, kaip Chruščiovo 
pasiryžimas aplankyti Popie 
žiu. Bet tur būt nemažiau keis 
ta būtų, jeigu Popiežius taptų 
savotišku tarpininku tarp 
Chruščiovo ir Kennedy. Bet 
reikalai taip dabar klostosi, 
kad tokia galimybė gali būti 
reali.
CHRUŠČIOVAS RUOŠIA 

SI ROMON PAVASARIO
GALE.

Kelionę jam paruošė žen 
tas, „Izvestijų“ redaktorius 
Adžubejua, lankęsis pas Po 
piežių ir tuo sukėlęs visuotinį 
susidomėjimą.

Įkandin Chruščiovo pastan 
goms, dabar

KENNEDY SUPLANAVO 
KELIONĘ Į ROMĄ 
BALANDŽIO GALE.

Prileidžiama, kad Kennedy 
aplankys ir Popiežių ir, gali 
mas dalykas, palies ir Chruš 
čiovo lankymąsi bei jo tikslus. 
Galimas dalykas, kad Popie 
žius gali suvaidinti ir tam tik 
rą ypatingo tarpininko rolę.

Viena sąlyga, kuria sensa 
cingu būdu praneša komunis 
tų spauda, —

JEIGU CHRUŠČIOVAS 
LIGI VIZITO PAS 

POPIEŽIŲ, IŠSILAIKYS.
Paskutinės žinios tačiau yra 

Chruščiovui nepalankios. Ita 
lų komunistai, pakurstomi Ki 
nijos komunistų, paskelbė ži 
nių, kad Chruščiovo sostas 
pradėjo stipriai braškėti. Prie 
žasčių daug. Visų pirma — 
ekonominės, kurias ypač jau 
čia amžinai pusbadžiu gyve 
nąs sovietijos žmogus.

Nesutarimai su kinais kelia 
nesutarimus ir Rusijos komu 
nistų tarpe. Kubos nesekmes 
krizė gilina. Kompartijos cent 
ro komitete todėl Chruščiovo 
šalininkų skaičius greit tirps 
tąs.

Sovietinė spauda, kur Chru 
ščiovo privalo klausyti, dabar 
jau atvirai yra perėjusi ir su 
stiprintai

SKELBIA CHRUŠČIOVO 
KULTĄ.

Visur tiktai draugas Nikita 
Sergiejevič Chruščiov, tiktai 
pabrėžiamas jo autoritetas, — 
lygiai taip, kaip savo metu bu 
vo skelbiamas Stalino kultas. 
Todėl, nors italų spauda ir 
skelbia Chruščiovo sutemas, 
bet jis dar turi galimybių lai 
kytis diktatoriaus soste. Jeigu 
jam bus blogai, jis dar turi 
Stalino plačiai naudotas tero 
ro priemones. Ligšiol Chruš

VYKS Į EUROPĄ 
pradėjęs braškėti. . . 
Vakarų Vokietijai. . . 
Rusijai nuolaidas. . . 
čiovas teroro priemonėmis na 
udojosi palyginti su Stalinu, 
gana švelniai. Bet juo toliau, 
juo
CHRUŠČIOVO DIKTATO 
ROS REŽIMAS DAROSI 

ŽIAURESNIS.
Jeigu jo draugai nenu 

duobs, kaip nuduobė Staliną, 
tai ir Nikita neatsisakys žiau 
riųjų Stalino būdų teroro prie 
monių. Žingsnis į tai jau pada 
rytas — Chruščiovo kultas jau 
veikia.

Kennedy nutarė aplankyti 
Europos sostines: Romą, Bon 
ną, Londoną ir greičiausia — 
Paryžių, nors tas dar nepa 
skelbta. Bet juk

PATI OPIAUSIA EURO 
POS IR VISŲ VAKARŲ 
VIETA YRA PARYŽIUS.
Sunku įsivaizduoti, kad Ke 

nnedy aplenktų de Gaulle ir 
su juo neišsiaiškintų. Taip Ke 
nnedy padarė ir 1961 m. Vie 
noje dar susitikęs ir su Chruš 
čiovu.

Politinių painiavų dabar 
daug, ir jas išsiaiškinti neleng 
va. Ypač JAV prezidentui rū 
P>

SUŠVELNINTI JAV 
SANTYKIUS SU RUSIJA, 

su kuria sunkumų labai daug 
— ypač dėl Kubos, bet ir kitų 
rūpesčių daug.

Amerika, ryšium su sunku 
mais, Rusijai daro nuolaidas, 
nors dėl Kubos bando griež 
tesnius žygius.

JAV SILPNINA PAVERG 
TŲJŲ VEIKLĄ IR VARŽO 

KUBIEČIŲ OPOZICIJĄ. 
Dėl to yra didelio susirūpi 

nimo pavergtųjų tautų sluogs 
niuose. Bet į ką tas išsiverš, 
dar neaišku. Tačiau pavergtie 
siems JAV politikos kryptis 
vystosi nepalankiai, o juk so 
vietija to ir siekia.

Nepasisekimas palydėjo Ke 
nnedy pasimatymą Kostariko 
je. Po septynių prezidentų pa 
simatymo tuojau buvo nuvers 
tas Gvatemalos prezidentas ir 
panaikinta demokratinė siant 
varka.

Savo ruožtu,

IZRAELIS UŽPROTESTA 
VO VAKARŲ VOKIETIJĄ, 
kad šios mokslininkai padeda 
Egiptui vystyti raketas. O Va 
karų Vokietija užprotestavo 
Šveicarijoje, nes ten Izraelio 
agentai terorizavo vokiečių 
mokslininką, kuris dirba prie 
raketų vystymo Egiptui. . .

Kubos sopulys Amerikai ne 
duoda ramybės). Kubos mi 
gai užpuolo JAV laivą ir jį ap

Mielą choristę
S. ALIŠAUSKIENĘ IR JOS ŠEIMĄ, 

brangiai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia
Aušros Vartų Parapijos

choras.

KAS NAUJA KANADOJE
KURIS Iš JŲ AR KURIO SROVĖ LAIMĖS BALAN 

DŽIO 8-TOS DIENOS FE BĖRALINIUS RINKIMUS?

tieki 
kad 

rinki

Leaster Pearson,
liberalų lyderis.

DAUG KANDIDATŲ | FE 
DERALINĮ KANADOS 

PARLAMENTĄ 
1,015 kandidatų tarpe 42 

moterys.
Pasibaigus kandidatų 

mo laikui, paaiškėjo, 
(Jiems federaliniams 
mams yra paduota 1,015 kan 
didatų, kurių tarpe 42 mote 
rys. Visose 265-se rinkiminė 
se apylinkėse kandidatus iš 
statė tiktai Konservatoriai ir 
Liberalai, Naujademokračiai 
išstatė tiktai 228, kreditiniu 
kai tiktai 224 ir komunistai 
tiktai 13. Partijų lyderių apy 
linkėse išstatyta po koturius 
kandidatus.

NEDARBO FONDAS 
IŠSENKA VISIŠKAI 

Pašalpos nebus sulaikytos. 
Nedarbo fondas visiškai iš 

senka. Sekančio mėnesio gale 
jis gali būti išbaigtas. Tačiau 
darbo ministeris Starr pareis 
kė, kad nedarbo pašalpos ir 
toliau bus išmokamos, nes par 
lamento leidimu, jis nedarbo 
fondan perkels 25 mil. dol.

Vasario pabaigoje šalpos 
fonde buvo 39,443,839 dol. 
Per vasario mėnesį nedarbo 
pašalpų išmokėta 58,741,718 
dol. Bet įplaukų turėta 26, 
381,492 dol. Kovo mėnesiui 
beliko tiktai 7,082,613 dol.

NAUJI REIŠKINIAI 
KANADOS RINKIMUOSE

Ligšiol buvo lyg ir tradici 
ja, kad provincijų valdžios į 
federalinius rinkimus tiesio 
giai nesikišdavo. Šių rinkimų 
metu šis principas sulaužytas. 

■ Quebecjo parlamente atvirai 
pasisakė už liberalus ir paragi 
no piliečius balsuoti už libe 
ralus. Taip gi ir Albertos pro 
vincijos premjieras E. Man 
ning, priklausąs Socialinio kre 
dito partijai, pareiškė pasisa 
kąs už kreditininkus.

Bet tur būt daugiausia rinki 
mines 
krašto apsaugos min.
maros pasisakymas dėl Kana 
dos tarpusavio partijų ginčo 
Bomarc raketų klausimu. Jis 
pasakė, kad Bomarc netinka 
mos raketos. O tą pat kaip 
tiktai tvirtino ir Kanados min. 
pirm. J. Diefenbaker. Taigi 
ginčas paaiškėjo, kad Diefen 
baker buvo teisus.

kortas sumaišė JAV
McNa

šaudė. O kubiečiai opozicio 
nieriai puldinėja Kubą. Todėl 
JAV nutarė apstatyti Kubą, 
kad niekas joa nepultų...

John Diefenbaker, 
konservatorių lyderis.

NUSTATYTA 1967 METŲ 
PASAULINĖS PARODOS 

VIETA MONTREALYJE
Tam tikslui bus panaudota 

Šv. Elenos sala, jos plotą
, Ilgai uždelstas vietos parin 

lomas 1967 metų Pasaulinei 
parodai, pagaliau padarytas, 
miesto meras J. Drapeau, iško 
vojęs Pasaulinės parodos ruoši 
mą Kanados šimtmečio sukak 
tuvėms, žinoma, niekam ki 
tam negalėjo atiduoti, ir to 
dėl parodai vietą parinko 
Montrealio miesto ribose, ne 
bet kuriame jo priemiestyje. 
Tam tikslui parinkta šv. Ele 
nos sala. Kadangi jos ploto 
parodai mažoka, tai parodos 
vietos plotui padidinti prie šv. 
Elenos salos prijungiamos kai 
mynystėje esančios mažesnės 
salos, kurios dar bus padidin 
tos dirbtiniu būdu, jas supi 
lant.

Vieni biznieriai patenkinti 
vietos parinkimu, kiti labai ne 
patenkinti, nes nuo jų biznių 
paroda nutolusi. Tačiau vieta 
parodai parinkta vis dėleto ge 
ra, nes ji turi daug patogumų.

Prie šv. Elenos salos yra 
šv. Lauryno upės uostas, ku 
ris Amerikos vidaus vandenų 
srityje yra laikomas didžiausiu. 
Jis mažesnis tiktai už New 
Yorko uostą. Ir uostas prie 
pat salos, pro kurią eina Jūros 
kelias. Ligi Montrealio uosto 
atplaukia didžiausi okeaniniai 
laivai.

Čia pat ir geležinkelis, ku 
ris, pratęstas, apjuos visą salą. 
O susisiekimui pagerinti nuo 
Berri gatvės bus atvestas po 
žeminis traukinys — Montrea 
lio metro, ligi Longueuill. Iš 
Dorval aerodromo į parodos 
vietą keleivius gabens helikop 
teriai. Auto mašinoms pasta 
tyti bus paruoštos paupiais vie 
tos, kur tilps apie 20,000 ma 
šinų. Bus pastatyti du papildo 
mi tiltai, kai į salą įvažiuoja 
ma per Jacque Cartier tiltą.

Mašinų susisiekimui bus iš 
vestas kelias, kuris atėjęs pro 
Victoria tiltą, sups visą paro 
dą aplinkui ir ratą uždarys vėl 
prie Victoria tilto. Šis kelias 
bus tiesiogiai sujungtas su ke 
liu, ateinančiu nuo Amerikos. 
Be to, bus dar specialus vien 
bėgis kelias, kuris keleivius

— Indonezijoje išsiveržė 
vulkanas Bali; žuvo apie 1000 
asmenų. Italijoje Etna taip 
pat pradėjo veikti.

NL Bendrovė nuoširdžiau 
šiai dėkinga tiems skaityto 
jams, kurie mokėdami prenu 
meratą, atsiunčia ir NL Maši 
nų Fondui įnašų.
J. Laimikis,

Montreal .......................20.00
J. Išganaitis,

Montreal
Viso ....

10.00
30.00

Nuo kapitoliaus padangės 
PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSTOVAI 

WASHINGTONE
Abiejų partijų senatoriai ir 

kongresmanai parodė sovietų 
pavergtųjų tautų reikalams 
nuoširdaus supratimo bei soli 
darumo, ir prižadėjo visoke 
riopą savo paramą. Draugiš 
kai Pavergtųjų Seimo atsto 
vai buvo primti ir Valstybės 
Departamente. Konstatuotas 
visiškas Valstybės D-to ir Pa 
vergtųjų Seimo tikslų sutiki 
mas, išskyrus kai kuriuos VD 
rezervuotumus dėl taktikos, 
šių tikslų siekiant. Kor.

Kovo 18 — 22 Pavergtųjų 
Seimo vadovybė — delegaci 
jų pirmininkai ir Seimo gene 
ralinis sekretorius bei jo pava 
duotojas — lankėsi Washing 
tone ir, pasiskirstę keturiomis 
grupėmis, padarė vizitus 54 
senatoriams ir kongresma 
nams, taip pat ir Valstybės 
Departamento Europos sky 
riaus pasekretoriui R. Davis. 
Pavergtųjų Seimo veiklos pra 
ktikoje jau galima laikyti tra 
dicija JAV Kongreso kiekvie 
nos sesijos pradžioj, o ypač 
įvykus rinkimams, aplankyti 
Senato ir Atstovų Rūmų lydė 
rius, painformuoti juos apie 
faktinę padėtį sovietų paverg 
tuose kraštuose ir pareikšti 
jiems sovietų pavergtųjų tau 
tų vardu pageidavimus.

Pastarojo vizito pagrindi 
niai Pavergtųjų Seimo memo 
randume klausimai lietė: 1) 
Centro ir Rytų Europos tautų 
apsisprendimo teisės vykdymo 
iškėlimą Jungtinėse Tautose, 
2) JT komisijos kolonizmui 
likviduoti įpareigojimą užsiim 
ti sovietinio kolonizmo likvi 
davimu, 3) Baltijos valstybių 
prievartinio inkorporavimo ; 
Sovietų S-gą nepripažinimą, 
4) kiekvienoj tarptautinėj kon 
ferencijoj sovietų pavergtųjų 
kraštų bylos kėlimą, 5) 1963 
m. Pavergtųjų Tautų Savai 
tės efektyvų pravedimą ir b) 
prie Atstovų Rūmų Užsienio 
Reikalų Komisijos nuolatinio 
pakomisio pavergtųjų tautų 
reikalams sudarymą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
MASKVA VERČIA LIETUVOS ŽMONES DAUGIAU 

GAMINTI ŽEMĖS OKIO PRODUKTŲ
skambėjo šūkiai: „Tegul didė 
ja paukščių pulkai“, „Derlin 
gos dirvos, gausios kaimenės, 
pasiturintis gyvenimas“... Bet 
to nėra, nes nėra nei derlių dir 
vų, nei gausių kaimenių, nei 
pasiturinčio gyvenimo... So 
vietjia dėl to atsidūrė krizėje.

KITOS ŽINIOS
— Meksikos prezidentas 

lankėsi Paryžiuje ir su Pran 
cūzija sudarė prekybos sutar 
4-

— Maroko karalius lankėsi 
Amerikoje ir buvo JAV prezi 
dento svečias.

— Turkijos studentai mašiš 
kai demonstravo už b. prezi 
dento Bajaro išlaisvinimą.

— Pietų Korėjoje įvyko di 
dėlės demonstracijis, kai kari 
nis diktatorius atsisakė valdžią 
perduoti demokratiniu būdu 
išrinktai valdžiai.

— Prancūzijos angliakasių 
streikas tęsiasi.

Kaune kovo 28 d. įvyko 
masinis ,,žemės ūkio darbuo 
tojų“ susirinkimas, kuriame 
ruskiai pavarovai prievartavo 
lietuvius daugiau gaminti 
jiems maisto produktų, nes pa 
tys rusai ignoruoja balševikų 
prievartavimą, geriau patys 

badauja, bet negamina, — to 
dėl Lietuvos žmonės rusus turi 
maitinti.

Pasitarime dalyvavo ir 
žosios Lietuvos atstovai ir 
vijos, Estijos.

Po susirinkimo tuojau 

Ma
Lat

nu

veš specialiai į parodą.
Žinoma, parodos įrengimas 

ir jai vietos paruošimas parei 
kalaus didžiulių išlaidų. Bet 

-. Montrealis sau užtikrins ir ki 
toms parodoms vietą, o tuo pa 
čiu ir vietą plėstis bizniams, 
paroda yra pozityvus reiški 
nys, pasitarnaująs Montrealio 
miesto gerovei.

3,459.00 

visiems,

Nuoširdžiausiai dėkojame.

Mašinų Fonde buvo 11,511.00 
Per savaitę gauta . . 30.00
Fonde dabar yra . .11,541.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta

Būsime dėkingi
kas Mašinų Fondą parems.

Valdyba.

Dr. M. Lacharite, 
buvęs LaSalle miesto meras, 
kandidatavęs į merus ir nau 
juosee rinkimuose, tačiau mi 
ręs. M. Lacharite, 56 metų, 
balandžio 2 dieną iškilmingai 
palaidotas, dalyvaujant dau 
geliui vilasaliečių; vien tik 

gėlių buvo apie 20 vežimų.
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Atlikime pilietišką pareigą
IR

BANDYKIME PATYS PRISIDĖTI PRIE 
GYVENIMO REIKALŲ TVARKYMO

Tai yra sunkiausią ir dauge 
liui mūsų painiausis uždavi 
nys, kai kam mažai supranta 
mas. O vis dėlto junkimės į šį 
bendrą darbą, kurio uždavi 
nys yra geriausiai tvarkyli 
valstybės reikalus, o tuo pačiu 
tvarkyti ir savo reikalus, nes 
nuo to, kaip tvarkomi valsty 
bės reikalai, pareina ir kiek 
vieno mūsų gyvenimo gerbū 
vis.

Demokratiniuose kraštuose 
valstybės reikalų tvarkymas 
eina per parlamentus, o l siuos 
per politinius suaigrupavimus, 
kurie paprastai run savo pro 
gramas. Juries rinkimus susi 
nnKimuose - mitinguose, per 
spauuą, radio ir leieviziją sro 
ves aisKina savo programas, 
skeipia savo pazauus, Ką oū 
danu valdžioje narys, ko sicks, 
kam yra pasiryžę, hriesnigų 
srovių KnuKuojami ir ąiSKmą 
mi, emą j r n Kimus įsrysKma sa 
v o nusistatymus ir savo pro 
gramas, Kad oaisuotojai gale 
tų pasinnKti tai, Kas jų many 
mu turėtų būti geriausia vais 
tyoei ir joje gyvenantiems 
žmonėms.

Balandžio 8 dieną Kana 
dos žmones nnKS atstovus į 
Federaiinj parlamentą. Kana 
dos žmones laimingi tuo, kad 
gan patys statyti Kandidatus 
j pariamentą, ir paisyotojai lai 
mmgi, Kaa gan laisvai pasi 
nnKci kandidatus.

Kanadoje laisvai gali veik 
ti visokios ponunes sroves, pra 
dedant desmeje tašisitais ir 
baigiant kairėje komunistais 
ir net anarchistais. Anarchis 
tai į rinkimus kandidatų nė 
ra išstatę, bet visos kitos sro 
vės kandidatus turi išstačiu 
sios. Ir balsuotojai turi teisę 
pasirinkti tuos kandidatus, ku 
rie jiems patinka.

Visi sąmoningi žmonės su 
pranta, kad demokratinėje 
jsantvarkoje parlamentas lei

džia įstatymus ir tuo tvarko 
valstybės gyvenimą. Nuo to, 
kokie žmonės iš renkami j par 
lamentą, pareina ir valstybės 
reikalų tvarkymas — įstaty 
mų leidimas bei reikalų tvar 
kymas. Todėl kiekvieno turiu 
čio teisę balsuoti pareiga da 
lyvauti rinkimuose, ir rinkti 
geriausius kandidatus.

Parlametinėje santvarkoje 
daug reiškia asmuo, bet svar 
blausia politinės srovės - parti 
jos, kurioms tas ar kitas kan 
didatas priklauso, nes išrink 
tieji atstovai priklauso parti 
joms ir pasiduoda jų discipli 
nai. Tat esmėje balsuotojas tu 
ri pasirinkti ne asmenį, bet 
partiją, už kurią jis nori bal 
suoti.

Skaitytojus šio laikraščio 
mes neagituojame balsuoti už 
tą ar kitą partiją, nes pasitiki 
me, kad jie, sąmoningi žmo 
nės, patys pasirinks tas sroves
— partijas, už kurias norės 
balsuoti. Ir vis dėlto viena, at 
rodo, praktiška priminti — ne 
balsuoti už kraštutines sroves, 
nes jos nesigaili pažadų sukur 
ti rojų, bet praktiškai projek 
tuoja balsuotojui pragarą. Jos 
darbo žmogų apgaus. O kai 
apgavusios įsitvirtins, sunku 
jau bus pakeisti, nes jos pilie 
čiams atims teises laisvai pa 
sirinkti atstovus ir dar privers 
balsuoti už savo pastatytus as 
menis, kad galėtų išsilaikyti 
valdžioje. Tat ir ši aplinkybė 
visus mus verčia būti veikliais 
ir budėti savo reikalų sargybe 
je. Jeigu mes nebalsuosime, 
o kraštutiniai tikrai balsuos v,i 
si, —• tai per savo neveiklu 
mą galime užleisti kraštuti 
nius, kurie vėliau mūsų tikrai 
nepasigailės.

Išvada: patys būkime savo 
likimo ir savo laimės kūrėjais
— patys tvarkykime savo gy 
venimą, dalyvaukime rinki 
muose.

J. Kardelis.

1. Atstovų ir svečių registrą 
cija.

2. Seimo atidarymas.
3. Prezidiumų ir komisijų 

sudarymas.
4. Seimo statuto priėmimas.
5. Sveikinimai.
6. P. L. B. Valdybos prane 

Šimas.
7. P. L. B. Kultūros 1 ary 

bos pranešimas.
8. Pranešimai iš P. L- B. 

Kraštų veiklos.
9. Diskusijos iš pranešimų.

10. P. L. B. Valdybos rinki 
mai.

11. Studijiniai referatai ir iš 
jų išplaukiančios diskus) 
jos bei nutarimai:

a) Organizacinė P. L. B.

II. Kultūrinis ir

1. Reprezentacinė lietuvių dai 
lininkų darbų paroda O'Ke 
efe’s Centre. Paroda bus iš 
statyta 4—6 savaites ir bus 
pamatyta didelio skaičiaus 
vietos visuomenės besilan 
kančios kasdien vykstančio 
je O’Keefe's Centre. (Ofi 
cialus parodos atidarymas— 
—penktadienį, rugpjūčio 30 
d.).

2. Lietuvių kompozitorių sim

palėtis ir siūlomi pakei 
timai.

b) Lėšų telkimas visikerio 
pai lietuviškai P. L. B. 
veiklai finansuoti.

c) Peticija Jungtinėms Tau 
toms.

d) Tautinė, kultūrinė ir ekc
nominė būklė Lietuvo 
je.

e) P. L. B. vaidmuo Lietu 
vos laisvinimo darbe.

f) Jaunoji karta ir lietuvy 
bės išlaikymas išeivijoje.

12. Paskaita tema: Lietuvių 
tautos likimas laiko ir isto 
rijos perspektyvoje.

13. Iškilminga akademija O 
Keefe centre (sekmadienį, 
rugsėjo 1 d., 2,30 vai.)

meninis pasirodymas:

foninis koncertas O'Keefe’s 
Centre (sekmadienį, rugsė 
jo 1 d., 4 vai .pp.). Koncer
tas bus išpildytas Toronto 
simfoninio orkestro, diriguo 
jant programos išpildyme 
mūsų pijano bei vokali 
niam solistams ir Toronto 
,.Varpui“.

3. Muzikos ir literatūros vaka 
ras. (Penktadienį, rugpjū 
čio 30 d., 9 vai. vak.)

Penktame rate Montrealio 
lietuvių komanda susitiko su 
McGill universitetu.

Mes buvome pasiryžę ne 
tik laimėti, bet taip pat pasiek 
ti, kaip galima, geresnį rezul 
tatą.

Maždaug per dvi valandas 
lošimo mums pirmą tašką už 
pelnė šeštoje lentoje lošęs Ma 
laiška. Labai pagirtinas yra 
Malaiškos pasiryžimas laimė 
Ii, kuris dažnai perviršija prak 
tikos stoką.

Netrukus abudu mūsų šach 
matų veteranai, Baikovičius ir 
Viliušis, užtikrintai atsirevan 
savo už praeito rato nepasise 
kimus. Jų priešininkai, Hinds 
ir Wachman, krito be rimtės 
nio pasipriešinimo.

Sekantį laimėjimą mums 
atnešė Žižys, lošęs antroje 
lentoje.

Jo priešininkas Olin; grei 
tai pateko į sunkumus. Net 
pralošęs figūrą, jis laukė lai 
mės nusišypsojimo. Tačiau vie 
toje šypsnio, jis gavo nulį.

Jaunas McGill čempionas 
Paris drįso sulošti karaliaus 
gambitą prieš Žalį.

„Narsus jaunas vyras“, ko 
mentavo buvęs Quebec’o pro 
vincijos čempionas Brunet.

Gaila, kad Paris'o narsu 
mas tetruko tik tris valandas, 
per kurias jis sugebėjo padary
ti 25 ėjimus.

V. Bagušis, patekęs į blo 
gą padėtį prieš Barnet, nepra 
rado vilties, kol jo priešiniu 
kas tapo netikėtos kombinaci 
jos auka.

Kai Barnet kapituliavo, mū 
su komanda išplėšė šeštą taš 
ką iš McGill universiteto.

Taip mes laimėjome šias 
rungtynes rezultatu 6:0 ir pa 
tekome į finalą.

Kitą savaitę mes susitiksi 
me su antrosios grupės nugalė 
tojais: „Club d'Echecs de 
Montreal”.

Problemos Nr. 14 (G. Rinder, 
1961) sprendimas

1 Kc 7
Štai kai kurie variantai:
Jei 1 . . . B:d6 2 V :d6X 
Jei. 1... be 2 Žb5X
Jei 1 . . . V :g5 2 Žb5X
Jei 1 . . . Žc6 2 V :e3X 
Jei 1 ... Žf 3 2 V :e3X
Jei 1 . . . Žg4 2 Žf3X

lietuviai veikia visur
III. Religinė dalis:

1. Pamaldos katalikams To 2. Pamaldos kitų konfesijų, 
ronto Šv. Mykolo katedro pagal susitarimą.
je (sekmadienį, 1,30 vai.).

IV. Pramoginė dalis ir sportas:
1. Atstovų ir svečių priemi 

mas ir susipažinimas (ket 
virtadienį, rugpjūčio 29 d., 
9 vai. vak.).

2. Viešas pobūvis Seimo ats 
tovams ir svečiams kartu 
su plačia Kanados ir J. A. 
V. lietuviška visuomene

V. Tautinė ir kultūrinė

1. Spaudos konferencija su 
Kanados angliškosios ir et 
ninės spaudos atstovais bei 
kultūrinio gyvenimo vado 
vais.

2. Pasikalbėjimai per radiją ir 
T. V. su P. L. B. V-bos, 
dailės parodos bei muziki 
nėsprogramosi komitetų ir 
Seimo prezidiumo atsto 
vais, išryškinant Seimo ap 
imtj, reikšmę ir uždavinius.

3. Nuolatiniai pranešimai per 
radiją ir T. V., informuo 
jant vietos visuomenę apie 
vykstantį Seimą bei jo šie 
kimus. Jei šių pranešimų ne 
bus galima įjungti į regulia 
rią žinių tarnybą, bus perka 
mas tam reikalingas laikas 
komerciniu būdu.

4. Seimo metu Nepr. Lietuvos 
vėliava bus iškelta Toronto 
miesto rotušės aikštėje.

ų. Yra tariamasi ir turima vii

(šeštadienį, rugpjūčio 31 
d., 9—12 vai. vak.).

3. Finalinės apygardinės spor 
to runktynės (šeštadienį) 
ir P. L. B. Taurės įteikimas.

4. Užbaigiamoji Seimo vaka 
rienė (sekmadienį, rugsėju 
1 d., 9 vai. vak.).

propaganda vietos gyventojų

čių, kad bus paruoštas spe 
cialus, Seimą atžymįs, paš 
to antspaudas paženklinti 
visiems Seimo metu iš To 
ronto išeinantiems laiš 
kams.

6. Bus padaryta visa, kad kaip 
galima daugiau ir žymesnių 
Kanados valdžios pareigu 
nų dalyvautų Seimo iškil 
mingoje akademijoje, kon 
certe ir užbaigiamojoje va 
karienėje. Kanados Ministe 
riui Pirmininkui ar jį atsto 
vaujančiam valdžios atsto 
vui bus įteiktas iš anksto pa 
ruoštas specialus memoran 
dūmas Lietuvos reikalu.

Pastaba: Chronologinė progra 
mos tvarka bus paskelbta ir 
išsiuntinėta Seimo atsto 
vams vėliau.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

Prancūzija
PRIĖMIMAS 

PARYŽIUJE
Min. St.Lozoraitis Vasario 

16 d. proga Paryžiuje, Hotel 
Scribe, surengė didelį prieini 
mą. Dalyvavo Lietuvos drau 
gai - prancūzai, keli Prancūzi 
jos Užsienių^ Reik. Minisle/i 
jos atstovai, įvairių valstybių 
ambasadoriai (jų tarpe JAV) 
įvairių draugiškų kraštų pasiu 
ntinybių nariai, Prancūzijos 
parlamento ir senato nariai, 
gražus žurnalistų, rašytojų bū 
rys. Iš viso Paryžiuje surengt 
ame priėmime dalyvavo dau 
giau kaip 150 asmenų E.

PARYŽIAUS 
LIETUVIAI

Vasario 16 minėjimą buvo 
surengę vasario 24 d. Kalbėjo 
Min. St. Lozoraitis ir didelis 
Lietuvos draugas pulk.Chaba 
nier (Jis ilgus metus buvo Lie 
tuvoje, Prancūzijos pasuntiny 
bės karo attache) Meno prog 
ramoje pasirodė studentų gru 
pė, pašokusi tautinius šokius. 
Pianinu skambino E. Prašala 
vičiūtė, deklamavo K. Masių 
lyte. Į minėjimą buvo atvyku 
šių lietuvių ir iš Lyono, Turo 
ir Normandijos.

Kaip ir kiekvienais metais, 
ir šiemet per Paryžiaus Radij

ofoną buvo perduotos Min. 
St. Lozoraičio ir PLB Prancū 
zijos Krašto Tarybos Pirmini 
nkės S .Jokubauskaitės- - Pag 
nier kalbos. E.

Urugvajus
ANTRAS PIETŲ AME 
RIKO? LIETUVIŲ 
KONGRESAS

sutraukė daug lietuvių iš Ar 
gentinos, Brazilijos ir Urugva 
jaus, įvyko Montevideo vas. 
22-26 denomis.

Prieš kongresą buvo propa 
ganda per spaudą, radiją ir 
per vižitus, padarytus Urugva 
jaus vyriausybei bei Montevi 
deo Miesto Tarybai. Padary 
ti kongreso delegatų oficialūs 
vizitai pas Urugvajaus Prezi 
dentą Haedo, pas Miesto bur
mistrą ir kitus įžymius asine 
n is.

Kongrese iš lietuvių deleg 
acijų daugiausiai dalyvavo iš 
Argentinos organizacijų, iš vi 
so 10 organižacijų atstovai 
su spaudos atstovais. Be to 
kongrese dalyvavo vien tik iš 
Argentinos 30 šokėjų ir 30 ch 
oristų. Šokėjams vadovavo L. 
Petravičienė, o ,,Šv. Cecilijos' 
chorui Alf. Petraitis. Iš Urug 
vajaus dalyvavo šokėjų grupė 
„Gintaras“ .vadovaujant Sta 
nevičienei ir Katalikų choras, 

Nukelta į 5-tą psl.
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JUOKDARIAI
Ponų ALIŠAUSKŲ ir KNYSTAUTŲ ŠEIMAS,

MASKVOS DOVANA OTTAWAI...

Mielus Prietelius
STASĘ ir AUGUSTINĄ ALIŠAUSKUS, 

AGOTĄ ir JURGI KNYSTAUTUS ir
INŽ. PETRĄ LELI,

jų šeimas, gimines ir artimuosius, liūdinčius, 
mamytei, uošvei ir senelei

A. t A
ANELEI LELIENEI

Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

J. ir Stp. Kęsgailo®, 
Br. ir . M. Makauskai, 
J. ir G. Rukšėnai.

Didžiai Gerbiamą Bendradarbį
INŽ. P. LELI ir SESUTES —

P. KNYSTAUTIENĘ ir P. ALIŠAUSKIENĘ
su šeimomis, 

mirus Lietuvoje jų brangiai motinai,
ANELEI LELIENEI, 

nuoširdžiai užjaučia
Nepr. Lietuvos Redakciją.

jų mylimai motinai ir uošvei
ANELEI LELIENEI 

mirus Lietuvoje, 
gilią užuojautą reiškia

A. Morkūnų šeima.

Mūsų mielam bendradarbiui,
DONATUI BALTRUKONIUI,

Jo mylimai sesutei Lietuvoje mirus, 
reiškia gilią užuojautą

S. ir J. Skučai,
A. ir J. Išganaičiai.

RASTA URNA SU RAŠ. J. MAČIO - KĖKŠTO 
PALAIKAIS

Vilniaus radijas praneša, 
kad buvo rasta urna su 1902 
m. JAV-se mirusio poeto, pu 
blicisto, visuomenės veikėjo 
palaikais ir dabar pastatyta Ii 
teraaūriniame muzėjuje. Pa 
gal J. Aisčio duomenis Liet. 
Enciklopedijoje (17 t.), J. 
Mačys - Kėkštas JAV gyve 
no dvejus metus, jam 1902 m. 
mirus džiova, palaikai buvo 
sudeginti, o 1938 m. dr. J.

Baltrušaitienė - Želvienė urną 
su poeto palaikais perdavė 
Vytauto Didž. Universiteto 
rankraščių skyriui Kaune. 
Nors dabar bolševikų garbina 
mas, tačiau Kėkštas, teigia 
Aistis, nėra buvęs revoliuci 
niu dainiumi. Jis buvęs nema 
žų gabumų lietuvis poetas-pa 
triotas, naujų kelių pradinin 
kas.

Susitiko du „progresyvūs“ 
kanadiečiai ir kalbasi apie fe 
deralinius rinkimus:

Pirmas: Mielas drauge, aš 
abejoju, už ką balsuoti. . .

Antras: Na tai dabar. . . 
Balsuok už „progresyvų“ kan 
didatą.

Pirmas: Bet kad mūsų apy 
linkėję tokio nėra. Nikita gal 
bankrutuoja, kad pristigo do 
lerių užstatui?

Antras: Na, Maskva Otta 
wai ir taip jau paskyrė 2,600 
dolerių. Į federalinius rinki 
mus išstatyta 13 progresyvių 
kandidatų. Kiekvienam užsta 
to $200. Bet gi tikrai nė vie 
nas jų nesurinks balsų minimu 
mo, tai užstatai nueis Otta 
wos iždan. . .

Pirmas: Na, tavo kalkuliaci 
ja teisinga. . . Bet kodėl gi ne 
išstatyta „progresyviųjų” kan 
didatų visose apylinkėse? Tai 
bent žinotume, kiek gi mes 
turime simpatikų. . .

Antras: Tu vėl neteisingai, 
drauge, galvoji. Tokiu atveju, 
jeigu mūsų kandidatai būtų iš 
statyti visose apylinkėse, pa 
aiškėtų, kiek visoje Kanado 
je yra „progresyvių", ir pa 
aiškėtų visa mūsų mizerija. . .

O kam to reikia? Nei mums 
reikia, nei draugui Nikitai. . .

Pirmas: Matai, koks prak 
tiškas skaičiavimas. . .

Antras: O kaip gi? Skaičia 
vimu paremtas visas reikalų 
kalkuliavimas. Demokratai ne 
moka skaičiuoti. Jie sako: ir 
be mūsų apsieis, tai ir prakiša, 
Daugelis jų neina ir balsuoti, 
ir tuo būdu mūsų procentą pa 
kelia.

Pirmas: Kaip gi tai?
Antras: Kai demokratų 

balsuoja nedaug, tai atrodo, 
kad mūsų yra palyginamai la 
bai daug, nes mes visi balsuo 
jame. O jeigu demokratai bal 
suotų visi, tai mūsų „progresy 
viųjų”, atrodytų tiktai tiek, 
kiek katė priverkia ašarų. . .

Pirmas: Nušnekėjai, drau 
gas. Aš turiu katę, bet ji visiš 
kai nemoka verkti ir nieko ne 
priverkia. . .

Antras: Et, draugas. . . Su 
tavim nėra kaip kalbėti.. . 
Tau viską reikia aiškinti. . . 
Tai gi pats žinai, kad „prog 
resyviųjų“ yra tiek, kiek katė 
priverkia. . . Tik jie moka bru 
zdėti, kaip blusa ausy.

Mandrapypkis.
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Truputis
nesenas kultūristorijos

RAŠO A. GRIGAITIS, NEW YORK
ra. Nėra pievų, nėra pašaro, 
negali daugiau gyvulių laiky 
ti. Maža gyvulių, maža trąšų, 
menkas ir derlius. Ir štai sal 
dusis lubinas, kurs pavaduoja 
ir šieną ir dobilus. Dzūkelio 
veidas nušvito. Rodos, šis lu 
binas iš Vokietijos, kuri buvo 
jo tėvynė, buvo griežtai už 
drausta išvežti į užsienį.

Gi Jurgis, besimokydamas 
Vokietijoj, diplomatiniais siu 
ntiniais iššmugeliavo į Lietu 
vą porą centnerių Šios bran 
gios sėklos.

Kartą po inspekcijos ban 
dymų ūky Jurgis aplankė sa 
natorijoj savo gimnazijos dra 
ugą, (šio straipsnio autorių) 
seniai buvom nesimatę, nes 
Jurgis Kaune, o aš Dzūkijos 
miškuos. Nebūdavo progos 
susitikti.

Koks Jurgis buvo gimnazi 
joj, toks ir — dabar liko. Ga! 
sakyčiau, kiek svory pakilo, 
bet būdas liko tas pats — ra 
mus, rimtas ir toks pat papras 
tas kaip ir mokiniu būdamas. 
Jokio pasididžiavimo-, jokios 
puikybės. Prie stalo pokalbis 
nukrypo apie mūsų žemės 
ūkį.

Ir štai ką Jurgis sako.
Albinai, jau atėjo laikas 

vykdyti naują žemės reformą.
Na. . . sakau.
Buvo palikta 80 ha, augs 

čiausia žemės norma, sako jis, 
o dabar reikia ją sumažinti iki 
50 ha.

Norėjau perkirsti Jurgį, bet 
jis kalba toliau.

Mūsų žemės 
šumu pradeda 

Nukelta į

3.
1927 m. J. Krikščiūnas bu 

vo paskirtas jo paties sukur 
tos ir išvystytos Ūkio tyrimo 
įstaigos valdytoju. Šias pa.rei 
gas ėjo iki 1939 m.

Štai vienas jo sukurtų bar. 
dymų ūkis, keturi kilometrai 
nuo Varėnos, 
no smėlynė, 
ma, pradėjo 
mis.

Šiame ūky 
darydavo galybę bandomųjų 
laukelių į kuriuos sėdavo įvai 
rius grūdus, bandydavo įvai 
rias dirbtines trąšas. Bet dau 
gumoj, anot to ūkio agrono 
mų, bei teigiamų rezultatų.

Kartą besilankant šiame 
ūkyje, žiūriu vienoj vietoj 
tamsiai žalių su stambiais stie 
bais plekelis avižų. Pone ag 
ronome, kokias trąšas čia bė 
rėte?

Tai naturalės trąšos. Ve 
žant iš tvartų mėšlą, vežimas 
apvirto, dalis trąšų liko ant 
žemės ir jos davė tokias gra 
žias avižas. Aplamai, pridėjo 
agronomas, Geriausia trąša 
smėly yro natūrali trąša.

Nuostolingas valstybei šis 
bandymų ūkis Varėnos smėly 
nuos išaugino pritaikintą šiam 
dirvožemiui brandžią rugių 
sėklą. Ji veik dvigubai buvo 
našesnė už paprastus dzūkiš 
kus rugius. Ir žinoma ši page 
rinta rugių veislė pradėjo plis 
ti apylinkėj. Bet kas svarbiau 
siia. Bandymų ūkyje būdavo 
sėjama ir saldusis lubinas. Jo 
sėklos pradėjo plisti pas smė 
lėtų žemių ūkininkus. Dzūki 
joj pievų maža arba visai nė

buvusio poligo 
kuri nenaudoja 
apželti pušelė

agronomai pri

ūkis savo na 
lygytis vokie 
4-tą psl.

KAIP SUSIKŪRĖ IR IŠAUGO „PARAMOS” BANKAS 
PARAMOS” PIRM. J. STRAZDO DEŠIMTMEČIO 

PRANEŠIMAS, 
darytas visuotiniame narių susirinkime.

Per 10 metų Parama pasko 
lino apie 3 milionus savo na 
riams įsigyti arba pataisyti sa 
vo namus, apie 800,000 sko 
loms dengti, kurios daugumo 
je buvo padarytos namams įsi 
gyti, apie 400,000 susisieki 
mo arba transporto priemo 
nėms įsigyti, apie 600,000 
verslo reikalams ir apie 100 
tūkst. įvairiems kitiems reika 
iams. Per 10 metų Parama su 
teikė pagalbą 2543 tos pagal

2.
Bendras darbas visų Toron 

to lietuvių davė gražų vaisių. 
Nekartosiu tų aiškių pasisaky 
mų įrodymu, kurie išreikšti 
10-meČio leidimo puslapiuose, 
skaitlinėmis, jūs pasiskaitysi 
le. Tačiau noriu priminti ke 
lias tų skaitlinių išvadas.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

A. E. Me KAGUE, Q. C. 
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 
paprastu ir nnŠIll Jūsų sudarytus ir apdraus
Siunčiame Į'UolU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

bos reikalingiems lietuviams 
5 milionus dolerių. Per tą lai 
ką nepatenkintų prašymų bu 
vo 42 $64,000 sumai. Nepa 
tenkinti prašymai sudaro 1,5 
% ir nepatenkintų prašymų 
suma sudaro 1.3% visos pra 
somos sumos. Praktiškai gal 
vojant. Parama patenkino vi 
sus paskolų prašančius lietu 
v’us.

Per tą 10 metų Parama pa 
liko lietuvių rankose apie $ 
400,000 palūkanų, kuriuos bū 
tų buvusios suminėtos kitatau 
čiams, jei Paramos nebūtų bu 
vę. Dešimtais metais Parama 
duoda daugiau kaip trims mū 
sų tautiečiams darbo.

Suminėtos skaitlinės nema 
los ir turtingiems žmonėms, 
o mums naujakuriams jos im 
ponuojančios. Jos vaizdžiai pa 
rodo, ką atsiekėme dirbdami 
visi, lietuviai, bendrą darbą 
kartu, be skirtumo ką išpažįs 
ti, kokius įsitikinimus turi, nes 
tas darbas, kurį „Parama“ 
atliko per pirmąjį dešimtme 
tį buvo atliktas visų Toronto 
mųjų organų sąstatas buvo 
lietuvių. Visų 10 metų valdo 
mišrus, įvairių įsitikinimų as 
menų. Per 10 metų nebuvo 
nė vieno atsitikimo, kad Para 
mos valdyboje, kredito komi 
tele ar priežiūros komitete bū 
tų iškilę ideologiniai klausi 
mai, dėl kurių būtų tekę disku 
tv.ota. Ideologinai klausimai 
Paramoje natūraliai neiškyla. 
Juos galima iškelti tik dirbti 
nai, bet to niekas Paramos vai 
domuosiuose organuose ne 
darė. Visos 10 metų valdy 
bos, kredito komitetai ir prie 
žiūros komitetai sielojasi tik 
Paramos reikalais, visai už 
miršdami savo privačius įdeo 
loginius Įsitikinimus, nes visi 
skaitė, kad Paramoje juos na 
grinėti nėra dirvos ir reikalo.

Tačiau tenka labai apgailės 
tauti, kad mūsų Paramos da 
lis narių srovinę kovą įvedė į 
Paramos visuotinius susirinki 
mus. Ypač tatai buvo pajusta 
pereitų metų susirinkime, ko 
rezultate atsirado Prisikėlimo 
Parapijos kredito kooperaty 
vas. Jo atsiradimas parodo, 
kad mes nepajėgiame visi kar 
tu dirbti ir siekti bendrų lietu 
viškų idealų. Tatai reiškia 
daugiau kaip jėgų susiskaldy 
mą — tai yra pradžia jėgų eik 
vojimo tarpusavėms bereika 
lingoms rietenoms ir nesveikai 
konkurencijai, kur tegali tik 
pakenkti mūsų bendruo.meni 
niam gyvenimui ir kooperati 
niai idėjai. Aš pats su didele 
širdgėla konstatuoju tą nelai 
mingą mūsų kolonijos nesvei 
kos veiklos faktą, nes giliai 
esu įsitikinęs, kad mūsų galy 
bė tik vienybėje. Atrodo, kad 
mes nepakankamai esame pa 
mokyti praeities. Netolimoje 
praeityje, kai Lietuvoje po pir 
mojo pasauline karo steigės; 
kooperatyvai, dėl ideologinių 
skirtumų daug valstiečių 
įsteigė po paralelius koopera 
tyvus. Toks paralelizmas bai 
gėsi gana liūdnoka*. Paralė 
liai kooperatyvai negalėjo išsi 
laikyti ir vienas arba abu ture 
jo išnykti, palikdami nemaža 
žaizdų. Sulikviduotų koopera 
tyvų nuostoliai ne tik padarė 
nuotsolių steigėjams, bet ii 
gam laikui pakirto pasitikėji 
mą kooperacija.

Panaši situacija pasidarė ir 
Toronte. Torontas turi maž 
daug tiek lietuvių, kaip nedi 
delis Lietuvos valsčius. Ar už 
teks dirvos veikti dviem kredi 
to kooperatyvams? Ar nepra 
sides nesveikos varžybos, o 
su jomis ir intrygos? Truputis

KANADA — KRAŠTAS PRIE KRYŽKELĖS!

Pasirink TEISINGĄ kelią
už VIENINGĄ Kanadą

Kas įvyko su Sir Wilfred Laurier išdidžia svajone 
— „dvidešimtasis šimtmetis priklauso Kanadai?” 
Susipykusi su savo tradiciniais draugais ir kaimynais Eu 
ropoję ir šiame kontinente, varginama ekonominių sun 
kūmų ir nedarbo, kenčianti nuo nesugebančios konser 
vaiorių valdžios pasekmių iš vienos pusės ir atskalūniš 
kų partijų manevravimo iš kitos pusės, Kanada nustojo 
būti kraštu, kuriam pavydėtų visas pasaulis dėl savo ga 
limybių ir gero gyvenimo.

Atsakymą į šią nelaimingą ir neatidėliotiną padėtį turi 
Liberalų Partija, vienintelė, kuri gali sudaryti vyriausy 
bę su >3tipria darbinga dauguma, kad vestų visus kana 
diečius, kaip ir praeityje, į didžiąją Kanados „dvidešim 
lojo amžiaus” viziją.

KĄ DARYS NAUJOJI LIBERALŲ

1 Pilnas ir lygias galimybes 
gabiems ir jauniems.

Naujos Liberalų vyriausybės pirmas 
uždavinys bus aprūpinti darbu visus 
augančioje ekonomijoje, kad pa 
lengvinus apgailėtiną padėtį, kai 
6 iš kiekvieno 100 Kanados darbi 
ninku yra be darbo. Liberalų tikslas 
sukurti vieną milijoną darbų, kurie 
b”s re:kaling' sekančių keturių metų 
laikotarpy, didėjančiam gyventojų 
skaičiui. Tai būtinai reikia padaryti, 
kad įvykdžius kitus Liberalų sieki 
mus.
Išmokslintas bei išlavintas snecaly 
bėse jaunimas yra vienas iš didžiau 
siu mūsų turtų. Mes padėsime jau 
n’esiems kanadiečiams laimėti ryto 
jaus varžybas, juos paremdami, šie 
kiant mokslo ir įgyjant specialybes, 
— šiandien.

2 Dvasios ramybę seniems 
ir ligoniams.

Pagal liberalų įnašinį pensijų planą 
kiekvienas kanadietis, sulaukės 65 
metu amžiaus, galėsi pasitraukti su 
padoria pensija. Tuoj pat bus nusla 
tytas naujas pensijų minimumas vi 
sai Kanada' 70 metų sulaukusiems 
asmenims: $75.00 nevedusiems ir 
140 00 dol. vedusiu porai mėnesiui. 
V:si kar>ad:ečiai privalo turėti svet 
katos priežiūra, jos prireikus, nešini 
jodami sąskaitų, kurių negalės pąjėg 
ti sumokėti. Liberalų sveikatos pla 
nas bus išdirbtas, bendradarbiaujant 
provincijoms ir medikų profesijai. 
Pagal jį. bus apmokami visi daktarui 
patarnavimai vaikams, lankantiems 
mokyklas, ir asmenims virš 65 metų 
amžiaus. Kitiems kanadiečiams sis 
planas padengs daktarų sąskaitas, 
viršijančias $25.00 per metus asme 
niui (arba šiek tiek augštesnę sumą 
daugiau uždirbantiems asmenims), 3 Saugumą namie. Mes norime

Kanadą padaryti saugia vieta

VYRIAUSYBĖ? JI SUTEIKS: 

ir ginti savo kanadišką gyvenimo bū 
dą prieš nepaliaujančius komunistų 
grasinimus. Liberalų Partija pupa 
žįsta, kad izoliacija Kanadai yra ne 
galima. Mes remiame Kanados da 
lyvavimą kolektyvinėse saugumo bei 
gynybos organizacijose, kaip Jungti 
nės Tautos ir NATO. Tuo tikslu 
mes esame įsipareigoję turėti defciv 
zyvinius atominius ginklus. Šie gink 
lai neturi vertės be amunicijos. Arba 
mes juos turime, arba negalime gin 
ti savo krašto bei prisidėti naudingai 
prie bendros gynybos.

4 Prestižą užsieniuose. Garbingai 
vykdydami savo įsipareigoji 

mus, mes atgausime Kanadai taikos 
atstovo ir viso pasaulio tautų laisvės 
gynėjo poziciją. Atstatę savo tarp 
tautinę reputaciją, Kanadą pastatysi 
me į jai priklausančią vieta — tarp 
didžiųjų prekybinitj pasaulio kraštų. 
Sukurdami abipusio bendradarbiavi 
mo ir susipratimo atmosferą su savo 
draugais ir sąjungininkais, vėl laimė 
sime šiam kraštui priklausančią pa 
gurbą.

5 Šviesią ateitį visiems kanadie 
čiams. Mes turime visus gam 

tos turtus, reikalingus aug'mui ir plė 
timu’si. Mums dabar reikia tiktai re 
alistiško, aiškaus ir ekonomiško pla 
no. Mums reikia jūsų visų bendra 
darbiavimo. Mums reikia daugiau 
žmonių iš kitų kraštų. Tiktai Libe 
ralų vyriausybė ir liberalų po'itika 
įgalino čia atvykti tiek daug imi 
grantų.
Mums reikia nuolatinės imigrantų 
srovės, kad paspartintume savo eko 
nominį augimą. Pilnai bendradar 
biaujant angliškai ir prancūziškai 
kalbantiems piliečiams su ateiviais iš 
daugelio kitų kraštų, sukursime Lik 
rai vieningą Kanadą.

PAGALBOS! BALANDŽIO 8-JĄ

TEGUL NULEMIA JŪSŲ BALSAS
KANADAI REIKIA JŪSŲ

Balsuokit teisingai-Balsuokite už

žalos taupytojui ir skolintojui 
jau ir šiandien matomas. Jei 
ne konkurencinis kooperaty 
vas, Parama aiškiai galėtų 
dar % % padidinti palūkanas 
už indėlius ir % % sumažinti 
už paskolas.

Nesiimu jieškoti skilimo 
kaltininkų, nes tatai bendram 
darbui nepadės. Tačiau turiu 
prisipažinti, kad tokiam skili 
mui priežasčių nerandu, nes 
Parama ir šiandien yra atsto 
vaujama visų lietuviškų sro 
vių. Mano išmanymu Paramo

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

je neturėtų dominuoti nė vie 
na atskira srovė, nors ji būtų 
ir daugumoje. Dariau ką gale 
jau, kaip išmaniau, kad skili 
rno būtų išvengta, tačiau ma 
no pastangos buvo veltui, at 
garsio nerado.

Tačiau nenustoju vilties, 
kad ir toliau ,,Parama” bus iš 
laikyta visiems lietuviams, ne 
kuriai vienai srovei. Aš ape 
liuoju į Paramos narius, kad 
sudarydami Paramos valdo 
muosius organus stengtumėtės 
juos sudaryti pagal savo sąži 
nę, ne pagal ideologinių sro 
vių direktyvas. Geriausia, kad 
ir ateityje, kaip iki šiolei, vi 
sos srovės būtų atstovauja 
mos Paramoje ir Parama pa 
liktų visų Toronto lietuvių vie

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. J A 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, 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.

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI 
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%. 
Už asmenines paskolas ima tik 7J4%- 
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%- 

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

ningumo ir susiklausymo sim 
bolis.

Aš apeliuoju į Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty 
vo vadovybę ir narius dar kar 
tą ramiai persvarstyti jau pa 
darytą žygį. Aš manau, kad 
ramiai galvodami prieisite ir 
jūs tų pačių išvadų kaip ir 
aš, nes ir jums rūpi ne tik jū 
sų grupės reikalai, bet ir visos 
mūsų kolonijos ir bendrai vi 
sų lietuvių reikalai. Aš tvirtai 
tikiu, kad mūsų visų tikslas 
tas pats — ekonomiškai tvir 
tas ir laisvas lietuvis čia, Ne 
priklausoma Lietuva tėvynė 
je.

TORONTO LIETUVIŲ 
BANKAS „PARAMA” 

PLEČIA PATARNAVIMUS
„Paramos” kredito kopera 

tyvo valdyba, išstudijavusi 
praeitų kelių mėnesių koopera 
tyvo finansinę būklę, konsta 
vavo normalų progresą narių 
taupmenų ir kredito augime. 
Remiantis tais daviniais, rado 
galimu savo nariams nuo š. 
m. balandžio mėn. 1 d. suma 
žinti procentus už nekilnoja 
mo turto paskolas nuo 7% iki 
6% % ir už asmenines pasko

Už depozitus bus mokama 
4%%, už šėrus iki šiol moka 
ma 5%.
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ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KANADA VĖL 
SUKLUMPA!

SUDBURY, ONTARIO
ANGLŲ LAIKRAŠTIS 
APIE KUN. A. SABĄ

Ką reiškia statyti augščiau 
dolerį už tautinę garbę ir vals 
tybės vardą, parodė šiemeti 
nės pasaulio ledo rutulio pir 
menybės Stockholme, kur le 
do rutulio lopšys — Kanada, 
vėl suklupo prie meisterio ka 
runos, atiduodama ją valsty 
bės išlaikomiems ir apmoka 
miems Sov. Sąjungos sporti 
ninkams - tarnautojams. Ne 
gana to! Kanadą pralenkė 
dar švedai ir čekai. Tokiu bū 
du, šio krašto atstovam teko 
ketvirtoji vieta, pati žemiau 
šia pozicija, užimta nuo 1920 
m.

Ar kanadiečiai tokie blogi 
žaidėjai, ar europiečiai išmo 
ko geriau žaisti ledo rutulį už 
savo mokytojus — statė klau 
simą vietos ir pasaulinė spau 
da? Nieko panašaus! Kanada 
ir toliau pasilieka ledo rutulio 
tėvynė, tik jos atstovavimas tu 
įi būti perreformuotas nuo 
pat pagrindų, atsižvelgiant į 
tautinę ir valstybinę garbę, at 
sižvelgiant į šio krašto repre 
zentaciją užjūryje, gero var 
do išlaikymą, o ne atsidavi 
mą į biznierių rankas, kurie iš 
savo komandų, nenori išleisti 
gerų žaidėjų. Tokiu būdu, Ka 
nadą šiemet atstovavo Trail 
Smoke Eaters klubas iš B. C., 
visiškai nedalyvaudamas šio 
krašto ledo rutulio lygos pir 
menybėse, taigi—laisvas nuo 
bet kokių dolerinių įtakų, ta 
čiau silpnas savo žaidimu, pa 
čiu sąstatu. Ir iš komandos 
daug ko negalima buvo tikė 
tis, kada prieš Stockholmą ji 
jau pralaimėjo Kanadoj šešis 
susitikimus. Ir kada prieita 
prie čekų, laimingai sužai 
džiant 4:4, jau buvo aišku, 
kad Kanada stipriai svyruoja! 
Po to, sekė pralaimėjimai šve 
dams ir rusams, o po pirmeny 
bių ir Šveicarijoj prieš Euro 
poj gyvenančius kanadiečius, 
(draugiškose rungtynėse) ku 
rie savo tautiečius iš British 
Columbijos nugalėjo 8:3.

Už devynių mėnesių — žie 
mos olimpiniai žaidimai. Ka 
talikų kunigui Bauerui paves 
ta sudaryti naują Kanados ko 
mandą. Ar jam pavyks — at 
sakymą duosime teigiamą tik 
tada, kada miįijoninių apy 
vartų profesionalų klubai, nuo 

I M. MAČIUKAS I
I Ii iVYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

] SIUVĖJAS | 
{AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.$ 

1 Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. $
79 ir 81 St Zotique St. E. $

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

| Baltics Investment Corp, ii 
u Autorizuotas kapitalas $ 120.000 H

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
H Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. g 
H Už indėlius mokame 8% dividendą. g

pat mokyklos suolų, nevilios 
ir nepratins jaunuolių žaisti 
tik už pinigą, (pavyzdys — 
torontietia Machovlich, kuris 
žaizdamas už gimnazijos ko 
mandą, iš Maple Leaf klubo 
gaudavo po 1 tūkst. dol. ki 
šenpinigių!) bet už savo kraš 
tą, už tautos garbę. Ta linkme 
turi būti performuotas ne tik 
ledo rutulys, bet ir visas Ka 
nados sportinis gyvenimas.

LIETUVIAI ATSTOVAUS 
HAMILTONUI.

Hamiltono Kovo jauniai, 
nugalėję ligšiolinį Hamiltono 
meisterį YMCA komandą — 
104:42 ir 112: 55, gavo teisę 
šį miestą atstovauti visos On 
tario prov. krepšinio pirmeny 
bėse. Tai pirmas toks įvykis 
šio miesto gyvenime, kad ne 
anglo - saksų kilmės žaidėjai, 
atstovaus jį krepšinio pirme 
nybėse. Pirmoji kova mūsiš 
kius laukia prieš Niagaros pu 
Masialio meisterį. Sėkmės ir 
gražių laimėjimų Kovui!

Stalo teniso pirmenybės.
Kanados Sporto Apygar 

dos stalo teniso pirmenybės 
Toronte negalima laikyti pavy 
kusiom. Silpna informacija, 
nedalyvavimas Ročesterio Sa 
kalo atstovų, koviečių — J. 
Brazlausko ir St. Navicko, ne 
atnešė ,,karštų” kovų, nors 
su pasitenkinimu tenka sutik 
ti jaunas mergaites, užėmu 
sias moterų vietą. Tai E. Saba 
liauskatė ir V. Nešukaitytė 
(abi Toronto Vytis) neblo 
giau žaidžiančios už pasitrau 
kusias „veteranes“ L. Kaspe 
ravičiūtę, Z. Rickienę ir kt. 
Vyrų pusėje — tie patys, dau 
gelį metų matomi „veidai“, ir 
toliau pirmu smuiku grojant 
Pr. Gvildžiui.

Vyrai: 1) Pr. Gvildys, 2 j 
E. Vaičekauskas (abu Vytis), 
3) Z. Stanaitis (Kovas). Mo 
terys: E. Sabaliauskaitė (Vy 
tisj, 2) R. Augaitytė (Aušra), 
3) V. Nešukaitytė (Vytis). 
Dv,jatai: 1) Vindašius (Vy 
tis) — Petrušaitis (Kovas), 
2) J. Nešukaitis — O. Rau 
tinš (Vytis). Komandiniai: 
1) Vytis I, 2) Kovas, 3) Vy 
tis II, 4) Aušra.
TRUMPAI Iš LIETUVOS

— Vilniuje lankėsi pašau

The Art Institute
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE“ METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė proga! 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žingsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽĖS MĖN. 6 D.

PORT COLBORNE, Ont
„BELMONT“ HOTELIO ATIDARYMAS

Miestelis, prisišliejęs piie 

lio meisteriai: iš Maskvos V. 
Brumelis ir iš Lvovo Ter-Ova 
nesian.

— Šuolyje į augštį Kauno 
halėje R. Žalys atsiekė 1,95 
m.

— Žinomam nepriklausomy 
bės laikais futbolininkui ir sta 
lo tenisininkui VI. Dzindzi 
liauskui, sporto mėgėjų tarpe 
pažįstamam tik kaip „Dzin 
dzia” suėjo 50 m. amž. Ta 
proga, Kūno Kultūros Insticu 
to aktų salės vestibiulyje bu 
vo surengta jo sportiniam ke 
lyje laimėtų dovanų paroda, 
išstatyta daug nuotraukų.

— 65 m. amž. jubilėjų šven 
čia pedagogas Karolis Dinei 
ka, mūsų sportinio gyvenimo 
pionierius, sportinių knygų 
autorius. Šiuo metu K. Dinei 
ka yra Druskininkų „Gydo 
mosios fizkultūros parko“ ve 
dėju.

— Vilniaus Žalgirio futbo 
lininkai išvyko treniruotis į 
Odesą.

— Buv. N. Lietuvos futbo 
lo ir ledo rutulio rinktinės žai 
dejas Juozas Klimas parašė 
152 psl. dydžio „Ledo spor 
tas“. Kaip ir visuomet, taip ir 
šį kartą, knyga pasirodė jau 
pasibaigus žiemos sezonui.

K. B.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietišld automobiliai. 
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I SIUNTINIAI LIETUVON | 
per |

Kaufman’s Woollens &Textiles| 
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. S

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems <6>

garantuotai skubiausiai ir X

urmo kainomis |

(30—40% žemiau rinkos kainų) g

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, , |

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. x

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių.

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. a

PRIIMAME UŽSAKYMUS, X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS |
Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune $ 

vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai. X

Erie ežero kranto, primena 
lyg smėlėtą Palangą su dauge 
liu gražių pliažų. Nuo čia už 
22 mylių pasiekiamas Niaga 
ros krioklys ir Buffalo USA, 
todėl išaušus pavasariui, ke 
liuose viena po kitos rieda 
amerikiečių mašinos ir kiekvie 
na judanti 3-ju keliu, kerta 
Port Colborne miestelį.

Lietuvių čia nedaug, apie
10 šeimų ir pavienių, bet jie 
nuveikia didelius darbus ir sa 
vo gražiu sugyvenimu, nega
11 prilygti kitiems.

Vieni iŠ stipriausių — ge 
riausiai įsikūrusių yra senesnie 
ji ateiviai p. p. Jonas ir Zosė 
Radvilai, žinomi iš anksčiau, 
kaip buvusieji Queen's hotelio 
savininkai.

Sunku būtų praeiti nepaini 
nėjus šių garbingų žmonių var 
do, įdiegto naujųjų ateivių 
širdyse.

Tai pirmieji, kurie 1948 m. 
sutiko naujai atvykusius į Wel 
land lietuvius. Pirmieji davu 
šieji impulsą nenusiminti, su 
rengę priėmimo puotą, bei pa 
dėję ir padedą ekonomiškai.

Buvo maloni staigmena, 
kiekvienam, kuris galvojo, 
kad jo čia niekas nelaukia.

Praslinko 15 metų, daug 
kas pasikeitė, bet pp. Radvi 
lai liko tokie patys — nuošir 
dūs.

Nuo pirmųjų dienų, jie jun

„Northern Register“ anglų 
kalba, savaitinis laikraštis apie 
kun. Antano Sabo darbuotę 
emigrantų tarpe rašė: „Kun. 
Antanas Sabas kilęs iš gražios 
Lietuvos, laisvai kalbąs 9 kai 
bomis, be pareigų Christ the 
King bažnyčioje, dar dvasiš 
kai rūpinasi lietuviais, italais 
ir kitomis emigrantinėmis gru 
pėmis. Jo žiniai, Sault Ste Ma 
rie vyskupas yra pavedęs vi 
sus lietuvius, gyvenančius vys 
kupijos ribose. Žinutės skiltį 
puošia gražus iš jo veiklos pa 
veikslas. Taip pat primena, 
kad ir jo brolis, irgi kunigas, 
darbuojasi Kanadoje. Tai gra 
ži lietuviams atestacija.
• Kun. Kornelijus Bučmys, 
OFM iš Toronto Prisikėlimo 
parapijos, kovo 22—23—24 
dienomis, vedė rekolekcijas 
kolonijos lietuviams. Jo gra 
žios, puikiai kondensuotos 
mintys pamoksluose ir stilin 
gą lietuvišką tarseną Sudbu 
riečiai ilgai prsimins.
• Kas dar nepratęsė ,,NL“

gėsi bendram lietuviškam 
darbui, priklausydami bend 
ruomenei, medžiotojų - meš 
keriotojų klubui „Lituanica“, 
kaip nariai ir klubo krikšto 
tėvai, karių ramovės, kaip na 
rys ir vėliavos kūmas, buvusio 
lietuvių jūrų skautų laivo „Bal 
tija“ krikšto tėvai.

Taip pat yra nuoširdūs 
skautų rėmėjai, duosnūs rink 
liavoms ir aktyvūs parengimų 
ir minėjimų dalyviai.

Pardavę Queen’s Hotelį ir 
eilę metų žiemas praleidę Fio 
ridoje, grįžo vėl darban.

Šiuo metu nupirko vieną iš 
didžiausių hotelių „Belmoni“ 
pačiam miesto centre King- 
- Charlotte gatvių sankryžoje, 
kurį ruošiasi moderniai per 
tvarkyti.

Čia ir bus centras gyvenan 
tiems, pravažiuojantiems ir 
atstovaujantiems Amerikos 
ir Kanados lietuviams.

Kiekvienas „Belmont“ apsi 
stojęs ar aplankęs, pajus tikrą 
lietuvišką širdį ir patarnavi 
mą.

'Ras puikiai gaminamą pi i 
tyrusio ir garsaus kiniečių virė 
jo, paruoštą vietos ir kinietiš 
ką maistą.

Kovo 4 d., buvo „Bei 
mont“ hotelio atidarymas. Be 
galės gėlių ir sveikinimų gau 
ta iš lietuvių ir svetimtaučių 
tarpo.

Mūsų gerbiami pp. Radvi 
lai, su malonia šypsena vėl 
grįžo į hotelių savininkų pir 
maujančias vietas. Geriausios 
jiems sėkmės. B. S.
^X^X^X^X^X^V^X^X^X^X^X^X4 

I Įvairūs i 
draudimai! 
Vacys Žižys i

Įstaigos VI 2-1427. I 
Namų LA 3-1084. Z 

prenumeratos, paskubėkite, 
kuria dar neskaito, arba bu 
vo nutraukę skaitymą, turi la 
bai gerą progą ,,NL“ užsisa 
kyti už pusę kainos. ($2.50 
metams). Kreipkitės į „Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak 
ciją, ar vietoje pas J. Kručą, 
1059 Gordon St., telef. 673- 
5963.

® įkurta gamtos* sporto mėgė 
jų organizacija — „Medžiok 
lės žvejybos” klubas. Išrinkta 
valdyba ir kontrolės komisija, 
aptarti sporto reikalai. (Pla 
čiau skaitysime kitame ,,NL“ 
Nr.).

• N. J. Paulaičiams gimė ant 
ras sūnus. Laiminus tėvus svei 
kiname. Paulaičiai yra nuolati 
niai „N. L.“ skatytojai.
• Juozas Venslovaitis, kovo 
m. 17 d., I. J. Račinskų na 
muose, draugų būryje, atšven 
tė savo 50 metų sukaktį, yra 
,,NL“ skaitytojas.
© Petras Jutelis, kovo 17 d., 
savo namuose, didžiuliam 
draugų būryje, atšventė gimi 
mo dieną ir savo 50 metų su 
kaktį. Sukaktuvininkas yra 
didelis patriotas lietuvis, dide 
lis visuomeninių reikalų rėmė 
niai „N. L.“ skaitytojai.

TRUPUTIS ISTORIJOS.. .
Atkelta iš 3-čio psl 

čių, danų ūkiui. Lietuvos ūki 
ninkas myli savo žemelę, tny 
Ii ūkį, yra pažangus, išmoko 
pritaikyti savo ūkį užsienio 
pareikalavimams — sviestas, 
kiaušiniai, bekonas.

Mes nauja žemės reforma 
aprūpinsim tuos, kurie irgi no 
ri ūkininkauti, o ,mažaže 
miams pridėsim, kad jie būtų 
pajėgūs savystoviai ūkininkau 
ti.

Jurgi, bet tuomet apdalinus 
bežemius žeme, truks ūkio 
darbininkų.

Albinai, netruks, reikia ūkį 
modernizuoti, kaip Vokietijoj. 
Ten viskas mašinomis. Laikas 
Lietuvoj pajungti upes, kad 
jos duotų veltui energiją ne 
tik miestams, bet ir kaimams.

Jurgi, atrodo, jog ši tavo 
projektuojama nauja žemės 
reforma palies ir patį asme 
niškai. (Teko girdėti, jog jo 
žmona paaogon gavo žemės 
iš jos tėviškės dvarelį, o Jur 
gis likusią dvaro dalį iš pavel 
dėtojų atpirko, kas sudarė 
virš 80 ha).

Albinai, atsimeni, gimnazi 
joj tu kartodavai Šopenhaue 
rio žodžius: garbės troškimas 
turto troškimas žmogų gadi 
na. Daugel atvejų šio filoso 
fo žodžiai yra teisingi. Na, lai 
jis klysta. Bet reikia atsiminti, 
jog valstybės reikalai privalo 
būti statomi augščiau asmeni 
nių.

J. Krikščiūnas buvo ne sva 
jotojas, ne savanaudis, o rea 
listas ir vadovavosi sveiku 
protu. Jis sekė atsikuriančios 
Lietuvos ūkį ir norėjo tvarky 
ti jį taip, kad būtų kraštui nau 
da.

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i;
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUčIULIS.
Adresas: 347 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

Dr. Roman Pniewski
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.

A. NORK ELI U MAS į?
Commissioner of the Superior Court of Montreal $

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. |

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

I
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS |
Sav. P. RUTKAUSKAS §

**117 — 6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle I
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popierių. X
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HAMILTON
STATISTIKOS 
DUOMENYS

paduoda Hamiltono gyvento 
jų pasiskirstymą tikybomis. 
Pasirodo, kadR-katalikai sud 
aro didžiausį nuošimtį. Jų čia 
gyvenama 30,4% arba 82. 
011 gyventojai yra R-kalali 
kų tikėjimo. Toliau eina ang 
likonys -50,231, united chur 
ch -46,034, presbiterijonai 
31,164. Maldos namų daugia 
usia turi united church -32, R 
-katalikų bažnyčių yra 31, pre 
sbterijonų -21, baptistų -20 ir 
žydų -6. Iš viso Hamiltone 
yra 226 maldos namai.

Pensininkų Hamiltone 15 
tūkst. ir priedu dar 20 tūkst. 
asmenų sulaukusių 60 m.amž. 
Priešingai šiai „senių“ grupei 
Hamiltone gyvenama 50 tuk. 
vaikų, lankančių pradžios mo 
kyklas ir 25 tūkst. vidurines 
mokyklas.

NL BENDRADARBIS
St. Dalius savo atostogas pra 
leido Floridoj ir Bahamų sos 
tinėj - Nassau. Grįžo nudegęs 
saule ir pilnas įspūdžių.

KOVO JAUNIAI
laimėjo didelį CYO krepšinio 
turnyrą Kitchener m.nugalėję 
Brandfordą 106:33, Kitche 
nėr - 79:37 ir baigmėje Hamil 
toną 63:59(28:30). Pastaro 
šios rungtynės buvo,labai,karš 
tos“ ir tik baigmėje atnešusi 
os lietuviams laimėijmą. Turn 
yre dalyvavo šešių miestų ats 
tovai. Po ž-ynių buvo sudary 
tas geriausias krepšinio penke 
tukas, į kurį pateko L. Meška 
uskas ir A. Vinerskis. Mūsiš 
kių laimėjimą plačiai aprašė 
Hamiltono, Toronto ir Kitche 
nėr spauda.

KLEBONAS
kun. dr. J. Tadarauskas pake! 
tas į prelatus. Įvilkimo iškilni 
ės bus praneštos atskirai.
® Priešvelykines rekolekcijas 
vedė svečias iš Čikagos, kv.n. 
J. Kubilius SJ.

K. B.
HAMILTONO IR APYLIN 
KĖS LIETUVIŲ ŽUKLAU 
TOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

klubo steigiamasis susirinki 
mas įvyks balandžio 7 d. 
(Verbų sekmadienį) 5 vai. p. 
pietų parapijos salėje.

Maloniai kviečiame visus 
užsiregistravusius ir norinčius 
būti šio klubo nariais atšilau 
kyti. Šiame susirinkime bus 
svarstomas ir primtas klubo 
statutas ir aptariami klubo vei 
kimo ateities planai. Bus ren 
kami klubo valdymo organai 
ir t. t.

Steigiamajame susirinkime 
dalyvavusių alfabetinis sąrašas 
bus iškabintas garbingoje vie 
toje ateities klubo būstinėje.

Organizacinis Komitetas.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0S11

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia ii redaguoja: J.. Lazauskas.

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

VILNIUS KYLA, O KAU NUI TENKA MOKĖTI
Fed. Vokietijos šiaurėje, 

Kiel’yje leidžiamas dienraštis 
,,Kieler Nachrichten“ sausio 
31 d. laidoje paskelbė savo 
bendradarbio R. E. įspūdžius 
iš kelionės po Lietuvą. Jis pa 
stebėjo, kad Lietuvoje daug 
rusų ir. jie užimą svarbias vals 
tybės tarnybas bei postus pra

LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

C.N.I.B., lietuviškai taria 
nt: Kanados aklųjų institute, 
Hami ’.f.ono A. V. parapijos 
chorui, sutikus atlikti koncerti 
nę programą C.N.I.B. labdar 
ros tikslu rengiamos vakarie 
nės metu, š.m.kovo mėn.24 d. 
buvo atlikta generalinė repeti 
cija instituto salėje. Tikslu, 
susipažinti su scena. Malonu 
buvo susipažinti ir su instituto 
vadovybe, kurie pavaišinę ka 
vute, pasisiūlė aprodyti nau 
jas moderniškas patalpas, kai 
navusias ape 800,000 dol. Ap 
žiūrėjome įstaigas dirbtuves, 
bei privačiusį butus.Visas įreng 
gta pagal aklųjų reikalavimus 
Niekur nėra aštrių sienų kam 
pų ir pan., kas lengvai leistų 
susižeisti.Prieš laiptus visur jun 
tamos užtvaros, kurias prisilie 
tęs aklasis žino, kad yra pavo 
jus. Visų durų rankenos skir 
tingo modelio,iš ko jie spren 
džia prie kurio kambario yra. 
Darbo patalpose radome „Ste 
elco’’ bei ,,Westinghouse“fabri 
kų, duodamą akliesiems darbą 
Tai įvairių smulkių išdirbinių 
įpakavimą. Vieno asmens išla 
ikymas apie 100 dol. mėn. 
Metams viso instituto išlaiky 
mas, atseina apiellO.OOC dol 
Šios sumos patys aklieji nega 
Ii sutelkti, taigi daroma bendr 
omis jėgomis. Tuo tikslu ir A. 
V. parapijos choras, mielai su 
tiko prisidėti su savo progra 
ma, labdaros tikslu. V. P.

SĄRAŠAS AUKAVUSIŲ 
TAUTOS FONDUI

Vasario 16 minėjimo proga 
Edmontone Tautos Fondui 
aukojo:

P. Ėglis $15; $10: J. Eže 
lėnaus, A. Kantautas ir P. 
Vaitkūnas; po 5 doi.: J. Ka 
rosas, I. Augis, A. Dudaravi 
vičius, I. Popikaitis, 1. Pilipa 
čius, A. Šepetys, V. Taraške 
vičus, A. Bajoras, P. Gudjur 
gis, K. Šimkūnas, V. Kaspera 
vičius, I. Anderson ir T. Uo 
gintas; po $2: B. Rūdyk, T. 
Jagodienė, S. Sapkauskas, E. 
Pac’Y-iowski, V. Dovidaitisį
A. Petruškevičienė. A. Aridru 
jlevfičienė,. A. Taubinas, K. 
Zolpis, A. Portikas, S. Mišių 
lis $1.50; po $1: M. Masla 
nyk, M. Jurgelevičius, K. Sa 
dauskas, R. Sadauskas, I. Pa 
sukonis, P. Zaleskienė. V. Sol 
tan, P. Druteika, J. Muraus 
kas, B. Blank, E. Gedgoudas, 
S. Kudelevičius, B. Viskelis,
B. Rimkūnas. A. Bakutis, P. 
Balutis, I. Rasimas, I. Petrus 
kevičius, A. Sabeda, S. Plats 
kus ir A. Kulikauskas; po 50 
et. I. Kairis ir I. Sližys.

Viso aukojusių — 52. Su 
rinkta — $155.50.

Padėka aukų rinkėjams: V. 
Nastasienei ir V. Taraškevi 
čiui. J. Popikaitis.

monėje. Kad visur stebima 
Kremliaus ranka, apie tai liu 
dija dviejomis kalbomis užra 
šai stotyse, gatvėse. Vilnius 
padaręs „nuostabią pažangą” 
pramonės srityje, o Kaunui, 
buvus laikinąja sostine, dabar 
tenka mokėti sąskaitą. Jis at 
rodo apleistas. -

METINIS HLN NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

kuris šiemet buvo ypatingai 
svarbus dėl numatomos dide 
lių naujų LN statybos, kovo 
24 d. padarė absoliučiu balsų 
daugumu!

Susirinkimą atidarė v-bos p 
-kas St. Bakšys, • pasveikino 
dalyvius ir paprašė atsistoji 
muprisiminti nuo praėjusio s- 
mo mirusius 2 LN narius. St. 
Gudinską iš Simcoe ir Pov. 
Jurgutį iš Londono. S-mui 
vesti išrinkti A. Lukoševičius, 
V. Leparskas ir A. Pranskevi 
čius. Į mandatų k-ją išrinkti. 
M. Ramanauskas, J. Šarapnic 
kas ir Pr. Šulys, kurie patikli 
nę registracijos sąrašus, piane 
šė, jog s-me dalyvauja 156 
nariai, atstovaują 259 akcijas.

Praėjusio metinio s-mo pro 
tokolą perskaitė A. Aisbergas 
ir kuris patvirtintas.

V-bos p-kas St. Bakšys sa 
vo trumpame pranešime pabr 
ėžė du pagrindinius LN vei 
kimo principus: a) Liet. Na 
mų veikime visi nariai traktuo 
jami visiška lygybe, b) Lais 
vas kiekvieno nario pinigų at 
siėmimas bet kuriuo metu.

St. Bakšys pabrėžė, kad ir 
ateityje šių dviejų principų 
reikėtų laikytis ir jų nekeisti, 
nors ir būtų pradėta naujų 
L.N statyba. Perėjęs prie daba 
rtinių LN ekonominio stipru 
mo, St. Bakšys pabrėžė, kad 
jie laikosi taip stipriai, kaip 
ir mūsų asmeniniai namai ir 
apie bet kokį bankrotą, sk’tc-i 
džiamą blogos valios lautie 
Čių, nėra jokios kalbos.

Padėkojęs buvusios v-bos 
nariams, St. Bakšys pranešė, 
kad V-bos p-kas ir V-ba ats-s 
tatydino ir prašė išsirnkti nau 
jus LN b-vės vald. organus. 
Iždininko pranešimą padarė 
Aisbergas perskitydamas paj. 
- išlaid. apyskaitą ir balansą 
Kontrolės K-jos aktą, kuris 
buvo labai kropščiai sudary 
tas ir apėmė 7 mašinėle rašy 
tus puslapius dėl laiko stokos 
ir s-mui sutikus trumpai atpasa 
ko;'o jos p-kas A. Ruzgys, pa 
žymėdamas kad piniginių Iru 
kurnu nerasta. Visi praneši 
mai buvo priimti 186 balsais. 
Prieš nebuvo. Perėjus prie vai 
domų organų rinkimo, paski 
rai buvo renkama v-bos p-kas 
v-ba ir kontr. k-ja. Į v-bus p 
-kus buvo pasiūlyti keli kandi 
datai, iš kurių savo kandidatu 
ros neatsiėmė tik St. Bakšys, 
už 187 balsai, prieš 7.

Į LN V-bą buvo išsatyti 19 
kandidatų, kurie sutiko i ją į 
eiti v-bai reikėjo 25 narių. Už 
ją balsavo 187 nariai. Į naują 
LN V-bą išrinkti 11 buvusios 
ir 8 nauji: Ir. Kažemėkaitė, V 
Bernotas, Gr. Jasevičius, J. 
Kažemėkas, A. Jusys, A. Luk 
oševičius, Pr. Sakalas ir Pr. 
Šilys.

LN V-bo nutarimų tvirtini 
mo svarstymas: a) 250,000 
dol. mergyčių užtraukimas! na 
ujiems LN užtraukimas ir rei 
kalui esant LN V-bai leidim 
as juos garantuoti b-vės turtu, 
b) Naujų LN statybos už 275, 
000 tvirtinimas.

Pranešimus padarė St. Bak 
šys, inž. Pr. Čeponis, Nariai 
sukėlė diskusijas. Daug pesim 
istinių prelaidų padarė J. G 
Skaistys. Jam motyvuotai ats 
akė J. Šarapnickas, P. Daugi 
nas, A. Ruzgys. J. Romikaitis 
Nubailsuota už įgalioj .mus.

Įstatų 64 paragf. kuriuo vie 
nam asmeniui buvo leidžiama 
parduoti nedaugiau 5 akcijų, 
pakeistas 122 balsais, redakci 
ja: „64 pargf. Viena akcija tu 
ri vieną balsą. Vienam hžini 
am ar juridinim asmeniui cr 
audžiama parduoti daugiau, 
kaip 10 akcijų.”

Palūkanų už Šerus 5 % už 
1962 m. iš amortizacijos kapi 
talo po karštų diskusijų nariai 
nutarė pasirašyti 105 balsais. 
54 pasisakė — dividendų ne 
skirti. Kada šias palūkanas iš 
mokėti turės nutarti busimieji

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 

Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams: 

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

VADOVAVIMAS

mes

ij •• '■

LIETUVIAI VEIKIA VIS KANADAI „GALLUP

Dabai yra laikas vienybei: valstybinio tikslo vieny
bei, valstybinės veiklos vienybei ir vienybei, remiant 
mūsų valstybinę nepriklausomybę.
Progresyviųjų Konservatorių Vyriausybė, kuriai va
dovavo John Diefenbaker, turėjo tikslą išlaikyti pa
grindinius Konstitucijos principus, išnaikinti diskri

minaciją, mūsų tautinių kilmių įvairumą padaryti vi
sų pasididžiavimo šaltiniu, kad kanadiečiai suprastų 
mūsų kultūrinės istorijos turtingumą, kiekvienam ka
nadiečiui įdiegti Sir Georges Etienne Cartier dvasią, 

.,pirma visko, būkime kanadiečiais“.
Toje dvasioje John Diefenbaker Kanados žmonėms 
dabar patiekia programą sekantiems penkiems me
tams. Ši valstybinio tikslo programa pasieks valsty
binės vienybės pajutimą, — tęs ekonominį augimą, 
— imsis greitos akcijos miestų atnaujinimui, — išvys
tys valstybinį jėgainių tinklą, — išplės valstybinę že- 

ūkio programą, — padidins specialybių moky
mą, — praplės socialinį saugumą, — kovos už pasau
lio taiką ir nusiginklavimą.
John Diefenbaker kovoja už Kanadą. Už pilnas pi
lietybės teises visiems kanadiečiams. Už plates
nes galimybes, padidinti saugumą, socialinį teisingu
mą ir žmonių gerbūvį kiekvienam kanadiečiui.
JOHN DIEFENBAKER VADOVAUJANT 
Kanada toliau augs ir klestės.
BALANDŽIO 8-JĄ BALSUOKITE UŽ 
PROGRESYVIUOSIUS KONSERVATORIUS.
Įdėjo Kanados Progresyviųjų Konservatorių Partija.

Atkelta iš 2-ro psl.

vad. Vyt. Doreliui, kuris pirm 
ininkavo komitetui.

Prmąjąi kongreso dieną 
lankyti Urugvajaus vyriausy 
bės ir Miesto aukšti pareigu 
nai. Antrąją dieną buvo studi 
jos. Pažymėtina, kad šiame 
kongrese lietuvių jaunimas tu 
rėjo savo atskirą studijų rate 
lį. Trečioji diena praėjo su pa 
maldomis ir sporto rungtynė 
mis, bei meniniu vakaru • čia 
dalyvavo Argentinos ir Urug 
vajaus ansambliai ir chorai. 
Ketvirtąją dieną aplankytas 
laisvės paminklas ir 
įvyko baigiamasis aktas M on 
tevadeo miesto centre. Penkt 
ąją dieną jaunimas dalyvavę 
televizijoje, buvo jaunimo va 
karas.

Iš Šiaurės Amerikos kongr
ese dalyvavo K. Šlapelytė— 
Sirutienė (Čikago), o iš Kana 
dos, Toronto—Dr. J. Songai 
la, Pasaulio Lietuvių B-nės pir 
mininkas su ponia, iš viso icon 
grėsė dalyvavo apie 20 dele 
gatų. E.

Italija.
LIETUVIS ATSAKINGOSE 
PAREIGOSE VATIKANE

Nuo kovo 19 d. kun. prof, 
dr. Juozas Zeliauskas pradėjo 
eiti saleziečių įstaigos Vatika 
ne direktoriaus pareigas, ku 
rioms jį paskyrė Saleziečių 

visuotiniai LN narių susirinki 
mai.

Ant. Lukoševičius sus: mą 
uždarė 10 vv.

Molonu palinkėti naujajai 
v-bai geriausio pasisekimo pa 
statyti šiemet Lietuvių namus 
Hamiltone. Sk. St.

PRANAŠAUJA 
federalinio parlamento 

rinkimus:

x rl-x o—l-im H ii O > V i> n n K_»»^i

Konserv. Liber. N. Demokr. Soc. kred.
1962. VI. 19.- 37% 37% 14% 12%
1962. X. 19. 33% 47% 9% 11%
1963. I. 6. 32% 47% 10% 11%
1963. II. 3. 33% 44% 12% 11%
1963. III. 12. 32% 41% 11% 16%

Centro vadivybė, susitarusi 
su Šv. Sostu.

Pijus XI 1937 m. pakvietė 
Saleziečius perimti atsakomy 
bę administracijos Šv. Sosto 
spaustuvių „Tipografia Polig 
Jotta Vaticana“ ir „Tipografia 
L’Osservatore Romano“, ku 
riose dirba 250 specializupotų 
darbininkų. Tuo tikslu prie 
spaustuvės buvo įkurta regu 
Hari saleziečių įstaiga, kurios 
viršininku nuo dabar bus lietu 
vis kun. Zeliauskas ir tuo pa 
čiu eis vyriausiojo Šv. Sosto 
Spaustuvių Administratoriaus 
pareigas.

Persikėlęs gyventi į Vatika 
ną, kun. prof. Zeliauskas tęs 
ir toliau profesoriauti Popie 
žiškame Saleziečių Universite 
te Romoje, nors ir apsiribojęs 
paskaitų skaičiumi.

LIETUVOS KANČIOS 64 
PARODOSE ITALIJOJ
1962 m. ir šių metų sausio- 

-vasario mėn. kun. V. Mince 
vičiaus pastangomis Lietuvos 
k^ng’ns do sovietiniu jungu ir 
Kataliku Bažnyios persek'oji 
mas okupuotame krašte buvo 
navaJzduoti 64 parodose įvai 
riose Italijos vietovėse. Visoje 
eilėje parodų didesniuose mie 
stuose buvo įrengti atskiri 
I .ietuvos skendai. Romoje vy 
kstančioje Persekiojamos Baž 

nyčios parodoje Lietuvos sten 
das paliks atdaras porą metų.

Šių parodų parengimui bu 
vo panaudota peš 4000 foto 
grafijų.

Be šių parodų Lietuvos kan 
čioms atžymėti, kun. V. Min 
cevičiaus rūpesčiu pernai bu 
vo suorganizuota Bardi mies 
te, Centrinėje Italijoje, lietu 
viiškų kryžių ir rūpintojėlių pa 
rodą su 200 eksponatų, susi 
laukusi didelio dėmesio.

Švedija.
LIETUVIŲ K. DĖSTOMA 

LUND UNIVERSITETE 
ŠVEDIJOJE

Lund universitete Švedijo 
je, prof. Falkui rekomenda 
vus, kaip speciali mokytoja 
lietuvių kalbą dėsto Aldona 
Balandaitė - Brohband, buv. 
Vilniaus Universiteto Teisių 
mokslo fakulteto tarnautoja. 
Su visa tremtinių banga alsi 
dūrė Vokietijoje, iš ten Švedi 
joje. Turi vieną studentę. Uni 
versitete dėsto laisvalaikiu. 
Universitetas turi lituanistinę 
biblioteką.

Aldonos Balandaitės - Bro 
hland adresas: Payk. Klin. 
avd. 6,Lasarettet, Lund, Swe 
dei. Ji dirba ligoninėje kaip 
gailestinga sesuo, (a)
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„SEPTYNI KRISTAUS - MONTREALIO STUDEN

ŽODŽIAI“ TŲ SĄJUNGOS
C. T. Dubois oratorija sek 

madienį išpildyta Šv. Kaži 
miero bažnyčioje, šios bažny 
čios vargonininko p. Skyriaus 
iniciatyva ir pastangomis, su 
telkus penkių parapijų chorus 
ir pridėjus kaikuriuos solistus.

Aukšto muzikinio stiliaus 
oratorija, reikalinga profesio 
natinio lygio dalyvių, sunkus 
mėgėjams uždavinys. Tačiau 
savo pajėgumo apimty orato 
rija praskambėjo gražiai ir 
praėjo darniai. Mūsų gyveni 
me tai nekasdieniškas reiški 
nys. Už tai p. Skyrius vertas 
pagyrimo ir padėkos.

Oratoriją pildant, soprano 
solo partiją tvirtai, pajėgiai ii 
gražiai išpildė sol. A. Paške 
vičienė. Gerai buvo paruošti 
vargonai ir p. Skyrius su efek 
.tinga ekspresija dirigavo.

(jk).
„NEPRIKLAUSOMAI 

LIETUVAI” NUPIRKTAS 
INTERTIPAS

NL atstovai — V. Žižys ir 
K. Otto buvo nuvykę į New 
Y orką ir ten nupirko interti 
pą, kuris į leidyklą bus atvež 
tas apie balandžio mėnesio vi 
durį. Tai jau antras didelis 
spaustuvei pirkinys pagal Ma 
šinų Fondo vajų.

BANKO „LITO“ REIKALAI
Čekių sistemos įvedimo for 

malumai jau sutvarkyti. Grei 
tu laiku bus atspausdinti ,,Li 
to“ čekiai, paskelbtos naujos 
darbo valandos ir visa opera 
cijų tvarka.

„Lito“ vajaus komitetas tu 
rėjo labai gyvą pasitarimą 
veiklos klausimais. Kai kurie 
nariai jau aktyviai įsijungė į 
naujų narių verbavimą. Pasi 
tarime dalyvavo P. Adamo 
nis, G. Alinauskas, Alb. Blauz 
džiūnas, P. Petronis, V. Pie 
Čaitis, J. Valiulis ir P. Rudiną 
kas.

Perkelk savo santaupas į 
„Litą“. Duodamas nemoka 
mas gyvybės draudimas iki $ 
2,000, mokami 4%% dividen 
dų, nesuvaržytas bet kurios 
sumos išėmimas. Naujiems na 
riams dividendai skaičiuojami 
nuo sekančio mėn. 1 dienos

PRIEŠVESTUVINĖS 
STAIGMENOS

artinantis Velykoms bei su 
tuoktuvių laikui, pagausėjo.

Pas pp. Sibičius buvo su 
ruošta staigmena Irenai Pet 
rauskaitei, ištekančiai už J. 
Vazalinsko; pas pp. Petro 
nius būvi staigmena R. Milak 
niui, besituokiančiam su p. Sta 
niulyte; pas pp. Kličius staig 
mena Algiui Morkūnui, kuris 
tuokiasi su D. Ashby; Aušros 
Vartų salėje suruošta staigme 
na Lilijai Strėlytei, ištekan 
čiai už p. Dvariono į Torontą. 
Kiekviena staigmena buvo sa 
vaiminga., originali ir pasižy 
mėjo ruošėjų sumanumais.

Dr. J. S E M O G A S
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ , „ _ 
ketvirtadieni j 2—4; 7—9 p. m. 

antradienį ir I _
i i- t 2—4 p. m. penktadienį |

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE^

Tel.: LA 2-7236 

susirinkimas įvyks balandžio 
Susirinkimas įvyks nę balan 
džio 5 d. 8.30 vv. klebonijos 
posėdžių kambaryje, bet ba 
landžio m. 26 dieną. Pramato 
mos įdomios diskusijos. Kvie 
čiami nariai ir svečiai.
• Mirė Ona Milerienė. Isk.il 
mingos laidotuvės įvyko pra 
ėjusį trečiadienį. A. Mileriui, 
A. V. P. bažnyčios komiteto 
pirm, ir kitiems velionies vai 
kams ir giminėms, reiškiama 
gili užuojauta.

LIETUVOJE MIRĖ
Anelė Lelienė, Pp. Knystau 
tienės, Ališauskienės ir inž. F’. 
Lėlio (Toronte), motina. Vi 
siems reiškiame užuojautą.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Apsisprendimas vyksta sta 
tybos reikaluose, koks pasta 
tas ir jo išdėstymas būtų ge 
riausias šiam reikalui. Klubo 
vadovybė pakvietė statybos 
žinovus - specialisaus, inž. Šab 
lauską, archit. V. Zubą, inž. 
J. Bulotą, inž. P. Janulionį ir 
J. Petrulį, su kuriais balan 
džio 6 d. turės bendrą pasi 
kalbėjimą - posėdį.

Pašalpinės dr-jos susirinkimas, 
įvyks balandžio mėn. 7 d. 2 
v. po pietų. Kviečiami įstoti 
kluban nariais iki šiol nepri 
klausantieji, galimybės iki 50 
metų amžiaus ir be sveikatos 
trūkumų.

Vyksta vajus ir įstojimas 
neapmokamas. Montrealiečiai 
lietuviai-ės, kreipkite dėmesį 
ypač šiuo metu, kuomet jau 
pralaužti ledai klubo plėtimo 
si — statybai ir vsą laiką jūsų 
keltas klausimas didesnių pa 
talpų 1 e tuviams,', ras atsakymą, 
kuomet naujasis pastatas tu 
rėa didžiulę salę ir kitus pato 
gurnus.

Pr. Pkšt., vicep.

SLA 123 NARIAI
informuojami, kad pirmąjį 
šio mėn. sekmodienį įvyksta 
kuopos narių susirinkimas AV 
salėje tuojau po pamaldų. Na 
riai kviečiami apsimokėti na 
rio mokesčius, kad nereikėtų 
laiko gaišinti skambinant ar 
ba laiškus rašant.

Valdyba.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL, D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur

LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

1155 Dorchester Blvd., W., 
--------- TeI> 866-7872

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos prasidėjo sek 
madienį. Rytais bus mišios 9 
vai.; po mišių pamokslas. Va 
karais mišios 7.30, po jų pa 
mokslas. Rekolekcijų užbaiga 
sekmadienį, balandžio 7 d. 
sumos metu. Išpažintys prieš 
mišias. Pamokslus sakys kun. 
Leonas Zaremba, S. J.

Sutvirtinimo Sakramentui 
ir pirmai kamunijai užsiregis 
travo 20 vaikučių. Dar galima 
įregistruoti naujų.

Aukojo: $5: C. Ladygienė; 
$10: M. Gaputytė, A. Gudas, 
F. Jurgutavičius, J. Jurkštas, 
J. Kinderis, J. Monstavičius, 
E. Urbonaitė, E. Vaicekaus 
kas, A. Vilimas; $14: P. Ke 
revičius, P. Very kis; $15: A. 
Keblys, V. Šipelis; $20: V. 
Drešeris, P. Klimas, A. Pta 
šinskas, N. Staniulytė; $25: 
D. Jurkus, J. Miller, P. Viz 
baras; $35: A. Vazalinskas; 
$50: Ir. ir P. Lukoševičiai; $ 
100: A. Vaupšas.

Bazaro proga gauta $2,644. 
76.

Tuokiasi: A. Morkūnas su 
Diane Ashby; Jonas Vazalins 
kas su Ir. Petrauskaite.

Pirmąjį mėnesio penktadie 
nį šv. mišios rytą 9 vai., vaka 
re 7.30.

Praėjusio sekmadienio rink 
liavoje suaukota $184.

DAIL. A. TAMOŠAITIE 
NĖS PARODA

Montrealio Universitete, 
Centre Socialė pastate, 2222 
Maplewood Ave., įvyks dail. 
A. Tamošaitienės meno kuri 
nių ir kilimų paroda. Parodą 
ruošia Montrealio Studentų 
S-ga drauge su Societe dės Ar
tistes. Parodoje bus išstatyta 
per 40 eksponatų. Paroda tę 
sis nuo balandžio 19 d. iki ge 
gūžės mėn. 3 d. Smulkiau 
apie parodos atidarymą bus 
parašyta sekančiame N L nu 
meryje.

A. Rudinskas.
IŠVYKSTANTIEMS

į Čikagą ponams Barauskams" 
Akademinis sambūris šeštadie 
nį suruošė gražias išleistuves.

POTVINIS 
CHATEAUGUAY

Keletą dienų karštokai švie 
tusi saulė ištirpdė laukuose 
esantį sniegą, kurio Chateau 
guay upė nepajėkė sutalpinti 
ir išsiveržė didoku potviniu, už 
liejant žemesnes vietoves.

Apie 135 šeimos buvo iševa 
kuotos. Kariniai daliniai vyk 
do susikimšusių ledų žemupy 
j e sprogdinimus.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai,
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

L G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q., 
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių. 
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma.
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai.;

trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Ved. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472. 
Nedarbo laiku paskolų ir kitais skubiais reikalais 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos dr-jos arbatėlė da 
vė $209.35 pelno, kurie pa 
skirstyti altoriaus pagražini 
mui.

Mirė Liudvikas Tylenis 79 
m., palaidotas per Šv. Kazį 
miero bažnyčią antradienį.

Vyrų dr-jos organizacinis 
k-tas buvo susirinkęs diskutuo 
ti įstatų projekto. Pirmininką 
vo notaras J. Bernotas.

Aukojo: S. L. Andrewsky 
125; J. Vanagas, K. Mickus,
J. Ambrasas, K. Klemka po 
50; V. Lazauskienė 44; M. 
Vaišnoras 40; S. Makush 37; 
St. Mekšrūnas 34; J. Stanke 
vičius, W. Mikalasky, V. Ra 
gulis po 30; J. Suščevičius 31 ; 
N. Grigelis, R. Tetmajeris, A. 
Juknelis, M. Kideon, J. Jasiū 
nas, V. Klemka po 25 ; V. Ki 
niauskas, N. Krikščiūnienė po 
24; L. Skripka 27; Juoz. Va 
liulis, J. Skripka, J. Asipavi 
čius, p. Jackienė, O. Markevi 
čienė, J. Gabrusevičius, J. 
Rastauskas, A. Rasei, P. V., 
A. Saladžius, A. Janusas po 
20; V. Butėnas, V. Sapkaus 
kas po 17; Z. Bagataviičus, 
T. Keršulis, K. Gačionis, P. 
Peleckas, A. Plaušinis po 14; 
P. Butkevičius, G. Alinaus 
kas, B. Valatkevičius po 14; 
V. Binkas, J. Markevičius, K. 
Zienius, J. Adomaitytė, P- 
Gabrys po 10; R. Zienius 17,
K. Žižiūnienė, E. Vosyliūtė 
po 7 dol. ir kt.

PERRINKTOS VERDUNO 
IR LASALLE MIESTŲ

VALDYBOS
Verdune be aklamacijos bū 

du perrinktų burmistro G. O‘ 
Reilly, aldermanų : J. Kervais 
ii Seguin, balandžio 1 d. per
rinko: H. L. Poirier, J. Le 
sard, P. E. Joaunette, R. Cam 
peau ir A. Wilcox. Taip pat 
rinkimus laimėjo prieš 3-jus 
metus buvęs aldermanų R. Je 
anneau, kuris pakeis alderma 
ną M. Girrard.

Verduniečiai taip pat nubal 
.savo palikti miesto valdybos 
kadenciją nepakeistą — 3 me 
tams.

LaSalle burmistro rinkimai 
dėl vieno iš kandidatų, Dr. 
M. Lacharite mirties, nukelti į 
balandžio 22 dieną. Perrinkti 
aldermanai: O. Menard, J. 
Quellette, G. Lawrence, G. 
Raymond, Yvan Serre ir nau 
jai išrinktas L. Lefebre.

Priešingai Vęrdunuji, laša 
liečiai pasisakė už 4 metų mie 
sto valdybos kadenciją.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

PEDAGOGINIS 
SEMINARAS

sparčiau įsibėgėja, darosi po 
puliarus ir pritraukia daugiau 
žmonių. Seminarą dabar lan 
ko jau apie 30 asmenų. Gaila, 
kad jaunimo telanko 5 as 
mens; daugiausia dar Lietuvo 
je baigusių gimnazijas, bet no 
rį dirbti mokytojų darbą. Ii 
tai jau yra gerai. Bet pagei 
daujama, kai seminaru dau 
giau susidomėtų akademinis 
jaunimas.

Paskaitos šį penktadienį se 
kančia tvarka:
7.30—8.10 vai. Praktiškos 

mokymo pastabos, J. Gus 
tainis.

8.15—8.55 vai. Kristijonas 
Donelaitis, Iz. Matusevičių 
tė.

9.00—9.40 vai. Lietuvių kai 
ba, A. Gurevičius.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGEL. LIUTERONŲ

parapijos „Verbų sekmadie 
nio” pamaldos 'įvyks balau 
džio. 7 d. 1 vai. po pietų, Re 
deemer Luth. bažnyčioje, Blo 
or Street W. — kampas In 
dian Koad, Toronto, Unt., pa 
maldas atlaikys kand. kun. 
/iig. Žilinskas.

Be to pranešame, kad ba 
landžio 12 d. Uidziojo renk 
tadienio pamaldos įvyks 1 v. 
pp., su šv. komunija; balan 
džio 14 d. VeiyKų seKmadie 
nį, taip pat bus pamaldos; pa 
maldų laikas 1 vai. po pietų. 
Didž. Penktadienio ir Velykų 
Sekmadienio, pamaldas atiai 
kys kun. P. Uagys Kedeemer 
Luth. bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus Toronte ir apylinkėje gy 
veliančius šiose pamaldose 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
VAKARAS

įvyks balandžio 27 d., Slova 
kų salėje. Skautai ruošiasi duo 
ti gražią programą. Jaunimas 
laukia visuomenės pritarimo 
parėmimo tolimesniam lietu 
viškam darbui.

Rekolekcijos Įvyko kovo 
29 d., penktadienio vakare, 
7 vai. 30 min. Vedėjas kun. 
B. Pacevičius.

NEPAPRATAI GRAŽI 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VĖLIAVA,
Montrealio šaulių kuopa įsi 

gijo didelio grožio ir bran 
gaus darbo vėliavą, kurioje 
Vyčio ženklas išsiuvinėtas si 
dabro ir aukso masyvaus pa 
dengimo siūlais. Šūkis taipgi. 
Kitoje vėliavos pusėje šaulių 
s-gos organizacijos ženklai, 
taip pat brangaus išsiuvinė 
jimo. Vėliava kaštavo 700 do 
lerių. Tai tikrai graži ir ver 
tinga vėliava.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 
blankų pildymo patyrimo. 

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896 

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute
7686 Edward St,. LaSalle. 

Sekmadieniais asmeniškai 2— 
4 p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės, valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai — 
Žemė — Paskolos

P. Jasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE 

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS
3907 Rosemount Blvd.

Tel. 722-2472.
S-tos Lite No. 752.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

perkeliamas į balandžio m. 7 
d. Darbotvarkėj bus praneši 
mas apie įvykstantį Niagaros 
sąskrydį.

Susirinkimas prasideda 1 
1 vai. pp. Lietuvių Namuose.

ap.
PARAPIJŲ VEIKLA.

Sąryšyje su Prisikėlimo pa 
rapijos bankelio įsteigimu, To 
ronte buvo pasklidusių gandų, 
kad ir prie šv. Jono Krikšty 
tojo parapijos numatoma 
įsteigti kredito kooperatyvas. 
Tačiau paskutiniajame šv. Jo 
no parapijos komiteto posėdy 
j e buvo prieita prie išvados, 
kad Toronte lietuviškų banke 
lių pakanka („Parama" tar 
nauja visiems lietuviams) ir 
nutarta bankelio nesteigti. Šv. 
Jono parapijai pirmoje eilėje 
rūpi dvasiniai - religiniai rei 
kalai, o ne piniginiai, ne bi'z 
nis.

VISUOTINIAME PARA 
MOS SUSIRINKIME PA 

REIKŠTI ŠIE 
PAGEIDAVIMAI:

L Panaikinti namų įkainavi 
mo morgičiams Komisijai 
mokamą atlyginimą,

2. Sumažinti % % už morgi 
čius iki 6 su puse nuošimčių,

3. Padidinti %% už indėlius 
šėrų sąskaitom

4. Be kitų dienų, bankelio ope 
racijas daryti ir šeštadie 
niais ir

5. Daryti žygių, kad abu ban 
kai abiem priimtinomis sąly 
gomis susijungtų į vieną 
bankelį, kaip tai yra pada 
rę kiti didieji Kanados ban 
kai.
Spaudos B-vė „Nepriklau 

soma Lietuva“ nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad jau nemaža N. 
L. skaitytojų įnešė po 100 do 
lerių ir tuo užtikrino nuolatinį 
laikraščio gavimą, nemokant 
už prenumeratą.

SPORTO SRITIS.
Toronto Ladies Senior krep 

šinio lygos baigminė lentelė 
po keturių ratų atrodo šitaip:

1. A—B 26 taškai.
2. Vytis 21 taškas.
3. Ciccones 14 taškų.
4. Tru-Way 10 taškų.
5. Aušra 9 taškai.
Pirmose pusfinalių rungty 

nėse „Vytis“ nugalėjo ,,Tru- 
-Way” 33:32. Komandoje 
žaidžia Balsiesė, Radzevičie 
nė, Krakauskaitė, Prunskytė", 
Astrauskaitė, Jasdnskaitė, Žol 
pytė ir Rutkauskaitė, j. b.

SKUNDŽIA PARAMĄ
Pastaruoju metu kredito ko 

operatyvų veiklą reguliuojan 
tiems organams buvo įteikta 
skundų dėl tariamų netikslu 
mų banke „Parama“. Inspek 
toriams patikrinus banko kny 
bas, skundai rasti be pagrin 
do.

Vieną skundą yra pasirašęs 
kolonijoje žinomas veikėjas ir 
nesėkmingas kandidatas į ban 
kelio valdomuosius organus.

Kor.

PIGIAI PARDUODAMI
labai gražūs persiškos veislės 

šuniukai:
355 A, 3 Ave., LaSalle, P. Q.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresais: 6988—16 Avė, 
Rosemount.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai. 
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom. 
2-jų mašinų garažas.

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.
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