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Politi nė Įvykių savaite
CHRUŠČIOVAS SU BULGA NINU VIS DĖLTO 

VAŽIUOJA. ..
Pabaltijo tautos turės užpildyti Sibirą. . .

Nežiūrint to, kad Londone Todėl nors iš Egipto buvo 
didelis nepalankumas

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
LIETUVOJE „VISKAS GERAI”, TIKTAI VISKO 

TRŪKSTA
Per Vilniaus radiją varoma Juozas Lechavičius. Esą Lietu 

įsi didelė propaganda. Tvirtinama, voje viskas gerai. Jis atsakė j
didelis nepalankumas sovietų veržta į Izraelio teritoriją net kad visko yra ir kasdien išdygs Urugvajaus komunistų centro
diktatoriams ir kad jų viešnagė 15 mylių, bet Egiptas aiškina, ta po kelis fabrikus. Štai praėju pasiteiravimą. Tiktai įdomu,
bus-apribota 6 dienų marinavi kad tai, girdi, pačio Iziaelio... šią savaitę pranešta, kad Vii kodėl jis jiems nieko neparašė,
mu Londone, 
Bulganinu jau išplaukė laivu iš 
Karaliaučiaus ir šiandien bus 
I .ondone.

Kodėl anglai vis dėlto pasi 
kvietė komviršūnes, aiškinama SIŲS SAVO KARIUOMENĘ 
vis tuo tolimuoju anglų numa 
tymu. Esą 

EUROPOJE PRASIDĖJO
SIOS LENKTYNĖS 

ĮSITEIKTI MASKVAI... 
Prancūzijos užs. r. min. Pi 

neau pareiškė, kad Prancūzija, 
uri.p^ premjeras Mollet į Mas 

.va pakviestas gegužės menesį, 
norinti būti tiltu vakarų Euro 
pai sujungti su Maskva. Tuo 
tarpu V. Vokietijos užs. r. min. 
v. Brentano pasisakė, kad V. 
Vokietija taip ilgai nelauksian 
ti ir tuojau darysianti žygių 
tapti tuo tiltu... Tat anglai, ku 
rie anksčiau tą numatę, jau da 
bar sudarą kontaktus su Mask 
va... Taigi, kaip matome, anot 
Popiežiaus, „prasideda lenkty 
nės į nežinią“. Bet yra tikrai 
žinoma, kad jeigu tokios lenk 
tynės bus, tai jos bus ne į neži 
nią, bet ir — pražūtį.

Dabar visus domina klausi tai Berlyne įsteigę Michailovo 
mas,

AR ARTIMUOSIUOSE 
RYTUOSE PRASIDĖS

TREČIAS PASAULINIS 
KARAS?

Izraelis jau kovoja su Egip 
tu. Yar užmuštų. Egiptas, ga 
vęs ginklų iš sovietijos, iš ten 
gavo instrukcijas, kaip reikia 
vesti kovos taktiką. Todėl Egi viršininkas Rastvorov, paklaus nariai: Dr. P. Karvelis ir 
ptas prieš Izarelį naudoja jau tas pasakė, kad Rusijos atsto 
išbandytą kommėtodą: siunčia vas Jungtinėse Tautose yra 
neva partizanus, kaip buvo Gr New Yorko rusų šnipų tinklo 
akijoje, Korėjoje, Vietname, vedėjas.

Chruščiovas su partizanan niuje statoma televizijos stotis, po 30 metų sugrįžęs į Lietuvą?
Tokių reiškinių akivaizdoje, verpimo ir audimo fabrikas, iš Ar ne taip ir su juo, kaip su tū 

leista 3.000 žemės ūkio mecha lu torontiškiu, kuris paklaustas, 
nizatorių ir tt. atsakė — nueikite į Young gat

Tuo tarpu Sniečkus, kritikuo vę?
damas partinį aparatą, sako, — Lietuvoje dabar išeiną 
kad per paskutinius metus kar 121 laikraštis, o Nepr. Lietuvo 
vių pieningumas nusmukęs. Ne je išeidavo per 300.
priklausomybės laikais kontro — Gilinamas Klaipėdos uos 
liuojamų karvių pieningumas tas, kad galėtų įeiti karo laivai, 
buvęs 2.643 litrų, o dabar tiktai — „Tiesa“ skundžiasi, kad 
1.210 litrų. Ir tas kiekis dar žiemą išvežta tiktai 15 proc. 
krinta. mėšlo plano, o durpių visai neat

Balandžio 12 d. vežta... Dirvos esančios visai
kalbėjo sugrįžęs iš Urugvajaus nualintos

EISENHOWERIS PAREIS 
KĖ, KAD AMERIKA, KA 

RUI ĮSILIEPSNOJANT,

Esą, tai būsiąs sutartas žygis 
su Anglija, kuri taip pat pasi 
priešinsianti karui. Bet JTO 
gen. sekretorius Hammerskjol 
das, besilankydamas Kaire, ga 
vęs gerų patikrinimų ir tikisi, 
kad karas neįvyks.

Mums, lietuviams, įdomu ir 
svarbu tai, kad Rusijos diktato 
riai ir Lietuvos okupantai yra 
nutarę Sibire išvystyti sunkiąją 
-karo parmonę, todėl tam tiks 
lui reikia daug žmonių, o juos 
suverbuosią iš vakarų. Atseit, 

PABALTIJO TAUTOS SI 
BIRUI TURĖSIĄ DUOTI

TRIS' MILIONUS 
DARBININKŲ.

Tai yra labai didelis pavojus, 
kad prasidės didžiausia lietuvių 
deportacija į Sibirą. Prieš tai 
turime protestuoti visomis jė 
gomis.

Tam tikslui, teigiama, sovie

įstaigą „Už sugrįžimą", kurios 
tikslas prisivilioti daugiau žmo 
nių, kurie bus galima pasiųsti į 
Sibiro katorgas.
TRUMPOS ŽINIOS
— Tęsiama kampnaija nuver 

tinti Staliną. Būsią reabilituoti 
ir trockininkai.

— Buv. Maskvos žvalgybos

ALTO VYBDOMOJO KOMITETO IR VLIKO PREZL 
DIUMO KOMUNIKATAS

Washington, D. C. 1956 m. VLIKo Prezidiumas augštai 
balandžio 15 d. vertina ALTo nuveiktus ir vy

1956 m. balandžio 12 — 15 kdomus darbus Lietuvai laisvin 
dienomis Washingtone D. C. ti, o taip pat dėkoja už nuolati 
susitiko pasitarti ALTo Vykdo nę moralinę ir medžiaginę pa 
mojo Komiteto: L. Šimutis, Dr. ramą VLIKui.
P. Grigaitis, M. Vailyla, ALI ALTo Vykdomasis Komite 
Informacinio Centro Vedėja M. tas, smulkiau negu bet kada 
Kižytė ir r ~ ’ j
J. Matulionis, Prof. J. Kamins VT atliktais, vykdomais ir atei 
kas ir H. Blazas. čjai planuojamais darbais, po

ALTo Vykd. Komiteto Vice bendro pasitarimo dar labjau 
pirmininkas A. Olis, tarnybinių įsitikinęs, kad VLJKo veikla 
aplinkybių sulaikytas Chicago turi būti stiprinama, pažada, 
e, i-pa*fltarimą atvykti negalė kad vykdydamas ALTo 1955 

jęs. m. lapkričio mėn. suvažiavimo
ALTo Vykdomasis Komite New Yorke rezoliuciją, vykdys 

tas ir VLIKo Prezidiumas pa nutartąją moralinę ir medžiagi 
sikeitė informacijomis apie abie nę paramą VLIKui. 
jų veiksnių nuveiktus, vykdo 
mus ir planuojamus ateičiai ko 
nkrečius darbus Lietuvos laisvi 
nimo ir kitose srityse.

Buvo aptartos iš abipusinės mą Lietuvos laisvinimo akcijai, 
informacijos kilusios proble kartu kviesdami dar daugiau dė 
mos: a) Lietuvos laisvinimo ak tis savo darbu ir aukomis Lie 
cijos suaktyvinimas Amerikos tuvai laisvinti.
Jungtinėse Valstybėse per AL Reiškiama padėka lietuvių 
Tą; b) tos pat akcijos suaktyvi spaudai, rėmusiai ALTo ir VL 
nimas globaliniu mastu per VL IKo pastangas, o taip patjspau 
IKą, įtraukiant į bendras pas 
tangas lietuvių išeiviją visame 
pasaulyje; c) būdai palengvin 
ti žmonėms okupuotoje Lietu 
voje ir lietuviams tremtiniams 
Sibire; d) kontrakcijos priemo 
nės taip vadinamai Mihailovo 
sniego' operacijai ir k.

MINISTERIUI POVILUI ŽA DEIKIUI, LIETUVOS 
SIUNTINIUI WASHINGTO NE PRIE JAV VYRIAUSY 

BĖS.
Vyriausiojo Lietuvos Išlais 

vinimo Komiteto Prezidiumas 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
[Vykdomasis Komitetas, susą

Visi išgirs musų balsą!
IŠ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SESIJOS STRASBURGE 

(Rašo spec. Eltos atstovas iš Strasburgo)
Balandžio 12—17 dd. Stras bos pirmininkė, negalėjo išvyk 

burgo mieste, Europos Tarybos ti iš tarnybos vietos grynai dėl 
sostinėje, įvyko antroji Paverg darbo sumetimų.
tųjų Tautų organizacijos sesija. šalia devynių pavergtų kraš

Niekas neabejoja, kad pave tų delegacijų, Strasburgo sesi 
rgtųjų balsas iš Strasburgo bus joje dalyvavo ir šių organizaci 
išgirstas ir laisvojo ir pavergto jų delegatai: laisvųjų sindika 

Tas balsas reikš listų tremtyje tarptautinio cen 
tro., vid. Europos krikščionių 
dem. sąjungos (delegatų tarpe 
lietuvis E. Turauskas ir s-gos 
pirm. dr. A. Prochazka), vid. 
ir rytinės Europos demokrati 
nės liberalų s-gos, tarpt, vals 
tiečių s-gos (delegatų tarpe s- 
gos pirm. St. Mikolaičyk) ir 
vid. ir rytinės Europos socialis

jo pasaulio, 
mingas ir tuo požiūriu, kad 
kaip tik tuo pačiu metu keliavo 
į britų salas Kremliaus valdo 
vai ir Stalino nusikaltimų tęsė 
jai — Chruščiovas su Bulgani 
nu. Pavergtųjų tarpe už gele 
žinės sienos Strasburge posė 
džiavusių pavergtųjų tautų ats 
tovų šauksmas ir sovietų darbų 
atskleidimas reikia manyti, taip tų s-gos. Be to, dar pavergtųjų 

ir sužadins sesijoje patariamuoju balsu, da 
lyvavo vid. ir rytinės Europos 

; Lietuvių delegacijos sudėtis 
šie delegatai drauge su devynių 
pavergtų kraštų atstovais per 
savo sesiją Strasburge balan 
džio 12-15 dd. sudarė tikrai įs 
pudingą bei efektingą seimą. 
Reikia manyti, kad to suvažia 

, vimo Strasburge atgarsiai tu 
[ rėš įtakos ir tolimesnei vakarie 
, čių laikysenai sovietų atžvilgiu.

Visą laiką ties Pourtalės pi 
limi bei delegatų bendrabučiu 
plėvesavo pavergtųjų vėliavos, 
jų tarpe ir Lietuvos, nuleistos 
pusiau stiebo. Ir posėdžių salė 
je ties prezidiumo stalu buvo 
matyti devynios vėliavos, o de 
legatai susėdo prie stalų abėce 
lės eile.

Pavergtųjų sesija buvo atida' 
ryta pirmininko Vilio Masens 
kalba ir eilės svečių sveikini 
mais. Nuoširdžiais žodžiais sesi 
ją raštu pasveikino žymus Eu 
ropos apjungimo veikėjas b. 
min. Georges Bidault, o žodžiu 
pasveikino — Strasburgo vys 
kupo vardu Maurer, miesto sa 
vivaldybės ir burmistro vardu 
senatorius Wach, toliau pasvei 
kino senat. Roger Duchet, pa 
sakęs: „Mes visuomet kovosi 
me drauge su jumis, kad visur 
triumfuotų demokratija ir kad 
pavergtos tautos vėl atgautų 
laisvę...

Pavergtųjų antrąją spec, se 
siją atidarius Strasburge balan 
džio 12 d. visiems posėdžiams 
iš eilės pirmininkavo paskirų 
delegacijų atstovai. Penktąjam 
posėdžiui pirmininkavo, lietu 
vių delegacijos narys — pulk. 
J. Lanskoronskis.

Antrosios sesijos dienotvar 
kėje buvo keturi pagrindiniai 
klausimai: Europos integracija 
ir pavergtųjų bendrądarbiavi 
mas su Europos Taryba, Paver 
gtųjjų Europos Tautų padėtis 
paskutinių tarptautinių įvykių 
šviesoje, tremtinių klausimas 
ir, pagaliau, sovietinis imperia 
lizmas. Šį pastarąjį klausimą 
teko referuoti Lietuvos delega 
cijos pirm. min. V. Sidzikaus 
kui. Visais kitais klausimais lie 
tuviai atstovai pasireiškė, pada 
rydami trumpesnius ar ilges 
nius pranešimus. Europinės in 
tegracijos klausimu 
pulk. J. Lanskoronskis, 
tarptautinę padėtį 
damas Chruščiovo, 
Sniečkaus kalbas 
platesnį pranešimą 
P. Karvelis, tremtinių 
mais (ir jaunimo ir kultūriniais 
bei socialiniais klausimais) kai 

nius, jų rūšį ir tt. Sekančiame titulu: ar jie atstovauja Diplo bėjo M. Gelžinis, dr. Z. Brin 
„Nepr. Lietuvos“ numeryje vi matus, ar Dipl. šefą. kis, inž. J. Vilčinskas ir dr. E.
sa tai bus paskelbta. DŠ — Jie esą besąlygiškai re Turauskas. Lietuviai delegatai

mią Diplomatus... aktyviai veikė ir komisijų dar
V — VLJKas taip pat remiąs buose — jos buvo trys: politi 

Diplomatus, o su grupėmis esą nė, socialinių-kultūrinių, trem 
turimi atskiri pasitarimai. Vii tinių reikalų ir ad hoc sudaryta 
kas norįs tartis dėl konkrečių sovietų imperializmui svarstyti, 
darbų ir pratikškų sutarimų. Apie priimtas rezoliucijas ir 

DŠ — Apgailestavęs nesuti deklaracijas ir pavergtųjų sesi 
Nukelta į 8-tą psl. jos kitus darbus — kitame nr.

VYKD. TARYBA PARE1KA LAVO SUIMTI SIEROVĄ
Vliko V. Taryba pasiuntė D. tanijoje šiltai įvertinta taip pat 

Britanijos vyr. prokurorui Lon svetimųjų. Žinią apie reikalavi 
done tokio turinio telegžramą: mą suimti Sierovą perdavė bri 

tų radijas BBC, Reuterio atsto 
vas, atžymėjo lenkų „Dzenink 
Polski“ ir kt. spaudos organai.

Ir suomių žinių agentūra per 
davė Reuterio paskelbtą žinią 
apie Vykd. Tarybos reikalavi 
mą suimti Sierovą kaip karo 
nusikaltėlį. Žinią paskelbė Hel 
sinkio dienraštis „Hufvudstads 
bladet" ir kiti laikraščiai.

pat bus nugirstas 
išlaisvinimo viltis.

Lietuvių delegacijo sudėtis 
šį kartą buvo tuo įdomi, kad 
pirmą kartą dalyvavo lietuvis 
kojo ajunimo atstovas (dr. Z. 
Brinkis) ir social demokratų 
judėjimo 
činskas).
daugiau dėmesys kreipiamas į 
jaunimo įsitraukimą į laisvini 
ino veikėjų eiles. Socialdemo 
kratų pabrėžtinas aktyvumas 
buvo tartum atsakymas i sovie 
'tų pastaruosius taktinius ,ėji 
mus prisivilioti socialistus ir 
siekti vad. liaudies frontų su 

..uaily Mirror" darymo.
įsidėjo stambiomis raidėmis ru

Didžiai Gerbiamasis Pone,
Mūsų turimomis žiniomis, 

Sovietų Sąjungos pilietis Ivan 
Aleksandrovič Serov šiuo metu 
yra Londone. Mes reikalauja 
me jį suimti kaip karo nusikal 
tėlį ir atiduoti teismui. Serov 
buvo vienas iš vadovaujančių 
sovietinės policijos pareigūnų, 
kuris yra pasirašęs 1941 m. įsa 
kymą vykdyti masines mūsų 
tautiečių deportacijas iš Sovie 
tų okupuotos Lietuvos į Sibirą siškai parašytą per visas skiltis 
ir yra taip pat atsakingas už klausimą: „Kam reikia D. Bri 

tanijoje šio niekšingo budelio?“ 
„Daily Telegraph“ plačiai nu 
švietė Sierovo „nuopelnus“ ir 
jo įsakymą Nr. 001223 deporta 
cijoms iš Pabaltijo kraštų vyk 
dyti. Panašių pasisakymų bū aš visų klausimų su tokiomis 
ta ir daugiau. Ypač išsamų ap smulkmenomis, kokias protoko 
rašymą apie Sierovo „pasižy liškai išdėstė Diplomatijos Še

tuo metu Lietuvoje įvykdytas 
masines žmogžudybes. Kartu 
pasižadame pristatyti reikalin 
gą įrodomąją medžiagą.
Vt. pirmininkė A. Devenienė ir

atstovas (J. Vil- 
Šitai reiškė, kad vis

Beje, daugelio pavergtųjų 
veikėjų buvo pasigesta Elenos 
Devenienės. Ji, kaip žinoma, bu 
vo populiari pavergtųjų posė 
džiuose New Yorke. Tačiau E. 
Devenienė, kaip Vliko V. Tary

M. Gelžinis.
Lietuvių akcija prieš Serovą mėjimą“ yra įdėjęs britų „The fas, negaliu paduoti, — todėl 

ir Sovietinių vadų vizitą D. Bri Observer“. mano „komentarai” lies' tiktai
___________________________________________ ____________ _ tuos dalykus, apie kuriuos Ro 
TRUPUTIS KOMENTARŲ PRIE DIPLOMATŲ ŠEFO ”norės plačiau 
„PROTOKOLO APIE SUSITIKIMĄ SU VLIKO________ įr tiksliau klausimus išsiaišikin

PIRMININKAIS ti (o tam pagrindas yra Dipl.
Laiškas iš Romos. šefo paskelbtas „protokolas“),

tai ji gales kreiptis į Vliko pir 
„N. L.“ redaktorius į mano jos Šefo šaltinių), nepavaizduo mininką ir iš jo gauti patikslini 

laiško pastabą (gal būtų pagei ja faktui objektyvioje šviesoje, mus, kas, mano manymu, yra 
daujama daugiau žinių) neatsi tai aš, surinkęs žinių dar dau ne tiktai reikalinga, bet ir būti 
liepė, todėl nesiryžau rašyti giau, vėl siunčiu laišką, 
daugiau. Bet netikėtai iš Cleve Labai apgailestauju, 
lando (USA) kažkas nepasira „Dirvos“ iškarpą gavau pave kaj Tegul

na.
kad Pagaliau, tai gi yra ne juo 

VLIKo Prezidiumas, supažindintas su VLIKo ir jo §ęS įr nej Voke nepažymėjęs ad luotai, kai Romoje jau nebuvo us Dinlomatiios šefo eleesvs
reso, lėktuvu atsiuntė man nei Vliko pirmininko J. Matu yra ne tiktai ne diplomatiškas,
„Dirvos (Balandžio - April 5, lionio, nei Vykdomosios Tary Let ir būtinas rimto išriktavimo.
1956. Nr. 14) iškarpą su Diplo bos pirmininkės A. Devenienės, Su nemažu susidomėjimu paša
mafijos šefo protokoliškai sura kurie butų galėję patikslinti tei 
šyta korespondencija apie jo pa gimus ir, galimas dalykas, at 
sikalbėjimus su Vliko pirminiu sakyti į mano klausimus. Todėl 
kais. Kadangi šis protokoliškas man teko pasitenkinti tais pat 
aprašymas turi sudaryti įspūdį šaltiniais, gautais iš Diplomat! 
objektyvumo, o tikrumoje jis jos Šefo svitos narių bei su jais 

. toli gražu (kiek man pasisekė artimiau bendravusiųjų pasikal 
ALI o Vykdomasis Komite sužinoti iš tų pačių Diplomat! bėjimų metu. Suprantama, kad 

tas ir VLIKo Prezidiumas reiš 
kia viešą padėką visuomenei 
už moralinę ir medžiaginę para

da prašoma ir ateityje ALTo ir 
VLIKo darbus vertinti korek 
tiškai ir informuoti visuomenę

Leonardas Šimutis
ALT Vykd. Komiteto 

Pirmininkas.
J. Matulionis

VLIKo Pirmininkas.

PA

Washington, D. C. 
1956 m. balandžio 14 d.

Didžiai Gerbiamas Pone
i Ministeri,

rinkę bendram posėdžiui Wa 
shingtone, D. C. 1956 m. balan 
džio 12—15 dienomis, turėjo 
noro Jus aplankyti.

Deja, teko sužinoti apie neti 
ketą Jūsų susirgimą. Apgailės 
taudami, kad neturėjome gali 
mybės su Jumis susisiekti as 
meniškai, reiškiame mūsų bend 
rą užuojautą šios staigios ligos 
proga ir linkime kuo greičiau 
šiai pasveikti.

Tamstą nuoširdžiai gerbian Ii informacija apie tuos siunti 
čių visų dalyvių vardu 

Jonas Matulionis.
Leonardas Šimutis.

kojama apie „liokajų estafetę“.
Pirmąją susitikimo dieną, ko 

vo 10, buvusios tiktai vaišės, 
kurių metų DŠ pasisakęs, kad 
Anglijos ministerio svečius, 
Chruščiovą su Bulganinu, ne 
gražu esą būtų sabotuoti, kai 
p. Žymantas dėstęs, kaip Lon 
donas ruošiasi tuos „svečius" 
pasitikti. Tą dieną buvę susitar 
ta kalbėtis kovo 11d.

Toliau eina pasakojimas, 
kaip pas DŠ, tiktai vieton D, žy 
mėsių DŠ (nes mano turimo 
mis žiniomis DŠ kalbėjo ir dik

DĖL SIUNTINIŲ Į
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

(Siuntiniai į Sibirą)
Prieš kurį laiką esame rašę, 

kad yra galimybė siųsti siunti___________ ___
nius ištremtiems į Rusijos gilu tavo savo, o ne visų Diplomatų 
mą bei į Sibirą, — palyginti la ,__ •________ ■_ •_______ ~ • -
bai žemomis kainomis ir be di tų įgaliojimo neturėjo), 
dėsnių formalumų.

Išsiunčiant laikraštį skaityto mą įsileisti Žymantą ir Drun 
jams, yra gauta platesnė oficia gą.

V — Norėję sužinoti, kokiu

Pp. E. ir J. KARDELIAMS, 

jų motinai ir uošvei mirus, 
gilią užuojautą reiškiame G r. ir St. Daukšai.

vardu, kam jis iš kitų Diploma

DŠ — Pasiūlęs j pasikalbėji

kalbėjo 
apie 

(išanalizuo 
Kebino ir 
Maskvoje) 
padarė dr. 

klausi
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Seimų lietuviškumo 
problema

Praeitame NL numery R. taip pat ne vienodos struktū 
Medelis, apipasakojęs lietuvis ros. Argentinoje ir Brazilijoje 
kūjų vedybų tradicijas tėvynė mergaičių prieauglis yra žy 
je, įtaigoja jų būtiną lietuvišku miai didesnis negu berniukų,— 
mą. todėl mergaitės priverstos tekė

Tačiau, kas yra darytina kon ti už svetimtaučių vyrų. Ir taip 
kuriamos šeimos, — būtų lietu jos daugumoje atvejui dingsta 
ukriamos šeimos, — būtų lietu lietuviams ir lietuvybei, 
viškos? 2

Tai yra didelė ir nelengvai 
sprendžiama problema. Bet ji 
būtina nagrinėjimo ir sprendi 
mo. Kiekvieni praleisti metai 
neša nuostolius. O klausimas 
nepastumiamas bent kiek žy čių ir yra priversti tuokis su 
miau pirmyn. Todėl yra pagrin 
do rimtai susirūpinti ir jieško 
ti priemonių ir būdų, kaip jau 
niems lietuviams ir jaunoms lie 
tuvaitėms padėti sukurti lietu 
viškas šeimas.

Kaikieno nors ir labai griež 
tas pasisakymas prieš mišrias U1S vyrams 
šeimas praktiškai nėra realus. toliavi esančiose lietuvių koloni 
Jis ir ne visuomet pateisina jOse. 
mas, nes realybė padaro savo. 
Tat realybės netenka ignoruo 
ti. Jau yra gerai, jeigu sukurto 
ji mišri šeima tampa lietuviška, 
— tai mušti tautai sudaro prie 
auglį. Bet tai atskira problema.

Šį kartą verta atkreipti dė 
mesys į pačią realiausią faktinę 
podėtį. Yra aišku, kad artimiau 
sis kelias į šeimos lietuvišku 
mą, žinoma, tuoktis lietuviui su 
lietuve. Atrodo, kad į šį reikalą 
nėra dar pakankamai atkreip 
tas dėmesys.

Yra faktas, kad yra lietuvis 
kų kolonijų, kur yra susitelkę 
vyrai arba mergaitės daugiau 
šia. Kas jiems padeda susirasti 
antrąją lietuviškąją pusę? Atė 
jus vedybų laikui, vieni ir kitos 
natūraliai tuokiasi, ir nesant lie 
tuvių, tuokiasi su svetimos tau 
tybės jaunimo nariais.

Yra taipgi faktas, kad lietu rimtą dėmesį į suradimą būdų 
vių grupės Amerikos, — Šiau ir priemonių kurti lietuviškas 
rinės ir Pietinės, — valstybėse šeimas. J. Kardelis.

Tuo tarpu Kanadoje daugiau 
šia yra vyrų, nes čia pirmoji 
emigracija iš Vokietijos surin 
ko pačius pajėgiausius ir sau 
niausius vyrus. Jie, norėdami 
kurti šeimas, neranda lietuvai

kitatautėmis. O Kanados įstaty 
mai kaip tiktai vyrams duoda tei 
sę nevaržomai, su ypatingomis 
lengvatomis, atsikviesti iš kitų 
kraštų sužadėtines. Tat, norint, 
kad lietuviai sudarytų lietuvis 
kas šeimas, reiktų padėti jaunie

> rasti sau žmonas

Nors Lietuvoje vedybiniai 
skelbimai nebuvo madoje ir ne 
buvo laikomi rimtu reiškiniu, 
bet čia, už Lietuvos ribų ir esą 
nt nepaprastai skirtingose są 
lygose, vedybiniai skelbimai, ar 
kitokis susižinojimo būdas, — 
bet be spaudos labai sunkiai 
įmanomas, — todėl šiame rei 
kale spaudos ne tiktai pasitar 
navimas, bet ir iniciatyva labai 
daug galėtų padėti. Mūsų nau 
jose sąlygose tai yra ne tiktai 
pateisinama, bet tai yra ir labai 
naudinga.

„Nepriklausoma Lietuva“, 
kiek išgalėdama, padės jaunie 
ms lietuviams ir jaunoms lietu 
vaitėms sukurti lietuviškas šei 
mas.

Visi, kas sielojasi dėl šeimų 
lietuviškumo, turėtų atkreipti

Ką rašo kiti
ATVIRAS 8-NIŲ PAVERGTŲ TAUTŲ LAIŠKAS.

Ryšium su sovietinių dikta žmonių nepalaužiamą priešini 
torių atsilankymu Londone, mąsi komunistams anoje Gele 
Anglijos visuomenėje kilo dide žinės Uždangos pusėje, kas ir 
lis sąjūdis, kurin įsijungė ir Ru yra vienas svarbiausių Vakarų 
sijos pavergtos tautos. saugumo laidas. Visų mūsų

Įtakingiausias ir svarbiausias tautų vardu turime pareigą pa 
britų dienraštis „The Times“, klausti, ar dirbtinis nuoširdų 
kovo 12 d. numeryje, atspaus mas iš tikrųjų yra vertas 
dino 8 pavergtų Europos tautų kių pasekmių“, 
atstovų laišką, ryšium su Bui 
ganino ir Chruščiovo vizitu Lo 
ndone. Vyr. redaktoriui adre 
suotame laiške, su antrašte 
„Rusų Vizitas“, rašoma:

„Ryšium su artėjančiu mai 
šalo Bulganino ir p. Chruščio

Kanadiškas klevo si
rupas yra pagarsėjęs 
pasaulyje savo būdin
gu, puikiu skoniu.

S® ž® M' m

ANGLIJOS IR VALUOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS H1E 
RARCHIJOS BENDRAS GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS
Sovietų Rusijos valdovų nu ra koegzistencija tarp kovojau 

matytas apsilankymas D. Britą čių ateistų ir tikinčiųjų yra ne 
nijoje iškelia progą atnaujinti įmanoma, nes jie trokšta sunai 
Šv. Tėvo atsišaukimą maldai kinti Dievo Bažnyčią. Mes gi 
už Tylos Bažnyčią. Nėra mūsų trokštame juos ne sunaikinti, 
noras diskutuoti to apsilanky bet atversti į Kristų, kurį jie at 
mo pageidavimą. Ne mums metė. Mūsų žodžiai nėra karo 
klausti mūsų valstybės vyrų žodžiai, bet taikos žodžiai. Mes 
tuos motyvus, kurie gali būti trokštame laimėti ne su gink 
kilnūs taikos jieškojimai. Kata lais, bet su dvasios kalaviju, ku 
likai piliečiai, bendrai su visais ris yra Dievo žodis.
geros valios žmonėmis, pritaria Vyriausybė nutarė į šį kraš 
ir remia kiekvieną tikrą mėgi tą pakviesti Sovietų valdovus 
nimą sukurti taiką teisingumo apsilankyti, 
dvasioje ir apsaugoti nuo karo, tai padės

Mes tačiau nusikalstumc mi niam susitarimui, 
lionams krikščionių, kurie ken 
čia Rytų Europoje ir Tolimuo 
se Rytuose, jei mūsų kraštas 
viešai rodytų nuoširdų priėmi 
mą Bažnyčios priešams ir jie 
manytų, kad mes nesmerkiame 
bedieviškos politikos. Šiame 
krašte ir bendrai Vakaruose 
žmonės gali laisvai garbinti 
Dievą, pagal savo. tikėjimą. 
Mes pilnai jaučiame tolei anci 
ją ir kilnumą, kuriuo mažumos 
religijų nariai yra traktuojami 
Didžioje Britanijoje, kur vyrai 
ir moterys dėl savo religinio 
praktikavimo neturi pavojaus 
nei savo gyvybei, nei laisvei. 
Saugiai gyvendami mes galime 
pamiršti mūsų kenčiančius bro 
liūs ir mus reikalas verčia pri 
minti jūsų maldos pareigą už 
tuos, kuriems Tikėjimo prakti 
kavimui yra daromi snkumai ar 
net visai draudžiama.

Aavažiuoja tie, kurie jums pa 
sakos, kad Sovietuose yra pilna 
religijos laisvė. Tuo netikėki 
te. Komunistams yra lengva 
išmarginti Sovietų įstatymus ir 
juos cituoti apie religijos lais 
vę. Laisvės įrodymas nėra tai, 
kas parašoma, bet tai, kas lei 
džiama. Kiekviename krašte, 
kur tik komunistai turi valdžią, 
Kristaus bažnyčia yra retežiuo 
se. Persekiojimas kartais yra 
klastingas ir slaptas, kartais at 
viras ir žiaurus. Bet visur jis 
yra be pasigailėjimo.

Mes kalbame apie tai, ką mes 
žinome. Lenkijoj, Čekoslovaki 
j°j> Jugoslavijoj, Rumunijoj, 
Vengrijoj, Bulgarijoj, Latvijoj, 
Estijoj, Lietuvoj ir Ukrainoj, 
jau neminint Rytų Vokietijos 
ir Tolimųjų Rytų, Bažnyčios 
Ganytojai yra įmesti į kalėji 
mus. Kunigai, vienuoliai Bro __________ _______  __________
liukai, Seselės ir pasauliečiai nyčiose ir Imp^yčiose per kiek tys tautininkai. Rastenis, mėgs ta pritari p. Rastenio vadovauja 
vadai yra siumti be jokio pa vjenas Mišias Kančios sekma tąs kalbėti ne tik išminties mo mam tautininkų politiniam kur 

nopolisto, bet ir visų tautinin sui?“
5. Į klausimą atsakoma „taip“ 

arba „ne“.
6. Referendumo pravedimui 

JAV sudaromas iš 9 asmenų 
komitetas, į kurį įeina augščiau 
minėtų grupių po tris atstovus.

Tik tokiu būdu išryškės tik 
rasis tautininkų nusistatymas. 
Jeigu referendumo dalyvių dau 
guma pasisakytų neigiamai. 
Rastenis ir jo valdyba turėtų už 
leisti vietą tokiems asmenims, 

į bolševikų taip

tikėdamasi, kad 
susiartinti abipusi 
-1—.. Mes tačiau

pasitikime, kad Parlamento Na 
riai spaus Vyriausybę, kad ji 

1 savo svečiams pasakytų, kad 
šis kraštas bjaurisi religiniu pe 
rsekiojimu. Faktai yra pasibai 
sėtini ir nenuginčijami.

Sovietų darbai paskutiniame 
dešimtmetyje yra be palygini 
mo su bet kada buvusiais. Mū 
sų Vyriausybė diplomatinio 
mandagumo vardu tegul nenu 
sileidžia ir atvriai teišdėsto Bri 
tų piliečių nuomonę. Teisingu 
mas ir artimo meilė prašo nenu 
sileisti.

Mes, Anglijos ir Valijos Ar 
kivyskupai ir Vyskupai, šaukia 
me mūsų tikinčią tautą veikti 
garbingai ir susilaikančiai So 
vietų lyderių apsilankymo me 
tu. Atvelykio sekmadienį ba 
landžio 8 d. mes kviečiame ti 
kinčiuosius maldai ir jus visus 
labai raginame tą dieną priimti 
Šv. Komuniją. Kur tik galima 
Švenč. Sakramentas Atvelykio 
sekmadienį turi būti išstatytas 
mūsų bažnyčiose ir koplyčiose 
nuo paskutiniųjų Mišių iki va 
karinių pamaldų. Atsiklaupę j 
prie Švenčiausiojo Sakramento 
prašykite Kristaus priešams at , 
leidimo, kaip Jis tai darė kybo į 
damas prikaltas ant Kryžiaus. 
Prašykite mūsų Dieviškojo Vie 
špaties ir Jo Motinos Marijos, 
kad guostų ir stiprintų tuos, ku 
rie kenčia persekiojimą. Tie ne 
išvengiamų kančių įvykiai vi | 
sus krikščionis turi suglausti ir 
Dievo malonė gali būti padrąsi 
nimo ir vilties šaltinis visiems 
tiems, kurie į 
šešėlyje.

Duota 
1956 m. 
jo šventėje ir įsakyta perskaity ...
ti visose Anglijos ir Valijos baž bar einamo kelio tepasisako pa tik vienu klausimu: „Ar Tams

Nepralenkiama DOW 
alaus kokybė su savo 
nepalyginamu skoniu daro 
jį pirmu pasirinkimu atsi
gaivinimui visais metų 
laikais.

Tik DOW yra ,,Cool Control“ gamybos.

MARIJONAI DUBINSKAITEI RACIBORSKIENEI 
mirus Lietuvoje, skausmo valandoje 

ELZBIETĄ ir JONĄ KARDELIUS 
Montrealyje ir

ALBINĄ RACIBORSKĄ 
Čikagoje 

nuoširdžiai užjaučia
artimųjų bičiulių grupė.

P. E. KARDELIENĖS 
motinai mirus

p. p. E. ir J. KARDELIAM 
reiškiame gilią užuojautą

H. J. Ž m u i d z i n a i.

P. E. KARDELIENĖS 
brangei mamytei mirus, 

p. p. E. ir J. KARDELIUS 
nuoširdžiai užjaučia

E. J. Navikėnai.

bės laikais tautininkų jaunimo riai ir c) visi tautininkai pašau 
gyvena Kryžiaus vadas Klaipėdos krašte ir da lyje, kurie šiandien nėra orga 

bar VT informacijos tarnybos nizuoti, bet 1940 m. pradžioje 
. Ti/r fouvo Liet. Tautininkų Sąjun

gos nariais.
4. Referendume pasisakoma

iš Westminsterio vedėjas M. Gelžinis „Draugo“ 
Šv. Gregoriaus Didžio 86 nr. taip rašo:

„Dėl Tautinio Sąjūdžio da

vadai yra siumti be jokio pa vįenas 
grindo ir nubausti inscenizuotų dienį.
teismų. Tokie užpuolimai pada Pasirašė: Kardinolas Bernar kų vardu, į vadovaujamą tauti 
ryti Katalikų mokykloms, ligo <jas Griffin — Westminsterio ninku postą tepakeltas labai 
ninėms ir prieglaudoms. Lais Arkivyskupas, William — Li mažo tautininkų būrio. T—.1 
vės balsas yra užspaustas. Net verpoollio Arkivyskupas, Mi ’ ’’
menkiausias protestas prieš to chael — Cardiffo Arkivysku 

pas, Francis — Birmingham© 
Arkivyskupas, John Henry — 
Portsmouth© Arkivyskupas, Jo 
seph — Hąxhamo ir Newcastle 
Vyskupas, Thomas Edward —

to

Tauti 
ninku dauguma dėl tos jo vado 
vybės neturėjo progos pasisa 
kyti. Šiandien ir pati jo elekto 
rių grupė, matydama, kad jis 
eina aklo garbėtroškos keliu, 
teisingai pradeda abejoti, ar 
balso už Rastenį, kaip pirininin 
ką, padavimas nebuvo tik apsi 
rikimas.

___ _ ____ o_____ j___ Šiandien kyla klausimas, ar kurie nebūtų 
są. Už kelių savaičių Rytų Eu pas, John — Manevia Vysku nevertėtų tautininkams pasisa traktuojami, kaip jo dešinioji 
ropos tautos galės gerai girdė pas> john — Shrewsbury Vys kyti dėl to be jų daugumos no ranka dr. Dirmekis.“ 
ti per radiją ir spaudą apie Die kūpąs, George Andrew — Sal ' 
vo priešų gerą sutikimą Jiame fordo Vyskupas, Joseph — Clif 

tono Vyskupas, J. Carmel—Le 
edso Vyskupas, Cyril — Ply 
moutho Vyskupas, Bernard Pa 
trick—Brentwooda Vyskupas, 
George Brunner — Middlesbr 
ough Vyskupas ir Kapitulos Vi 
karas.

kį neteisingumą yra žiūrimas 
kaip išdavimas. Štai kodėl Po 
piežius tuose kraštuose Bažny 
č,ią pavadino Tylos Bažnyčia.

Dabar mes negalime tilėti.
Mūsų pareiga prieš Dievą ir Lancasterio Vyskupas, Leo — 
prieš visus Dievo vaikus nelais Northamptono Vyskupas, Ed 
vėje, kad pakeltume savo bai Ward — Nottinghamo Vysku 
są. Už kelių savaičių Rytų Eu pas> John — T

ro ir patarimo paimtojo savo 
grupės kurso ir jį eventualiai 
reviduoti. Todėl keliu referen 
durno klausimą, kuriame visi 
tautininkai turėtų progą dėl sa 
vo grupės dabar einamos kryp 
ties pasisakyti, ir siūlau tokį 

referendumo projektą:
1. Tautininkai patikslina sa

vo grupės paimtąjį politinį kur Povilas Kvietkauskas, 1465 rue 
pasirašyto astuonių kia yra nauda iš tokiu konferen s4 1 eferendumo keliu. de Seve, Montreal 20, P. Q.,

ciju, jei komunizmas yra užsi Referendumas pravedamas Canada.
,:u—— Prašoma atsiliepti Tatja 

mokratija visame pasaulyje?“ jtnna slaptai balsą atiduodant, na Seliokienė, Petro duktė. 
Suminėjęs katalikų bažny . Referendume^dalyyauja^ vi Jieško sesuo, gyvenanti Lietu

PAjIESKOJIMAI
— Jieškomi Juozas ir Myko 

las Biežiai, prieš Pirmąjį Pašau 
linį karą išvažiavę į Ameriką ir 
gyvenę Philadelphijoje. Jie yra 
kilę iš Žalinių kaimo, Panevė 
žio valsčiaus. Jieško giminaitis

Krikščioniškame krašte. Reikia 
pavergtuosius sustiprinti, jei 
jie galės girdėti, kad jie išgirs 
tų tai, ko jie nori išgirsti: kad 
Katalikų piliečių balsai buvo su 
kilę pavergtuosius gindami. Po 
piežius įspėjo pasaulį, kad tik

DEBATAI LORDŲ 
RŪMUOSE

„Atsižvelgiant į tai, kad 
šalo Bulganino ir p. Chruščio 
vo vizitas daugeliui šio krašto 
žmonių nepageidaujamas, rei 

vo vizitu, mes išreiškiame tuo kia pasinaudoti daugiau diplo 
reikalu savo nuomonę, kaip lais matiniais būdais, bet mažiau 
vi atstovai centrinės ir rytų Eu konferencijų bei vizitų“ — to 
ropos tautų, pavergtų brutalia kią rezoliuciją pasiūlė lordas 
klausios tironijos, kokią kada Vansittartas lordų rūmuose, 
nors pasaulis yra pažinęs. So 
vietų Rusijos valdovai yra su 
tepti žmonių kančiomis. Milio 
nai jų aukų, esančių mūsų pa 
vergtuose rytinės ir vidurio Eu 
ropos kraštuose, stebisi tos rū 
sies britų vaišingumu. Juos la 
bai prislėgė ir Ženevos nuotai 
ka, kur jų reikalas nebuvo iš batus, žodis, išgarsinęs paverg 
keltas. Nuo to laiko komunistiš tųjų tautų atstovų laišką, at 

spauscjjnta „Times“.
„...Priimdami tuos svečius, 

apskaičiuokime bent kainą, ku 
rią turime mokėti — pareiškė 
lordas Vansitartas. „Toji kaina 
yra labai augšta, nes mes išplė 
šiam širdis pavergtoms tauto są nieko blogo kalbėtis su bet

mat

pavidale, į 

okupuotu kraštu atstovu x * *• Jv* *»v*A*v»4***<*»*k»w j *. m .... ... . .

kalbėjo toliau lordas Vansitar brėžęs sunaikinti laisvę ir de 

Suminėjęs blogybes, kurias .......~ „____
suteikia flirtas su Rusijos dik čios kovą su ateistišku kamuniz tautininkai, a) Ameiikos Lie voje. Atsilipti adresu. K. IVIai 

- tatoriais, lordas Vansitartas mu, grafas Wintertonas apgai+"”” c'”..... . ....... t->

vergtų tautų reikalas. buvo, ke įdomiai palygino caro laikus su lestavo Anglijos bažnyčios pa 
liti kalbėtoju pakartotinai iskcl dabartimi. ,,Kai 1908 m. Angli syvuma tuo reikalu kad ji net 

nesusitvaraknti su savais omu

Debatuose dalyvavo žymūs
britų politikai ir diplomatai. Pa tatoriais, lordas Vansitartas mu, grafas Wintertonas apgai tuvių Tautininkų .Sąjungos na tinėnas, 4257 Bannatyne Avė, 

riai, b) Tautinio Sąjūdžio na Verdun, P. Q., Canada.

tas, ryšium su Kremliaus va 
dų viešnage.

Ypatingo dėmesio vertas lor 
do Vansittarto, atidariusio d e

jos karalius Eduardas VII lan __________________ ____________
kė Rusijos carą, šio krašto vi nistais, kaip su Cantcrburio kle 
suomenė pasmerkė anuometinę bonu.
viešnagę, kadangi Rusijos kalė 
jimuose buvo udaryti 5000 poli 
tinių kalinių. Šiandien Rusijos 
kalėjimuose kenčia 10 milionų 
kalinių ir mes tylime!“

Dar griežčiau ir aiškiau pa 
vergtų tautų reikalą gynė gra 
fas Wintertonas. Paneigdamas 
vyriausybės argumentą, kad ne

ki despotai pavelijo sau piktžo 
džiauti žodžiais ir veiksmais 
prieš Vakarus. Ir, vis dėlto, jie 
atvažiuoja!

Todėl Vakarai neturėtų nu 
stebti sužinoję, kad šis vizitas 
dar daugiau prislėgs ar net 
įpykdins 100 milionų pavergtų ms, kurios sudaro antrą svar kuo, grafas Wintertonas paša 
žmonių, kurių tragiškos būklės Liausią kliūtį Sovietų agresijai, kė: „Konferencijos yra geras 
uė per plaukelį nepalengvino jo Mes visi esame įspėti, Tačiau dalykas, kai susitinkama su 
kios kalbelės. Šis reiškinys neiš aiškiausias įspėjimas buvo „Ti draugais, bet ne su priešais“! 
vengiamai turės sumažinti tų mes“ pereitą pirmadienį laiško Jis klausė vyriausybės, — „Ko

Su pagieža grafas Winterto 
nas išvardino tuos gražius epi 
tetus, kurie bus vizito metu ta 
riami: „draugystė tarp mūsų 
tautų“ ir t.t. Visa tai nepakeis 
žmonių bjaurios būklės kalėji 
muose, Sibire ir kitur“.

Wintertonas ragino visas ti 
kybas suorganizuoti pamaldas 
už tuos nelaiminguosius, esan 
čius vergų stovyklose“. (E. L.)

M. GELŽINIS SIŪLO REFE 
RENDUMĄ

Buvęs Liet, nepriklausomy

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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Kaip ruošiamasi karui
PANIKA DĖL KYLANČIO SOVIETŲ KARINIO 

POTENCIALO.
RAŠO JURGIS KNYSTAUTAS.

Populiarus Tenessee senato ir JAV ginklavimosi progra 
rius Estes Kefauer, kuris šiuo mos, kurie, kiek iš spaudos su 
metu lankosi daugelyje JAV sidaro įspūdis, Pentagonui (JA 
didmiesčių su tikslu išpopulia V karinis štabas) kelia susirū 
rėti ir būti nominuotu kaip de pinimo.
mokratų kandidatas į Valsty____________________ __________

I I

I MVSVWPORTAS
VI-JŲ Š. AMERIKOS LIET. SPORTO ŽAIDYNIŲ 

ŽINIOS
— Antanas Bagdžiūnas vado bo krepšininkai, kurie čia sužai 

vauja New Yorko Lietuvių At dė trejas Vid. vakarų sporto 
lėtų Klubo sportininkų 11 žmo apygardos krepšinio pirmeny 
nių grupei, kurie dalyvaus ba bių rungtynes, visas pasibaigu 
landžio 21 — 22 dd. Čikagoje sias šeimininkų laimėjimu. Sve 
įvykstančiose Š. Amerikos liet, čjai pralaimėjo prieš Nerį I 32:

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
MIELOS MAMYTĖS IR TĖVELIAI

Kreipiamės į jus per šias ska žurnalą įdeda visą savo sielą, - - v _
utams svetingas spaudos skii dažnas nemigo naktis. Tokių sPort° žaidynėse. Jų tarpe yra 51 (10 :25), Nerį II 37:56 ir
tis. Skirkite valandėlę mūsų rei pasišventėlių jaunimo labui, plačiai žinomi sportininkai. VI. Lituamcą 44.76. Po kovo

Tai yra toks ginklas, kurio kalui, nenumeskite šio laikraš kaip vyr. sktn. Stepas Kairys, Adomavičius, Alf. Andriulis, J. 26 d. rungtynių, apygardinių
• . labai reta rasgti, užtektų rankų Birutis A. Daukša ir kt Krepšinio pirmenybių padėtis

Štai prieš kurį laiką tylomis pirštu jiems visiems suskaičiuo . Detroito LSK Kovas i yia sekanti: 1. Neris 14 0, 2.
- - ‘ -- • • ■ ■■ j Vl-sias S. Amerikos žaidynes Neris II 3—1, 3 Lituanica 4—■

Skautu ^BrolijaT ku atsiveža didžiausią sportininkų 2, 4. Žaibas 2:4, 5. Kovas 0—6.
būrį — 48 žmones, kuriems va — Balandžio 8 d. Čikagos 
dovauja Petras Petrutis. Kovas Lietuvių futbolo klubo Vainų OU* y A A-A. e t 4 t

bendras 'rūpestis — išlaikyti dalyvau8 ■ vyrų krepšinyje, vytas futbolo komanda žaidė pir 
mūsų vaikus tikrais lietuviais. ?l3!13S|.^lgtI™.”^3A,1°nal
Gal jūs turite ir kitokių rūpės " 
čių, tačiau svarbiausias — vai 
kų auklėjimas ir jų lietuvišku 
mo išlaikymas. T _ _ 
trijų dolerių ir pasikvieskit į sa 
vo namus talkininką — 
Aidą“.

irimą“. ICBM (Intercontinental Bal Pirmieji jo numeriai buvo kuk Jei turite pageidavimų, pa^eiys;, -!ų § 
isterija Jistic Missile), lietuviškai mažius, nedrąsūs, kaip ir visų mū siūlymų ar patarimų dėl „Sk. S^ockmas.

bės Prezidentus, savo kampani GURIOS SOVIETŲ GINKLO 
F RUšIES JAV KARO SPECIA 

LISTAI LABIAUSIAI BIJO?jos mitinge Ročesteryje, (N. 
H.) kovo 5 d. tarp kitko pareiš 
kė sekantį: „Dabartinės admi _
nistracijos neapdairumas ir vi dabartiniu metu nei viena, nei čio šalin, 
siškas nesusivokimas padėtyje kita pusė neturi, tačiau del ku f 
žymia dalimi prisidėjo prie su rio galimai greitesnio įsigijimo sukako 5 metai geram jaunimo ti. O jis be „Sk. Aido“, dar va
darymo tokios būsenos, kad so ir SSSR ir JAV rinktiniai mo draugui. Šypsotės — kas per dovauja ir f" . ~
vietų oro pajėgos dabartiniu kslininkai karštligiškai dirba, draugas jūsų sūnui ar dukrai, ri kaskart vis stiprėja emigraci 
metu jau yra ketveriopai stip Kas tai per ginklas? jei tik 5 metų? Tiesa, jam tik joje. Tie jo, tiek jūsų pačių yra
resnės už JAV tokias pajėgas“. Jei kurią dieną JAV žvalgy šiapus Atlanto sukako 5 m., o

„Maža jdar to“, tęsė jiSį ,.,So< bos organai Vašingtoną pain šiaip jis yra gimęs prieš 34 me 
etai jau gamina tokius super formuotų, kad Sov. Sąjungoje tus Lietuvoje. Tas jaunimo dra 

oOninius bombonešius, kurie tik ką buvo sėkmingai išbandy ugas yra „Skautų Aidas“ — ge 
yra žymiai greitesni už mūsų ta ir pradėta gaminti naudoji rai pažįstamas ir jums iš moky 
naikintuvus. Ir dar blogiau yra mui ICBM, neabejotinai Penta klos laikų. Kartu su tremti 
tai, kad, kiek man yra žinoma, gone kiltų sąmyšis. niais iš Vokietijos jis atkeliavo
JA Valstybėse net ant popie Tai ką gi reiškia tos keturios svečion ir turtingon šalin, ta 
riaus suprojektuoto tokio grei siaubą sukeliančios raidės? čiau vis tebevargsta čia vargelį, 
čio bombonešio dar neturima“.

Identiško pobūdžio i
buvo sukelta Londono (D. Bri daug — 
tanijos) spaudoje, kai neseniai 
ten atskrido naujo modelio jet 
TU-104 lėktuvu sovietų MVD 
bosas, gen. Ivan Serov, (tarp 
kitko mums įsidėmėtinas kaip 
neskrupulingas sadistas, atsa 
kingas už masinius trėmimus iš 
Lietuvos).

„Daily Mail“ laikraštis tą lėk 
ivą įvertino iki tokio laipsnio, 
ad esą „prietaiso su tokiomis 

augštomis kvalifikacijomis- nei 
D. Britanija, nei USA nesuge 
bės sukonstruoti anksčiau, kaip 
už 3-jų metų“.

Ta pačia proga verta dar pri

Jei kurią dieną JAV žvalgy šiapus Atlanto sukako 5 m., o 
bos organai Vašingtoną pain šiaip jis yra gimęs prieš 34 me • •• - 3 šachmatuose, jaunių krepšiny ccer“ lygos pirmenybėse. Pii;

‘ jje ir moterų tinklinyje. masis susitikimas lietuviams
-• . — Toronto Prisikėlimo para nekaip nusisekė ir jie pralaimė

Nepagailėkit P1)08 sporto klubas Aušra VI- jo 2:3, nors buvo lygiavertis
- • dse Š. Amerikos liet, sporto žai priešininkas savo varžovams.

Sk dynėse bus atstovaujamas 31 Iki antro kėlinio vidurio mūsiš 
’’ ’ sportininko iš kurių 15 yra mo kiai vedė 2:1, tačiau vėliau prie

terys. Jų grupei vadovauja K. šininkai užkrovė 2 įvarčius ir 
nusvėrė pasekmę savo naudai. 

Lietuvių komandoje žaidė:su pirmieji žingsniai šiame kraš Aido“ turinio, išvaizdos, rašy Y^'.S,e Amerikos liet.
te. O dabar „Sk. Aidas“ yra kite redaktoriui -Stp. Kairiui, sporto žaidynėse balandio 21— J Perkūnas, K. Baltramonaitis, 
puošnus, kaip ir mes visi. ’ O 9 Sidford Rd„ Toronto 9, Ont., 22 dd- ^kagoje matysime ir 3 V. Onuhjonas J. Snarskis E. 
vis dėlto jam dar kažko trūks Canada. Tebūnie jis jaunimo ir moterų krepšinio komandas — Sadauskas, J Linartas, E Lei 
ta, nors redaktorius, bendradar tėvu minčių jungėjas, o skautai olon^2 Y1ie?’ °^onto us er asL> • u u£a’ . ’ M at 11 
, .’. . j ■ • , .i-/ u • i • . -i j . ros ir Clevelando Žaibo. kus, V. Lazauskas, A. Malinaubiai ir administratorius jam ski atliks be jokio atpildo nedekin 
ria visą savo atliekamą laiką, gą leidimo darbą.
energiją, poilsį. O trūksta, mie

„tarpkontinentinė balistinė 
raketa“

yra, arba, tiksliau sakant, turės 
būti savotiška milžiniška oro 
torpeda, iššaunama ir skrendan 
ti tuo' pačiu principu, kaip ir 
jos „prosenelė" V-2. Vadinti ffteveliaif—jūsų paramos! 
„prosenele V-2 raketą yra vi juk vįsj jūs trokštate, kad 
siškai tikslu, kadangi ICBM jūsų vaikai nepamirštu gimto 
bus tiek patobulinta, kad visais sįos kalbos To siekfe ir „Sk. 
atžvilgiais ją toli paliks užpaka Aido*“ redaktorius. Jis į tą 
lyJe- . -

Apskaičiuojama, kad ICBM 
pakils net į 600—800 mylių au nę atlikęs, jau plaukioja „Nau 
gštį, išvystys 12.000 — 16.000 tilus“, tačiau netrukus išplauks 

į tokią kelionę antras, patobu 
lintas submarinas

Yra ir daugiau 
tomų atominių 
Taip pavyzdžiui 
jau 5-tas šiomis dienomis pra 

fantastiškai ir dėtas statyti. Iki šių metų pa 
baigos JAV turės iš viso net 
9-nius užbaigtus arba užsaky 
tus ir bebaigiamus atominius 
povandeninius laivus.

Paminėjus .„Sargo“, bus ver 
ta gal papildyti, kad jo konstru 
kcija bus kiek modifikuota, bū lių, atsiliepkite

ros ir Clevelando Žaibo.
— Vl-jų Š. Amerikos liet, skas, A. Blandis.

Gal pasitaikė pirmiau kam sPorto ^jdynių antrajame or 
nesklandumu su administraci gamzacimo ir varzybimo Komi 
ja, bet dabar ten padaryti pakei tet\P0SAedyje’ ku5!ameda^a 
timai ir dedamos visos pastan™: V. Adamkavicius A. Kiki 
gos atlikti darba be priekaištu. las> A- Lauraitis, E. Sulaitis, K. 
Administratorius psktn. L. Ėi Valkauskas, K. Zulpa ir kt„ bu 
mantas, 310 Emery Str„ Lonvo sudaryta siu žaidynių prog 
don, Ont., Canada, kaip ir reia™a; -Jas yra numatyta prade 
daktorius visa siela atsidavęs11 balandžio 21 d. 1 l_val.^iy to, 
„Sk. Aidui“, o be tov dar moky 
tojauja šeštadieninėje mokyklo 
je.

Tik nuo jūsų, mielos mamy 
tęs ir mieli tėveliai, pareina mū 
sų jaunimo ateitis. Tad stiprin 
kime „Skautų Aidą“ ir bendro 
mis jėgomis siekime, kad jauni 
mas jį pamėgtų ir skaitytų.

o oficialus atidarymas bus 2 
vai. Vakare 8 vai. Lietuvių Au 
ditorijoje įvyks sportininkų su 
sipažinimo pobūvis ir šokiai, o 
sekmadienį žaidimai bus tęsia 
mi nuo 12 vai.

— Cicero Ateitįes krepšiniu 
• kai pirmą kartą pasirodys lietu 

vių sporto žaidynėse Čikagoje. 
. Jie čia varžysis jaunių krepšiny 

je.
— Toronto LSK Vytis į žai 

dynes atveža 25 sportininkus, 
— Kazys Kliauga iš Latve dalyvausiančius vyrų ir moterų 

man, adresu: krepšinyje, vyrų ir moterų tin 
nuotolį ir yra sėkmingai vysto tent: jis bus trumpesnis (257 A. Smigelskis, 234 Barton Av., klinyje, vyrų <r moterų stalo te . • ■* • • .-J 4 « \ - — - - — A. M ' X i ' — m • 4. ’ I « M ♦— 4 4 4 4* 4 »-* 4 4 4 4 C4 K. 4 l x 4 «« 4
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siminti, kaip vakariečiai buvo mykll Per valandą greitą, 5000 
nemaloniai nustebinti, tiesiog mybb nuotilį perskris per 20 
apstulbinti, kai sovietai išban "“i??313"!.!
dė atominę, o vėliau vandenilio, 
bombas. Buvo prileidžiama, 
kad rusai kada nors, už kelių 
metų, tas nuklearines jėgas pa 
sižabos, tačiau jokiu būdu ne 
tuoj, ne taip greit. Imta stebė 
tis, (ir dabar dai tebesistebi 
ma), nepaprasta mokslo pažan 
ga Sovietų Sąjungoje, visiškai 
pamirštant, kad už greitą tų pa 
slapčių atidengimą ne tiek so 
vietų mokslininkams, kiek jų 
šnipams nuopelnai turėtų būti 
priskiriami.

Tie ir daugybė kitu, Čia nepa 
minėtų, pavyzdžių rodo, kad 
anglosaksai yra persiėmę savo 
tiška psichotine baime, jog so 
vietai yra tiek kariškai sustip 
rėję, kad, atrodo, Vakarai yra 
jau nepakankamai stiprūs iš 
rįsti rusų užmačioms pasiprie 

sinti.
Iki kokio laipsnio tie būgš 

tavimai yra pagrįsti — ne mū 
su reikalas teigti ir įrodinėti. 
Praeityje yra buvę begalės pa 
vyzdžių, kad ir taip vadinamie 
ji „kompetentingi ekspertai“ 
dažnai padaro klaidingus ap 
skaičiavimus ir „prašauna pro 
šalį“, o be to ir žinovai ne vi 
sais klausimais prieina vienin 
gos nuomonės.

Šio rašinio tikslas yra, patie 
kiant statistinių duomenų, leis 
ti kiekvienam individualiai sp 
ręsti, kur baigiasi išpūstos so 
vietinės propagandos blefas ir Turima žinių, kad rusai šiuo i darbą tik karo operacijų 

.j.j. 4- r , * zonoje ir tik tam tikrais atve
jais. Šio miniatūrinio laivo pa 
skirtis bus — prasiskverbti pro 
užtvaras į priešo uostus, palie 
kant ten nuklearines minas. Jis 
bus aprūpintas periskopu, ta 
čiau neturės torpedoms paleisti 
vamzdžių.

Šios ir kitos, čia nesuminė 
tos, naujienos iš JAV povande 
ninių laivų statymo programos 

KOBA Ltd., Londone, siunčia išsibaigs kuras, amunicija ar ku j°kiu būdu neduoda pagrindo 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus ri nors kita provizija. nuogąstauti, kad sovietai jau
siuntinius su vilnonėmis me NATO pajėgos savo dispozi dominuoja Šioje srityje ir JA 
džiagomis, maistu, avalyne, vai cijoje turi tik 284 submarinus, Valstybės jų jau nebepasiyys. 
stais ir kit. 100% garantija —tačiau yra pagrindo pagalvoti, 
pilnas draudimas. Visus reika kad į tą skaičių įeina tik tie JA submarinų, 
lingus mokesčius sumoka siun V submarinai, kurie patruliuo 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne ja Europos kontinento vandeny 
reikia. Siuntiniai siunčiami iŠ se. Tuo atveju, bendras Vaka 
Londono Anglijos, tad labai rų pajėgų submarinų kiekis tu 
greitas pristatymas. retų būti žymiai didesnis: jis

Prašykite mus į LIETUVĄ prilygtų, o gal net ir viršytų, 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St.,

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

(atominis) užtaisas sulygins su 
žemės paviršiumi kuri nors pa 
sirinktą didmiestį.

Tai skamba 
siaubingai. Deja, tai nėra paša 
ka, bet kuone įvykęs faktas, 
nes paties JAV Oro Pajėgų 
Sekretoriaus D. A. Quarles pa 
reiškimu, dabar jau ten (JAV) 
turima panaši IRBM raketa, ku 
ri pasiekia 1.500—2.000 mylių-

„Sea Wolf“, 
dokuose sta 

submarinų. 
„Sargo“ yra

PAJIESKOJIMAI

mas prototipas galingosios tarp it* mažesnio tonažo Toronto. Turiu žinių is Sibiro nise.
kontinentinės ICBM raketos. (2300 to) už „Nautilų“, (kurio nuo Jūsų brolio Juozo. — Šių aidynių šeimininkai

— Yra jieškoma Matusevi — Čikagos LSK Neris turės di 
Čiūtė-Samolienė Ona, Petro. Iš džiausią sportininkų būrį — 55 
vykusi iš Šiaulių 1930 m. Buvo atstovus.
žinių kad ji gyveno Urugvajų >>KOVAS“ — aimku iS 
je, Montevideo mieste, bet gatEIL£S KREPŠINIO TURNY 
ve ir nr. nežinomi Atsiliepti j RQ IR TAURĖS LAIMĖTO

---------- - .... jas ARGENTINOJE

Visus sporto mėgėjus nuste

Kaip toli yra pažengę sovie dgis — 320 pėdų, tonažas — 
tų eksperimentai televairuoja 3180 to). Šias ir eilę kitų pakei 
mų raketų konstrukcijoje, nie timų jo, („Sargo“) greitis bus 
kas tiksliai paskyti anegali. Fa žymiai pakeltas ir jis bus pada 
ktas yra tik tas, kad jie tuoj po 
karo surinko visus galimus su 
jieškoti vokiečių V-2 ginklo 
specialistus ir įkinkė juos į to 
limesnio tokios raketos išobuli 
nimo darbą. Spėjama, kad jų 
išvystytoji raketa jau gali per 
skristi 1500 mylių atstumą.

Siekiant nenukrypti nuo pa 
grindinės temos, pakaks tuo 
tarpu tiek apie raketas, nes jų 
yra tiek daug ir dar daugiau 
projektuojama, kad prie pro 
gos teks visai atskirai apie tai 
padiskutuoti.

Kitas klausimas, sudarantis 
JAV gynybos planuotojams da 
ug susirūpinimo, — tai

grėsmingai gausus sovietų 
povandeninis laivynas.

prasideda realūs faktai, su ku metu fUrį impozantišką subma 
"iais tenka skaitytis. > linų (povandeninių laivų) flo

Tuo tikslu teks suminėti eilę tiliją, susidedančią iš 400-tų su 
būdingesnių punktų iš sovietų vjršum vienetų. Be to, kas me 
----------------------------------- ----- — tai yra pastatoma papildomai 

(Skelbimas) 50—60 šių laivų. Gana žymi 
. 4 4.,^,š“? submarinų dalis yra aprū 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ pinta „Schnorkel“ įrengimu, 
Lietuvių bendrovė OVER kas įgalina juos būti pasinėrus 

SEAS CARGO CO., atstovau (periskopui reikiamoje gelmė 
janti didelę anglų firmą HAS je) neribotą laiką, arba tol, kol

Vasario 16 gimnazija pavojuje1 
Skubiai jai aukok!!

E. Š.
ANTRO IŠrytas lengviau manevruojamu.

Dar įdomesnė naujiena apie 
JAV atominius submarihus, — 
tai, kad šiemet bus pastatytas 
ir SSGN-587, kuris nuo savo__ ____ _ ________ t _______
denio galės paleisti visa __ Pajieškomi: Evaldas Liu bino mūsų sportininkai, laimė

eilę televairuojamų raketų, bertas, sūn. Kristopo, gim. darni EI Tala“ suruoštą krep
• t’v v-j 'čUonri,» - 1895 m. Tauragėje ir šeima. sini° turnyrą. Dalyvavo trys

TRRM nV^mPdiaib ’ žmona Augustė, vaikai Erikas, krepšinio komandos: Kovas, EI
^00 A H“?’. Vytautos, Aleksas, Vai Tala (turnyro rengėjas) ir stip

„Nepriklausomos Lietuvos“'re 
dakciją, 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, Canada.

E. Š.
STUD. J. VENCLOVAS 

LAIMI PRIEŠ MEISTERIUS
Sydnėjuje Įvyko Australijos 

jaunių šachmatų pirmenybės, 
meisterio vardą iškovojo austra 
las Irwing. Sydnėjaus univer 
siteto med. studentas J. Vencio 
vas, 17 m., dalinosi antrą vietą 
stipriame sąstate.

Po pirmenybių įvykusiame 
žaibo turnyre, kurį laimėjo iš 
Europos grįžęs Australijos 
meisteris J. Purdy, J. Vencio 
vas laimėjo prieš Langof, buvu 
si Šveicarijos žaibo meisterį, 
kuris dėl šio pralaimėjimo ture 
jo pasitenkinti antra vieta.

SPORTAS OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Okupuotosios Lietuvos „Sp 
ortas“ 1 nr. rašo, kad šie metai 
sovietuose būsią spartakiados 
metai. „TSRS tautų spartakia 
da“ bus Maskvoje rugpjūčio 
mėnesį. Programoje: boksas, 
dviračių sportos, futfolas, fech 
tavimas, gimnastika, imtynės 
klasikinės ir laisvosios, akade 
minis irklavimas, irklavimas 
baidarėmis, ir kanojomis, krep 
šinis, lengvoji atletika, sunkio 

Nukelta į 6-tą pusi.

Missile), pasiekiančią 1500 — -
2000 mylių nuotolį. tens lr bardas;

Galima dar paminėti ir nau 
jausią JAV „kišeninį“ submari 
ną — USS-XI, (50 pėdų ilgio, 
25 tonų, su 5 žmonių įgula), ku 
ris buvo pademonstruotas perei 
tą mėnesį prie Long Island 
Sound. Tokį nykštuką-submari 
ną gabensis su savimi norma 
lauš dydžio pov. laivas ir jį pa

■nMMMHMMna 
pas

TIP TOP 
TAILORS 

gaunate. . .
teris ir Gerardas; Kazimierasr* argentiniečių Victorijos eki 
Matulevičius, kilęs iš Santakos Pa- Žaidžiant abiem komandom 
km., Mariampolės aps.; Juozas PdnV sudėčių ir pasiektų taškų 
Pečeliūnas iš Linkuvos mieste santyldu, nes rezultatas 51— 
lio, Šiaulių apskr., 1945-48 m. 
gyvenęs Vokietijoje, DP sto 
vykioje SS kareivinėse Freim 
ann; Adolfą Jakubonis, kilimo 
iš Biržų, po karo gyvenęs kurį 
laiką Anglijoje, iš ten grįžęs į 
Vokietiją: Stasys Kiehus iš 
Kauno ap.; inž. Kazys Zabulie 
nis iš Kauno aps.; mokyt. Siks 
tas Varnelis iš Kauno ap.; kun. 
Jonas Burneika iš Kauno aps., 
mokyt. Bronius Narauskas iŠ 
Kauno aps.; šoferis Stasys Jan 
kus iš Kauno aps.; ūkininkas 
Povilas Mickus iš Kauno aps.; 
ūk. Antanas Montvila iš Taura 
gės ap., ūk. Jonas Gaidauskaus 
iš Tauragės ap.; ūk. Kazys Gir 
dvainis iš Tauragės ap., ūk. 
Juozas Dabulskas iš Tauragės 
ap.; ūk. Aleksas Tiknius iš Tau 
ragės ap.; ūk. Juozas Rakaus 
kas iš Tauragės aps.; ūk. Joku 
bas Šileikys iš Biržų ap.; sta 
liūs Kazys Januška iš Biržų 
ap.; mokyt. Petras Makaraitis 
iš Mariampolės ap.; ūk. Jonas 
Klimas iš Mariampolės apskr.; 
ūk. Klemensas Šipelis iš Mari 
jampolės ap.; ūk. Juozas Simą 
navičius iš Marijampolės ap.; 
siuvėjas Petras Krisiulevičius 
iš Alytaus ap.; Bronius Šiaurys 
iš Utenos ap.; ūk. Jonas Mar

31, pats už save kalba.
Į finalą, burtų keliu, mūsiš 

kiai pateko tiesiog be žaidimo. 
Pirmą vakaro susitikimą žaidė 
„EI Tala“ prieš Victoriją. Šio 
susitikimo laimėtoju išėjo Vic 
torija ir finalinėse rungtynėse 
susitiko su Kovu.

Žaidėjai ir taškai: Kovas — 
Cepelevičius 10, Petronis 3, 
Bendžius 18, Vedegys 10, Ras 
tauskas 2, Dijokas 4, Petraitis 

ir

H

Tip Top rūmai Toronto

8 Šaulys 0.

PAS ČIKAGOS 
SPORTININKUS

- Kovo 24—25 dd. Čikago 
je lankėsi Clevelando LSK Žai

iš Panevėžio ap.; ūk. Kazys Kli 
mauskas iš Panevėžio ap.; ei 
gulis Vincas Blažauskas iš Pa 
nevėžio aps.; Bronius Juknevi 
Čius; eigulys Leonas Makaraus 
kas iš Panevėžio ap.; ūk. Jonas 
Stankus iš Kretingos apskr.; 
stalius Pranas Juška iš Kretin 
gos ap.; stalius Pranas Bart 
kus iš Kretingos ap.; štai. Juo 
zas Gredeckas iš Klaipėdos ap.; 
polic. Bronius Bakutis iš Rasei 
nių ap.; štai. Petras Žemaitis iš 
Mariampolės ap.

Pajieškomieji arba žinantieji 
, fūk. Matas apie juos prašomi susisiekti su 

iš Panevėžio ap.; PLB Vokietijos Krašt oValdy 
ms. ' Juozas Melis, ūk. Vladas še ba adresu: Litauisches Zentral
(Bus daugiau: apie sov. bom dauskas iš Panevėžio ap.; siuvė komitee, (17a) Weinheim a. d. 

bonešius, JAV aviaciją ir jas Petras Černiauskas iš Pane Bergstr., Postfach 233. Germa 
baigiamosios pastabos). vėžio ap.; ūk. Juozas Lelašius ny.

Sovietai neturi nei atominių 
, nei lėktuvnešių, 

tuo tarpu kai moderniškiausias 
ir didžiausias pasaulyje (77.000 
to) lėktuvnešis „Forrestal“ ne 
seniai įsijungė į gausią šeimą 
tos rūšies JAV karo laivų.

O kaip yra iš tikrųjų «u 
tariama sovietų aviacijos 

persvara,
sovietų tos rūšies laivyną.

Čia reikia nepamiršti taip 
pat ir to svarbaus faktoriaus, dėl kurios senatorius E. Kefau
kad savo kokybe JAV povande er ^ajp sielojasi? Kad būtų aiš gis iš Panevėžio ap 
niniai laivai yra pranašesni, kĮau, leiskime kalbėti skaičia Pašukoms v 
nes čia jau įjungiami į regulia 
rią tarnybą.

atominiai submarinai.
Tuo tarpu bandomąją kelio

STILIŲ 
SUKIRPIMĄ 

S PALVĄ 
pagal 

savo skonį 
Sukirpta ir pasiūta paga 

Tamstų išmiera.
„Club“ ................ $49.95
„Tip Top“ ....$59.95 
„Fleet Street“ . .. .72.50 

Pirkite eu pasitikėjimu - 
Jūsų užganėdinimas ga 
rantuotas arba pinigą I 

grąžinami.

Duodame KREDITAN

Visur yra Tip Top 
prekybos namai.

TIP TOP TAILORS
(TF55-1)
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Maila Talvio ir Lietuva Dargio asmeny užtinkami bruo 
žai, atmeną rašytoją Kudirką. Mosklo - Technikos naujienos PADĖKIM TALENTINGAM 

DAINININKUI
Kai 1899 m. generolas Bobri 

kovas buvo paskirtas Suomijos 
general - gubernatorium ir kai 
rusai taip pat Suomijoje ėmė 
taikyti priespaudos r “ 
Maila Talvio sumanė supažin 
dinti suomius su lietuvių tau 
tos likimu. Tuo tikslu ji 1900 
m. parašė studiją „Lietuvos ru 
sinimas“, kuri betgi Suomijoje 
negalėjo būti atspausdinta. Stu 
dija buvo paskelbta švedų kai 
ba Švedijoje ir plačiai pasklido 
Suomijoje, kur sukėlė daug sim 
patijų lietuvių tautai, kenčian 
čiai tą pačią rusų priespaudą.

Lietuviai, latviai ir esai, ku PV- Pasiremiant užtiktais kapuo tuojasi, 
rie lankė Suomiją, visada bu 
vo vaišingai priimami Mikkolų 
namuose. 1919 m. Maila Talvio 
galėjo pinigais, kurie įplaukė 
už jos romanus, ne tik sumokė 
ti paskutines prof. Mikkola sko 
las, užtrauktas studentavimo 
metu, bet ir nusipirkti Helsin 
kio apylinkėje nuosavus na 
mus, kurie buvo atdari visiems 
svetimšaliams studentams, o

Balandžio 5 d. šv. Jono Kr. 
parapijos patalpose Toronte su 
sirinko inciatorių grupė ir suda 

: Vasarą ir rudenį užtiktų ne ir geležies. Beveik visi elemen rė komitetą, kurio tikslas — pa 
režimą, toli Suvalkų miesto senovės jot tai, kurie randami žmogaus kū rūpinti bent vieniems metams 

vingių kapinių ir pilies - sody ne, mažomis dalimis sutinkami lėšų talentingam dainininkui 
bos liekanų, tyrinėjimams gali ir meduj. Medus lengvai sunau Stasiui Baranauskui pasitobu 
aiškiau ir tiksliau atvaizduoti dojamas virškinamųjų organų linti dainavimo mene Italijoje, 
tos išnykusios lietuvių giminės ir priimamas žmogaus organiz Komiteto garbės pirm. VLIKo 

mo. pirm. J. Matulionis. Komiteto
Medaus būna labai daug viso valdyba: pirm. kun. P. Ažttba

UŽTIKO JOTVINGIŲ SODY BAS J PIETUS NUO 
SUVALKŲ

kraštuose. Ypač ilgai (1894— 
1895 m.) jie išbuvo Lietuvoje. 
Anais laikais Lietuva kente ypa 
tingai sunkią rusų priespaudą. 
Mikkolai nuoširdžiai pamilo lie 
tuvių tautą. Galima teigti, kad 
ponia Maila kaip tik Lietuvoje 
pajuto savo, kaipo rašytojos, 
pašaukimą. Paties Mikkolos sti 
pendija nebuvo didelė, tad po 
nia Maila pradėjo siuntinėti 
suomių laikraščiams korespon 
dencijas, netrukus imdama jas 
įvairinti literatūrinėmis temo 
mis.

Jaunoji pora ypač ilgai užtru 
ko tuometinėse Suvalkų ir Vii 
niaus gubernijose, kur Mikko 
la susižymėjo kelis šimtus dai 
nų ir apie 80 liaudies pasakų. 
Jie artimai susibičiuliavo su 
ano meto lietuvių veikėjais, 
ypač Petru Kraučiūnu ir Vin 
cu Kudirka. Jaunajai rašytojai 
nepaprastai gilų įspūdį padarė, 
kai jos akivaizdoje buvo pada 
ryta krata pas jau tuomet susir 
gūsį Dr. Vincą Kudirką. Savo 
korespondencijose laikraščia 
ms ji vaizdavo senąją Lietuvos 
sostinę Vilnių, Kalvariją ir kt. 
ir išvertė suomių kalbon kelias 
lietuvių apysakas. Kai jaunoji 
pora sugrįžo į Suomiją, Mikko 
la buvo paskirtas pradžioj do 
centu, o 1900 metais profeso 
rium Helsinkio universitete.

Maila Mikkola pradėjo tik 1

Prieš penkerius metus Hel 
sinkyje mirė garsioji suomių ra 
šytoja Maila Talvio-Mikkola. 
Ji buvo 
lietuvių 
čiulė.

Maila
je Suomijos dalyje, Hartola pa 
rapijoje, kur jos tėvas buvo ku 
nigas. Baigusi Helsinkyje mo 
kyklą, ji pradėjo rašinėti laik rą rašytojos karjerą 1897 me 
raščiuose. Savo mokyklos drau tais nedideliu romanu „Aili“, 
gės Helmi Krohn (vėliau irgi paskelbdama jį Maila 
pagarsėjusi kaipo rašytoja Hel (Talvi suomiškai reiškia žie 
mi Setala pavarde) vestuvėse mą) pavarde. Kitais metais bu 
Maila susipažino su jaunu filo vo išleistas jos romanas „Dvi 
logu, magistru J. J. Mikkola, meilės”, kurioje pavaizdoutas 
už kurio ji 1893 m. ištekėjo, jaunas lietuvių mokslininkas 
Jaunavedžiai išvyko vestuvinės Dr. Vytautas Dargis, kuris mo 
kelionės, kurią jie sujungė su kslo reikalais atvažiuoja Helsin 
studijomis įvairiuose Europos kin ir čia patiria meilės istoriją.

žinoma kaip nuoširdi 
tautos ir Lietuvos bi

gimė 1871 m. vidurinė

Geriausias draugas
Jūsų nosiai!

Kanadoje gamintos pilnai 

kanadiškos lignino no

sinaitės. . . minkščiausios. . . nepapras

tai stiprios, net ir kai drėgnos. Pirki

te vaistinėse ar maisto krautuvėse.

Stebėkite
Face-elle 
ženklą

Veidui

nosines

tikybinius papročius, gyveni 
mą, naudojamus įrankius ir pn.

Šiuos kasinėjimus atliko gru kių skonių ir kvapų, kaip gė lis, sekr. J. R. Simanavičius, iž 
pė mokslininkų, kuriuos palių, taip ir vaisių: baltųjų dobi do globėjai: inž. J. Sližys ir 
siuntė Varšuvos Archeologinis lų, apelsinų, žemuogių, serben dr. A. Pacevičius; nariai: J. 
Muzėjus ir Poznaniaus univer tų, liepų ir šimtai kitų. Medus—Strazdas, Tėv. B. Grauslys, O 
sitetas. Jie užtiko apie 40 ka gėlių nektaras. Jis avily fermen F M.muz. St. Gailevičjus, VI.

', chemiškai pasikeičia, Germanavičius, kun. dr. J. Ta 
se puodais, papuošalais gink pasidaro skaidrus, švarus ir ma darauskas, J. Kšivickas, K. Ba 
lais ir kitokiais dalykėliais, tie lonus. Dirbtinai negalima pa 
archeologai nustatė, jog tie ka siekti medaus skonio ir kvapo, 
pai buvo supilti 3—4 amžiuje
po Kristaus, maždaug laike žiu avilį 1 svarą medaus, darbo bi 
gimo senosios Romos imperi tė turi padaryti kai kada keletą 
jos.

Apie vieną kilometrą atstu mų. O vienoj bičių šeimoj būna 
mo nuo tų kapinių, rastos lieka nuo 30.000 iki 75.000 bičių, ku 
nos pilies, apie kurią buvo įsi rioms vadovauja motina, 
kūrusi sodyba. Viduryje pilies 

ypač gi pabaltiečiams. Kai Lie užtiktas plokščias akmuo gale 
tuva atgavo valstybinę nepri jęs būti jotvingių aukuras, 
klausomybę, Maila Talvio daž 
nai kalbėdavo įvairių parengi 
mų proga apie Lietuvą. Ji ypa 
tingai jautriai minėdavo laks 
tingalų suokimą panemunėmis.

Maila Talvio paskelbė apie 
40 veikalų. Žinomiausieji romą 
nai yra šie: „Juha Joutsia“ 
1903 metais, „Ninivės vaikai“ 
1915, „Akis naktį“ 1917, „Ger 

Talvio vės“ 1919, „Bažnyčios varpas“ 
1922, „Baltijos duktė“ (trys to 
mai 1929-1936 m.). Jos raštai 
pasižymi ypatingu vaizduoja 
mo personažo išgyvenimų gilu 
mu, nepaprasta fantazija ir di 
dėlių įtikinamumu. Ypač meis 
triškai ji sugebėjo pavaizduoti 
suomių tautinę kultūrą ir Šuo 
mijos istoriją. Jos raštai išvers 
ti į lietuvių, švedų, prancūzų, 
vokiečių, vengrų, olandų, lat tą senovės graikų ir romėnų 
vių, čekų ir kitas kalbas. 1934 dietoj. Jų atletai valgydavo me 
m. ji buvo apdovanota lenkų dų prieš išeidami į areną. Tų 
akademijos „auksiniu vaini laikų valdovai ir karaliai prie 
ku“, o 1939 m. ji gavo Hambur siunčiamų vienas kitam dova 
go universiteto Steffeno premi 
j?-

1946 m. mirė prof. J. J. Mik 
kola. Kai kurias lietuvių dainas 
iš jo palikimo 1949 m. išleido 
prof. Eino Nieminen. 
Talvio mirė po penkerių metų, 
1951 metais. Žinomas suomių 
rašytojas, literatūros profeso 
rius ir suomių akademijos na 
rys V. A. Koskenniemi prieš ke 
lis metus išleido apie Maila ~ 
vio monografiją.

M „Osservatoje Romano“, 
tikano laikraštis, griežtai 
smerkė Pietų Afrikos valstybės uogių, cukraus ir levulozės — dėje susidarę karšto vandens seną patiną. Jeigu jaunasis lai 
rasistinę politiką. „Ji nedaug vaisių cukraus ir mažesnių vie šaltiniai naudojami gydymo ti mi, jis perima haremą, o senis 
kuo skiriasi nuo Hitlerio rasis netų — gėlių dulkių, eterinio kslams. Iš vulkanų besiveržian patinas turi eiti gyventi su vien 
tinės politikos“. aliejaus, įvairių fosfatų, kalkių čios dujos naudojamos apšildy gungiais.

Kad butų galima sunešti j

myliu, 30.000—100.000 skridi

Pasak tyrinėtojų pranešimo, 
šie radiniai turi didelės svarbos 
atvaizdavimui jotvingių gyveni 
mo pradžioje mūsų eros. Spren 
džiant pagal užtiktų liekanų, 
toji giminė jau ir prieš 16 šimt 
mečių turėjo išvysčiusi palygi 
namai augštą kultūrą. Jie gami 
nosi puodus, įrankius ūkio dar 
bams, papuošalus, ginklus; jie 
mokėjo statytis pilis, tiltus, na 
mus.

MEDUS YRA LABAI GE 
RAS MAISTAS VISIEMS IR

VISOMS
Kanada garsi medum, kaip

ir Lietuva. Bet medus, kaip pui kiai ir jos energijos 
kus maistas, žinomas iš seniau 
siu laikų.

Medus užimdavo svarbią vie

ENERGIJA 
REIKALAMS

pa

ronas.
Jau pirmame posėdyje paau 

kotą keliolika šimtų dolerių. 
Komitetas mano sukelti bent 
3000 dol., kad dainininkas gale 
tų lavintis pas gerus speciahs 
tus be rūpesčių dėl kasdieninės 
duonos. Jis savo šeimą palieka 
JV-se. Studijuoti išvyksta dar 
šiais metais, prieš prasidedant 
mokslo metams.

Aukas siųsti tiesiai į specia 
lią einamąją sąskaitą: ,,St Ba 
ranauskas Fund“, current ac 
count No 565, Parama Credit 
Union, 235 Ossington Ave., To 
ronto, Ont., Canada. Kam pa 
togiau, galima siųsti pirm. kun. 
P. Ažubalio vardu šiuo adresu: 
941 Dundas St.
Ont., Canada.

Sol. St.
Remti

SAULĖS 
ŽMOGAUS
Rockfellerio Fundacija 

skyriė 250.000 dol. tyrinėjimą 
ms, kaip, panaudoti saulės ener 
giją įvairiems žmogaus gyveni 
mo reikalams: namams šildyti, 
motorams sukti, siurbliams ir 
kitokiems mechaniniams įtaisa 
ms operuoti, jūros sūriam van 
deniui distiliuoti ir t. t.

Saulė yra begalinis energijos 
šaltinis. Tik labai maža jos da 
lėlė, šviesos ir šilumos pavida 
le, palaiko visą judėjimą ir gy 
vybę mūsų Žemėje.

Saulė yra milžiniškas rutu 
lys, maždaug 334.500 kartų di 
dėsnis už Žemę. Milžiniški kie tas, iškilminga vakareinė. Tiki 

masi, kad muzikas, virtuozas 
Nomeika galės dalyvauti šioje 
šventėje.

W., Toronto,

Baranauskui 
Komitetas.

VARGONŲ ŠVENTINIMAS.
Aušros Vartų par. Montrealyje

Balandžio 29 d. bus vargonų 
šventinimas ir krikštas: koncei

VULKANŲ NAUDA
Washingtono Mokslo Tarny 

bos duomenimis, vulkanai, ku 
rie laikomi žmonijos nelaime, lo miesto, vulkano garai net tur 
gali kartais būti naudingi. Mo binas varo.
kslininkai visų pirma, pabrė Pagaliau Mokslo Tarnyba pa 
žia, kad su lava išsiveržęs vul brėžia, kad daug Pacifiko van 
kanų dumblas ne vieną kartą denyno salų yra vulkaninio po 
yra kalnų uolas pavertęs derlin būdžio. Jei ne išsiveržimai, tai 
gomis sritimis. Užgesusių vul šiandien Amerika neturėtų sa 
kanų nasruose, pro kuriuos an vo grožiu pasižyminčių llava 
ksčiau veržėsi lava, galima su jų salų, 
rasti daug brangių akmenų.

Senovės vulkanų išsiverži 
mai daug prisidėjo prie praei 
ties užkonservavimo. Herkula 
numo ir Pompėjos atkasimai 
padėjo išstudijuoti senovės Ro 
mos valstybės piliečių gyveni 
mo būdą.

Paskutiniu laiku sugalvoti dalyje prieplaukos, neprisileis 
truotas junginys iš beveik vie būdai išnaudoti ir šiuo metu darni kitų patinų. Kartais jau 

pa nodų dalių dekstrozės — vyn veikiančius vulkanus. Jų pape nas stipresnis patinas užpuola

mui. Italijoje, netoli Laidare!

Maila

Tai

Va

nu pridėdavo ir medų.
Medus yra vienas iš rinkti 

nių ir sveikiausių maisto pro 
dūktų. Jis teikia ne tik degamą 
ją medžiagą raumenims, bet ir 
prisideda prie žmogaus kūno 
sveiko išsivystymo, priduoda 
gyvenimiškos energijos, nešto 
rina ir nedidina svorio. Medus 
ne tik natūralus maistas, reika 
lingas žmogaus kūnui, bet jis 
yra švelnus, skanus ir turi daug 
vitaminų.

Chemiškai medus yra koncen

Apskaičiuojama, kad per pa 
staruosius 400 metų išsiveižė 
apie 500 vulkanų.

■ Ruonių patinai turi nuo 20 
iki 100 patelių. Didieji ir stip 
rieji ruonių patinai tas pateles 
užkariauja ir laiko tam tikroje

RAŠO

21.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

PULK. K. ŽUKAS, 
jų pasitikėjimo?

— Demagogai 
nys! Kokia teise 
gramo je

siūlo žemę i 
Lai savo dalina, 
mą!.. Turime čia 
darbininkų tarybą 
RusijdĮje...

Taip kalbėdami įsikarščiavo 
me beveik iki užgauliojimo žo 

erokai pa 
Iš abiejų pusių atsirado

MINISTERIS

4. RAUTE
Tą pat dieną vakare senoji 

vyriausybė suruošė mūsų gar 
bei Rotušės salėje rautą. Bu 
vo daug žmonių. Be 112 St. Sei 
mo narių ten buvo visa vyriau 
sybė, daug visuomenės veikėjų 
ir karininkų.

Rautui įpusėjus ir svečiams

gerokai „įsivaišinus“,
pamačiau didžiulės salės gale džiais. Mūsų grupė 
grupę karininkų ir senosios vy augo.
riausybės šalininkų. Jie garsiai ir 
ir nesivaržydami reiškė savo ne 
pasitenkinimą Seimu. Daugiau 
šia karščiavosi divizijos vadas, 
majoras M. ir pulko vadas, ma 
joras Č.

— Mes tautininkai... Mes nie
kados nesutiksime, kad kažko Kiekviena valdžia bus gera 
kie socialistai, ar „liaudies ats le tik ji lietuviška būtų, bet 
tovai“ mus valdytų... „Demo maskoliška, ar lenkiška.
kratai“ atsirado... Smetona Mums besiskirstant, dar 
kraštą valdė, jis ir turi valdy girdau:

— Mes, tautininkai... ir 
mačiau kažkieno iškeltą kumš 
tį...

— Mes irgi ne internaciona 
listai, — atsakiau jiems.

5. DARBŲ PRADŽIA

tos frakciniais posėdžiais, pasi to, kad savo programoje jie esą to darbo valandos žymiai suma „Lietuvių Laikraščio“ leidi 
tarimais ir darbotvarkės apsvar kairesni už Liaudininkus. Po žėjo.
stymais.

Kaip jau anksčiau buvo paša sin§- 
kyta, Krikščionys demokratai 
iš 112 vietų laimėjo 59, taigi

KD turėjo daugumą.
Jų frakcija susidėjo neva iš tri 
jų „savarankiškų” grupių: Kri 
kšč. Demokratų, Ūkininkų Są 
jungos ir Darbo Federacijos, 
tikrenybėje toks padalinimas 
buvo tik fikcija, o jas visas di 
rigavo kunigas M. Krupavi 
čius. Galėjo jie vieni valdyti ir 
Seimą ir administracijos apara 
tą, tačiau jie pasiūlė sudaryti 
koaliciją su Liaudininkais, ku 
ne savo keliu fiktyviai dalinosi 
į Socialistus Liaudininkus 
Valstiečių Sąjungą.

Po neilgų derybų

Liaudininkai sutiko
įeiti į koaliciją sekančiais 
grindais: St. Seimo pirminin 
kas bus Krikščionis, pirmasis 
vicepirm. Liaudininkas, antra 

t sis Krikščionis, sekretorius Lia
įi udininkas, antrasis sekretorius kiekiu. 

’ ne — Krikščionis.

Seimo prezidiumas 
atrodė taip: pirmininkas A. 
Stulginskis, pirmas vicepirm.
— dr. J. Staugaitis, antras — 
kun. J. Staugaitis, Seimo sekre 
torius L. Natkevičius, antrasis 
— Radzevičius.

Krikšč. demokratai reikalą lės! Pasirodė, kad šienauti ar 
vo sau posėdžių salėje vietos ša ba arti yra daug lengviau, ne

Sekančios dienos buvo užim lia Soicaldemokratų, neva dėl gu „ponišką“ darbą dirbii. Po rusų saugumo policijos pašalpą

neilgų ginčų jie visgi užėmė de

ir krikščio 
jie savo pro

dalinti?
bet ne sveti 
„kareivių ir 

kaip buvo

ir

šalininkų ir priešų.
Pagaliau ginčą nutraukė senis 
prof. Matulionis, ilgametis Miš 
kų Departamento direktorius.

— Na, lietuviai, gana ginčų >

ti...
Kuomet aš prisiartinau, jie 

ir man tą patį atvirai sakė. Ma 
no asmenyje jie irgi matė kaž 
kokį „minios“ atstovą. Sten 
giausi įtikinti, kad Seime aiški 
Krikščionių demokratų daugu 
ma, tai negi ir jie neužtarnavo

iš

pa

pa

Daug ginčų buvo dėl darbo 
tvarkos. 7” 
deriai pasiūlė bendriems posė 
džiams skirti 3 dienas savaitėje 
po 5—6 valandas, gi kitas 3 
dienas naudoti frakcijos posė 
džiams ir komisijoms, tai visų 
frakcijų

ūkininkai pakėlė triukšmą.
Jų motyvai buvo tokie: „mes, 
ūkininkai ir darbininkai, dirba 
me nuo šviesos iki tamsos ir 
kiek uždirbame? Čia gi „poniš 
kas“ darbas ir visi turime dirb 
ti nemažiau, nes gauname 1000 
markių (15—20 dol.) į mene 
sį“.

Jie pasiūlė: kasdien iš ryto 
Seimo plenumai, o po pietų 
frakcijos ir komisijos. Darbą 
pradėti nuo 6 ryto ir dirbti visą 
dieną su pertrauka pietums. 
Buvo rasta vidutinė išeitis, bet 
visgi su dideliu darbo valandų

6. SMILGOS SKUNDAS 
PRIEŠ VOLDEMARĄ 

Nuo Liaudininkų patekau
Kuomet frakcijų ly komisijas: krašto apsaugos
I. I „ l /- I **•« A A ZS C* A * ... ___

mui?

Sumišo skundėjas. Jo veidas 
persikreipė. Išbalo. Tyli.

— Neškis lauk, niekše! — su 
šukau aš.

Dviem-trim savaitėms pra 
ėjus, perskaičiau laikraštyje, 
kad Raseiniuose nuo širdies

ir skundų — peticijų. Krašto 
apsaugos komisijoje pirminin 
kavo generolas Galvydis - By 
kauskas, o nariais buvo: d-ras smūgio mirė „Lietuvių Laikraš 
Draugelis (k. d.), Ruseckas 
(liaud.), Digrys (soc.dem.), So 
loveičikas (žydas) ir aš. Kas 
buvo skundų - peticijų komisi 
jos nariai, nebeatsimenu, tik 
vieną atsimenu — Legecką (so 
cial-dem.).

Laike pirmojo posėdžio skun 
dų komisijos

Greit mus, „ponus“, nuo 
sidirbimo išgelbėjo vienas

nemalonus Įvykis.
Maždaug po 2 savaičių tokio
įtempto darbo, laike plenumo 
posėdžio, vienas valstietis, ro 
dos Kuzminskas iš Žemaitijos... 
apsilpo ir buvo išneštas iš sa

čio“ redaktorius-leidėjas Smil 
ga. Nežinau, gal ir aš prie jo 
širdies smūgio prisidėjau. Gal 
jis ir gerai padarė, kad greit at 
siskyrė nuo savo tautiečių, ku 
riuos už pinigus ilgą laiką

išdavinėjo caro slaptajai 
policijai.

, . . . Savo apkaltinima drąsiai me
buvo toks nuotykis. čiau jam j akis, nes' 1917 metais 

Tūlas Smilga padavė skundą ėjusiame žurnale „Byloje“ 
ant buvusio užsienių reikalų (Praeitis) buvo spausdinami 
ministerio, prof. Voldemaro, saugumo policijos archyvo do 
kad tas jam, Smilgai, savo lai kumentai, kurių tarpe buvo pa 
ku nedavė leidimo atgabenti iš rašyta ir apie Smilgą su jo lei 
Peterburgo nuosavos spaustu džiamu „Lietuvių LaikČraš 
vės i rdėl to jis turįs 3 milionus čiu“.
mS*vo skundu^'patikslinti j po 7- KALBA SOLOVEIČIKAS. 

sėdį atvyko pats Smilga. Aš su Viename iš pirmųjų plenumo 
per juo turėjau tokį pasikalbėjimą: posėdžių paprašė balso žydų 

— Ar Tamsta buvai „Lietu atstovas Soloveičikas ir prade 
vių Laikraščio“ redaktorius-lei j° kalbėti rusiškai, 
dejas?

— Taip, aš buvau.
— O koks Smilga buvo rusų 

saugumo policijos bylų vedėjas 
lietuviškiesiems reikalams?

— Aš Tamstos nesuprantu.
— O koks Smilga gaudavo iš

. Seimo na 
rių tarpe kilo triukšmas. Kuo 
met jis užprotestavo ir pareis 
kė, kad dar neišmoko lietuvis 
kai, jam buvo pasiūlyta kalbėti 
žydiškai, nes Seimo narių dau 
guma tą kalbą supranta, bet ne 
buvusių mūsų prispaudėjų kai 
ba.

Bus daugiau.
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MARŠKINIAI
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surišimų, lengvai išskalbia 
Visų pageidaujamų rūšių, 
vyrams ir vaikams.

GARSŪS - 
nuo 1863 metų.

LE NGVI
*

APATINIAI 
e 

x *

viskis... Neapleidžia ir poezi 
jos, parašo vis naujų eilėraščių 
ir, progai pasitaikius, juos pa 
deklamuoja. Ruošia spaudai di 
dėsnį veikalą — „Farizejai“, 
kuriame, kaip M. Laupinaitis 
savo knygoje „Aš kaltinu“, va 
noja visus, iš kairės ir iš deši 
nes... Yra neramaus būdo, tik
ras poetas. . . Nelaimingas, 
kaip ir beveik visi poetai, eko 
neminiu atžvilgiu. Jis, kaip ir 
Simas Bakšys niekad nepraši 
gyvena, nors išbandė įvairius 
biznius: net pardivinėjo gatvė 
se dešreles (sosiskas), o dabar 
turgų dienomis V. Zelinoje par 
davinėja kiaušinius. . .

Karolė Pažėraitė, rašytoja, 
Lietuvoje išleistos apysakos, 
„Nusidėjėlė“, autorė, Sao Pau 
lyje gyvendama, jau pagimdė 
dvi knygas: „Didvyrių Žemę“, 
išleistą Brazilijoj, ir „Nusidėję 
lės” II-ją laidą, išleistą Austrą 
lijoj. Dirbo kaip LSB paskirta 
lietuvių kalbos mokytoja D. L. 
L. Vytauto Didžiojo mokyklo kariuomenės kapitonas, senas 
je, rašinėja „Tėviškės Žiburia emigrantas. Gyveno Rijuj, ver 
ms“, „Draugui“ ir kitiems ka tesi prekyba. Nepasisekus, kon 
talikų laikraščiams. Pagaliau iš sulas P. Mačiulis priėmė rasti

MAMERTAS MACIUKAS
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL 

TELEFONAS: CR 0051.

tuo keliu... Tikėkime, kad ir jis 
sulauks Laisvos Lietuvos vals 
tybės atkūrimo, kurios teisme, 
kaip jis pats sako, nori būt tei 
siamas...

Juozas Čiuvinskas, Lietuvos

Pasisako skaitytojai.
AR NEGRUBUS UŽGAULIOJIMAS?

N. L. 13 Nr. buvo pranešta, pasmerkti, tai tik turėdami fak 
kad 72 SLA kuopa Hamiltone tus rankoj, bet nešaukė, kad aš 
išsiuntinės lietuviškų laikras esu 100% patriotas, o kiti ne 
čių tiem lietuviams, kurie jų ne verti nieko, 
skaito.

Gavau aš ir daug kitų mano 
pažįstamų, nors į tuos pačius 

tekėjo už muziko Jono Kaseliu ninku. Prie kons. P. Gaučio ir namus reguliariai ateina bent 
no. Gyvena Zelinos viloje, ar kons. Al. Polišaičio buvo neeta po kelis lietuviškus savaitraš 
ti bažnytėlės. . . tiniu sekretorium. Buvo Sp. S- čius ar dienraščius ir ta pačia

Jonas Kaseliūnas, muzikan gos „Lituania“ garbės narys. pavarde, kuria nemokami eg 
tas ir muzikas, griežia „A Ga Dabar Lietuvių Sąjungos pir ^mplioriai buvo prisiųsti, 
zetos“ dienraščio radijo oi kęst mininkas. v - • ■
re, kaip fogotistas; dirba „IV Aleksandras 
Centenario“ — Sao Paulio 400 „Mūsų Lietuvos“ bendradai kiek valiota ir kam 
metų sukaktuvių orkestre. Lie bis, dabar L. K. B. Choro pirmi Bet perskaičius 
tuvių kolonijoj žinomas kaip pe ninkas, dirbo General Motors korespondenciją N. 
dagogas mėgėjas. Dirba iš pasi kompanijoj, dabar dirba vieno vaizdas pasikeitė, 
šventimo, negailėdamas nei dar je aviacijos bendrovėje, 
bo, nei cento. Jo vadovybėje lie 
tuvių kalbos mokosi gražus bū 
relis Belos lietuviukų. Pasta 
ruoju metu jis platina ir lietu 
višką spaudą. Išrašinėja tautie 
čiams laikraščius iš JAV ir ki 
tur.

Aleksandras Polišaitis, Lie jus, kai susirgdavo. Šiemet, pa 
tuvos konsulas S. Paulyje, skir gal Koležiaus metraštį, paskir 
tas visai Brazilijai ir kelioms tas raštvedžiu... Dirba vaist. J. 
kitoms Pietų Amerikos respub Lukoševičiaus suorganizuotoje 

y-rr Vri-r'V » i m iT'-ro' 4 likoms, tebekonsulauja po se Moinho Velho (Senojo malu
KI / I I I 14P I A /IP f J A/ I O /\ novei. Išdavinėja tautiečiams no) lietuvių mokykloje. Rašinė

A-Z L/ A K.J JVAlĄj 1 ųlVvd Y Alų A pasus įr kitus dokumentus. Jis ja į kelis laikiaščius. Jieško lci
ir rašytojas, poetas... Rašinėja dėjo savo eilėraščių rinkiniams 
ir laikraščiams, bet labjausiai ir romanui „Slapta Valstybė 
mėgsta numeruotus raštus, nes Brazilijos giriose“. Už savo drą 

są turi daug draugų ir priešų. 
1955'metais, kartu su poetu K. 
Jūra, paruošė lituanistikos va 
dovėlį „Tėvų kalba“, kurį išlei 
do Juozas Lukoševičius ir Juo 
zas Karpavičius.

Kun. Vladas Mikalauskas,

Vartokite baltinius, kurie išlai 
ko šilumą kūne ir kartu palo 
gūs nešioti. Penmans lengvi 
medvilnės marškiniai sugeria 
prakaitą — patogiai pasiūti, nė 
ra 
mi.

Paskaitėm tai už persistengi 
Boguslauskas, mąi, atseit — pasiųsta daug ir 

pakliuvo. 
Hamiltono 
L. 14 Nr.,

Tenai rašoma, kad iš 300
Simas Bakšys, mokytojas, bu egz„ kuriuos išsiuntė, 30% te 

vęs „Žinių“ redaktorius, rašy ko išsiųsti abudu savaitraščiu 
tojas ir poetas, prisiglaudė prie tam pačiam asmeniui. Toliau 
Benediktinų vienuolyno. Dirbo cituoju: „Ir dar skaudžiau, ka 
to vienuolyno gimnazijos rašti da daugelis jų buvo su vidun 
nėję: pernai buvo asistentu, pa n’ut ar< augštuoju mokslu, baigę 
vadavo matematikos mokyto

Gal odėse ir tinka:
„Sau paminklą stačiau užu varj 

tvirčiau, 
Už Egypto bones kur kilniau ir 

augščiau...“ 
Savim pasitikėjimas yra ge 

ras požymys, bet savęs įsimylė 
jimas yra kitų žmonių atstūmi 
mas.

Net ir laikraščiuose paskai 
tom, kad Hamiltone buvo sun 
ku komitetą sudaryti. Jei pana 
šiai pasitaikys daugiau, tai gali 
būti dar sunkiau.

Daugiau santūrumo, lietuvis 
kos etikos ir darbo, tada darbas 
riedės pirmyn.

Kiek liečia korespondenciją 
14 nr. aš manau koresponden 
tas turės tiek vyriškumo, kad 
prisipažins Ije reikalo pasikars 
čiavęs. S. L.

Redakcija, dėdama šį pasisa 
kymą, turi pastebėti, kad, tie 
sa, daugumas tautiečių tikrai

KĄ VEIKIA LIETUVIAI KULTŪRININKAI 
KARŠTOJOJ BRAZILIJOJ

Petras Babickas, poetas, ra ziliškų tekstų paruošime, jiems iš jų valgo duoną. Remia tai 
šytojas, tapytojas, Lietuvoje nuolat talkininkauja Rachele „Žinias“, tai „Mūsų Lietuvą“, 
buvęs Radijo’ Dėdė, gyvena pa Portela-Audėnienė, brazile poe pakaitomis. Prakalbas sako tau 
čioje sostinėje, Rio de Janeiro, tė ištekėjusi už lietuvio inž. Ka tinių švenčių ir kitokių iškii 
sekretoriauja pas Dr. Fricą Me zio Audėno. mių metu. Kartais pakalba ir
jerį, Įgaliotinį Lietuvos reika Klemensas Jūra (Juraitis), per radiją.
lams. Didžiausias jo nuopelnas gyvena Sao Paulyje, dirba vie Mel du t is Laupinaitis, naujo _____ ______ ____________ r
— paruošimas propagandinės noje spaustuvėje kaip raidžių kas, bet skandalingas. Jo kny vienuolis-jėzuitas. Šiandien jau 
knygos „Lituania“, kurią išlei rinkėjas. Turi ir savo rinkyklą, ga „Aš kaltinu“ (I-mas tomas), velionis, nes š. m. sausio 26 d. 
do pats min. F. Mejeris. Tiek kurioje buvo surinktos beveik 1954 metais pasaulio lietuvių prigėrė jūroje, besimaudyda 
ministeris, tiek ir jo sekreto visos Brazilijoj išleistos lietu spaudoje gyvai komentuoja mas su S. Paulio lietuvių jauni 
rius dalyvauja vietos lietuvių viškos knygos. Padeda „Žinių“ mas ir dabar. Spaudai baigia mu prie Santų miesto. Buvo gy 
veikloje ir, pernai, daug prisi leidėjams tvarkyti šį savaitinu ruošti du sekančius tomus. Prie vas ir linksmas. Nuolat lanky 

šų ir „didvyrių“, kurie pasiro davo Moinho Velho lietuvių 
dys sekančiuose tomuose, visur mokyklėlę, kur paremdavo 
puolamas ir provokuojamas, mok. Simo Bakšio ir vaist. J. 
džiovininkas... Mūsų didysis Lukoševičiaus pastangas. Jo 
knygnešys Bielinis ar nesakė, pagerbimui dabar ta mokyklė 
kad nemirs kol ruskiai nebus iš lė pavadinta Moinho Velho lie 
vyti iš Lietuvos. Ir savo žodį tuvių kun. Vlado Mikalausko 
jis ištesėjo. Ir „Aš kaltinu“ vardo Vargo mokykla. Palaido 
knygos autorius pasiryžęs eiti tas S. Paulyje, Araca kapinėse,

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve k
„LITAS” i

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai x 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 42S0. t*
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary. S
Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120 ą

'’■jio prie Lietuvos Bažnytinio ką, rašinėja ir į JAV lietuvių 
Ųsno parodėlės surengimo Eu laikraščius, daugiausia „Laisva 

čharistinio kongreso metu. Bra jai Lietuvai“. Tai Rimas Amai

A, J. Norkeliiinas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

g GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
v per v
J MONTREAL ENTERPRISESjReg’d I
I Tel. RA 7-3120 |
| 6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St ZOTIQUE St.,E.
R Aymon d 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais—visą dieną.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAJTIS.
Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo masinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

k Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. ;
» medžio dirbiniai.
| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠI A U Č I U L I S 
a yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- ;
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. ]
a Lietuviams nuolaida. ’
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Vili® Lasalle, Montreal, ;
i P. Q. Tel.: HU 8—0162,;

mokyklas dėka Lietuvos valsty 
bės paramos. Šiandien jie, ne 
nori skaityti lietuviškos spau 
dos...“

„Hamiltono 72 SLA kp. at nedirbitnu nuoširdumu ir tikru 
liko tikrai gražų žingsnį, vertą 
dėmesio ir kitom kolonijom“.

Jei tai padarė SLA kuopa, 
kuom' aš netikiu, tai yra neap 
galvatas žingsnis ir bereikalin 
gas žmonių erzinimas. Jei jau 
buvo nutarta siųsti tiem, kurie 
neskaito ir juos paraginti užsi 
prenumeruoti tuos laikraščius, 
tad reikėjo pasitikrinti, ar tie 
žmonės laikraščius prenume 
ruoja, ar ne.

Bet kiek aš išsikalbėjau su
SLA kuopos žmonėmis, tai bu tie, kuriems korespondentas tai 
vo vieno žmogaus jaunatviškas kė, iš tikrųjų ir neatsilieps. Nes 
pasikarščiavimas.

Lietuvoj tiek žurnalistai, tiek 
visi lietuviai prisilaikė tam tik 
ros etikos ir, jei jau bandė ką

specialioje kunigų laidojimui 
skirtoje koplyčioje.

Kitą kartą 
giau.

lietuvišku natūraliu jautrumu 
prenumeruoja lietuvišką spau 
dą, perkasi ir knygų, nors ir ap 
sivaržydami. Bet taipgi yra fak 
tas, kad yra tautiečių, ir dar.su 
augštuoju mokslu, kurie" šalina 
si nuo savo tautos žmonių, jau 
nekalbant apie spaudos neskai 
tymą. Šitokios rūšies žmonė 
ms korespondentas ir taikė čia 
suminėtus pasakymus. Gaila, 
žinoma, kad atsiliepia tie, ku 
rie į tą kategoriją neįeina. Bet...

tiktai jautrūs savo tautiškiems 
reikalams atsiliepia. Supranta 
ma ir tai, kad vienam-kitam ga 
Įėjo būti pasiųsta ir gaunantie 
ms tuos laikraščius, bet tokių 
pasitaikymų sunku išvengti.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
Algis'Varionis. DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!
parašysiu dau

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio it kt. infortnacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. M «n f r e d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gilt Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumi»agj 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: teief.:
■ ' kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094
f ' * Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. Įį \ 
3963 COLONIAL AVE., MONTH t Al. i

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

dar.su


6 PS L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. IV. 18. — Ni 16 (4c7)

WELLAND, Ont
| DĖMESIO!

Jį Balandžio mėnesio 28 dieną (šeštadieni)
$ visi keliai veda tik Į

Kiekviena 1 
miško ribose, prie gelžkelio Ii tvarkoje, 
nijos, stato savo taip vadinamą 
pusiau centrinę vietovę. Susi akordinis „picework“. F 
daro kaimas, kuriame vyksta malkės kertamos daugiausia 
vedusių darbininkų šeimyninis motoriniais pjūklais. Kirtėjas 

v ,T „ , ..... , » pastovus gyvenimas. Čia istei nėra prižiūrimas, dirba patsaiv Čia 162 Hagar St. Slovaku saleįe įvyks paskutinis X ■ i 1 1 r . . .. .xxaga* pi. Uivvan.u j t / i X giamas paštas, mokykla, ligom savo valia, kiek nori ir čia jo
S PAVASARINIS PASILIKSMINIMAS. X nė; pastatomi sandėliai, maisto niekas neturi teisės paraginti
X z-. , ,,, ,, , r , X ir kitu reikmenų, šaldytuvai, prie darbo nei jam pastabu daX Gros pirma karta Wellande geras 5 asmenu orkestras X ‘ >■ .• m • j ■ -.v , , . • .... ,, v Čia suvezamos masinos. Čia ap ryti. Nori daugiau uždirbti, tai| ir linksmins sokejus europietiška muzika. Veiks turtingi | sigyvena augštesnieji kompani pats save pasiragink prie dar 
g o valgių ir gėralų bufetai. Atvykę nesigailesite! | jos darbo vedėjai. žodžiu, čia bo. Darbo našumas tačiau yra
X J X koncentruojasi visa, kas reika labai didelis ir isprodukavimas
X Rengėjai.^ linga darbui. aukštas. ,

Nuo čia jau dirbami keliai gi Visi miško darbininkai pri

KANADOS MIŠKO PRAMONĖ SAULT Ste. MARIE, Ont.
2. & PLIENO FABRIKO NAUJ1NEOS

MIŠKŲ KEMPĖS, JŲ TVARKA IR DARBAS ..... . .. . _ . .. . . ,
. _ . Musų miesto didžiausioji rado musiskis muionierius, da 

kompanija savo ra tvarka ir taisyklėm turi būti darbovietė Algoma Steel Corp, leiskim koks nors „lietuviškas
Ltd. paskelbė pelną už praėju Džimis Dunnas* ar kasyklų sa 

Darbas didžiumoj dirbamas sįus metus — netto 10.441.834 vininkas kur nors Haiti ar Kvi 
Popier joj (apie 10% miliono dol.) t.'beke, tačiau, gaila, reikia tike 

yra daugiau kaip dvigubai už tis, to niekuomet ncišgirsnne.
1954 m. turėtą pelną. Vertybių Anot žymaus britų filosofo 
popierių biržoje šio plieno fab Bertrand Russell, kad nuo se 
riko akcijos (Šerai) kartais pa niausiu laikų žmonės siekia ir 
kyla net virš 120 dolerių (vie įieško sujaudinimų ar pajaudi 
netas). Tų pačių akcijų kaina nimų... Taigi, vienas atranda 
prieš dvejus metus buvo tik 50 tai kortų lošime, kitas svaiga 
dolerių, o prieš Kalėdas tik 
apie 90 dolerių. Mūsų mieste ir 
Toronte paskleisti gandai, 
dvi stambios amerikiečių 
no bendrovės yra parengę

iuose, dar kitas švelnioje lyty 
je... Tačiau šis naujas sportas, 
atrodo, yra pats pavojingiau 
sias ir brangiausias. Palinkėsi 
me dalyvaujantiems tautiečia

NETEKOME ŽYMIŲ VEIKĖJŲ
„Ant saulelė vėl atkopdama veikėja ir kartais pasirodydavo 

budina svietą“... Erio ežeras laikraščiuose su korespondenci 
baigia nusikratyti ledo liku jomis apie Wellando lietuvių 
čiais ir jo bangų kietai suplak koloniją. VI. Eižinas yra dide 
to smėlio krantu malonu pavai lės iniciatyvos, plataus galvoji 
kščioti ir pasižvalgyti po van mo ir planavimo visuomeniniu 
dens ir erdvės platybes. Wel kas. Jam išsikėlus, dalis bend 
lando kanalu, vėl pūsdami dū ruomenės valdybos užplanuotų 
mus, tingiai praplaukia išdidūs darbų teks likusiems.
laivai. Miestelio gatvės sklidi 
nos saulės, o sode keliasi nauja 
gyvybė —■ gležna žolelė ir žie 
mą išmiegojęs vabzdelis. Beauš 
tantis pavasaris paveikia ir žm 
ogaus dvasią: pagerėja nuotai 
ka, darosi gyvesnis ir darbin 
gesnis.

Taip su pakilusiais paukš 
čiais į šiaurę iš mūsų kolonijos 
išskrido pp. Eižinai. Tai nemen 
kas smūgis šiai kolonijai nete 
kus veiklių ir energingų visuo . . . . . , ,
menininkų. Vladas Eižinas bu 3un^s l visuomenini darbą, 
vo K. L. B. Wellando apylin 
kės valdybos pirmininkas, bu B. Wellando apylinkės valdy 
vusių Lietuvos karių Ramoves ba, pirmininko pareigas 
(Niagaros pusiasalio skyriaus buvęs vicepirmininkas 
kūrėjas — jam įsikūrus pirmi nas Stankevičius, 114 Killaly 
ninku ir skautams remti būre St. Port Colborne, Ont. Tel. 4- 
lio vienas iš inciatorių, steigė 9036. Visi kiti valdybos nariai 
jų. lieka savo senose pareigose.

P. Eižinienė aktyvi skautų J. P.

LONDON, Ont.
IŠ LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLOS

Pp. Eižinai pardavę savo pre 
kybą (grocerį) Port Colbornc, 
išsikėlė Į Torontą, kur atidaro 
tos pačios rūšies prekybą, 996 
Dundas St. W. Torontiškiai lie 
tuviai turėtų palaikyti bekylan 
tj lietuvį prekybininką.

Pp. Eižinams už jų visuome 
ninę veiklą tenka tik nuošir 
džiai padėkoti ir palinkėti ge 
ros sėkmės Toronte. Reikia ma 
nyti, kad jie ir Toronte įsi

kad 
plie

... _____________ r_________ 180 ______ __ _____________ ______ _
liau į mišką sulig inžinieriaus klauso unijai. Atėję ne unijis milionu doleriu parėmimui šio ms geriausios sėkmės, bet kar 
nurodytos krypties ir nurodytų tai į miško darbą gali dirbti vie plieno 'fabriko' kontrolės, buvo tu priminsime seną ir teisingą 

na mėnesį. Po to turi stoti į mūsų fabriko vadovybės panei patarimą: Niekada nedalyvauk 
ma^ ; ncsvtoj?s i uniją yra atlei gti Plieno produkcija kovo m. šiame žaidime, (gemblevime)

• pasiekta 95 tūkst. tonų, o dar nerizikuok pinigais, kurie tau
Yra tokių kompanijų, kur ir vėliau šiais metais, bent taip greitu laiku bus reikalingi!

kempėms statyti vietų.
Kempės pastatomos

daug 200-ms žmonių. Kempės džiamas iš darbo.
pastatai atvežami iš fabrikų, 
kur jie sudaromi iš sukrauna vedusieji su šeimomis gali gy dabar atrodo, bus pralenkta -- 
mų gabalų. Sukrovus juos į venti miško kempėse, atskiruo sumušti visų ankstybesnių lai 
krūvą, padaromi pastatai, ku se nameliuose. Nepaisant to, kų plieno produkcijos rekor 
rie gražiai atrodo ir patogūs vi kad, yra daug vedusių, mote dai.
duje. Sąstatas pastatų: virtuvė rys su vaikais gyvena kur Plieno fabrikas vis dar ple 
su valgykla: darbininkų kvarta mieste, o vyras miško darbe, čiamas ir didinamas. Šiuo metu 
las; svetainė: raštinė ir maisto Yra tokių vedusių, kur mote mūsu fabrikas turi svečiu __
sandėlys. Dar pristatoma arklį rys dirba virtuvėj, o vyras miš lankosi amerikiečiu plieno spe 
dė, garažas, kalvė, pirtis. Kem ką kerta. cialistų grupė iš Great Lakes

KOVA UŽ ALGA IR GYVE Ste,e.1 Company kurie mokosi ir 
NIMAS MIŠKO SĄLYGOSE. slebl ,k^adl«tl1šk? Pheno Sami

Kaip visoj Kanadoj pramo 
nės darbininkai veda kovą su 
kompanijomis už augštesnę ai

Mažiau bedarbių.
Miesto bedarbių draudimo 

įstaigos paduotais duomenimis, 
kovo mėn. pabaigoje mieste bu 
vo registruoti 1409 darbo jieš 
kantieji asmens. Pernai tuo pa 
čiu laiku buvo 3106 bedarbiai. 
Laike š. m. kovo mėn. mūsų 
mieste gavo darbus 748 žmo 
nės.

Paskutinė „įdomi naujiena“.
Dėl susidėjusių įvairių nepa 

lankių aplinkybių, o ypatingai 
dėl laiko trūkumo, šių eilučių 

savo korespondento 
darbą „Nepr. Lietuvoje“ neri 
botam laikui nutraukia.

Tas, žinoma, neliečia bendra 
darbiavimo „N. Lietuvoje“ str 
aipsniais ir „sulietuvinimais“, 
aišku, jeigu ,,NL’ ’ pageidaus.

Patartina vietos valdybai pa 
skirti savo korespondentą ar pa 
prašyti šiaip kurį nors tautietį 
prisiimti šį lengvą ir, visai pa 
prastą darbą. Štai, „Tėv. Ži 
būriuose“ retkarčiais parašo ko 
respondenciją tūlas „artojas*’, 
tai kodėl tas pats ar kitas arto 
jas negali ir „N. L.” parašyti?! 
Good-bye! Korespondentas.

N L red. dėkoja p. Korcspon 
dentui už pasiaukojantį bendra 

Sunku tuos visus laimėjimus darbiavimą, augštai vertina jo 
patikrinti, tačiau kai laimima, geras pastangas ir nuoširdų 
tai visi žino, o kai pralošiama darbą, drauge ir reiškia viltį, 

sienos ir grindys dažytos, nauji miško broliukai, tiek ir pinigų, tai nei lapė neloja... Ma kad Jis ir toliau vienu ar kitu 
lonu būtų išgirsti ne tik mūsų būdu NL bendradarbiaus. Nuo 
kolonijos, bet ir visos Š. Ame širdus ačiū!
rikos lietuviams, kad štai atsi ----- ------------------------------------------

Sukrovus juos į venti miško kempėse, atskiruo sumušti visu ankstybesnių lai 
. _ ' _ • Nepaisant to, kų plieno produkcijos rekor

Plieno fabrikas vis dar ple

pių pastatai yra visi apšviečia 
mi elektra ir šildomi šiltu oi u 
iš centralinio šildytuvo, arba 
apšildomi aliejum. Malkų veik 
visai nevartojama, nepaisant, 
kad jų miške daug.

Virtuvė ir valgykla yra bend gą, ir geresnes darbo sąlygas, 
ra dėl visų, kaip darbininkų, taip lygiai ir miško pramonėj 
taip ir darbo vedėjų. Nepal tas yra vedama. Na, ir reikia pa 
sant, kad yra augščiausi kom sakyti, kad kas šiandien miško 
panijonai, ar ministeris, senato brolių yra iškovota ir atsiekta,

nimo būdą. Fabrike jau pradėti 
priiminėti visai naujj darbiniu 
kai ir darbas ligi sekančio ru 
dens, atrodo, yra visiems, kad 
ir patiems jauniausiems darbi autorius 
ninkams, garantuotas.
Lietuviški „biržos makleriai“.

Miesto centre esančiose dvie 
rius, ir kas tik apsilanko iš to tai tas viskas ne už dyką buvo jose įstaigose, ant kurių durų 
kių, visi turi laukti skambučio, gauta iš kompanijų. Kiekviena durų angliškai užrašyta „Sto 
kada laikas valgyti ir tik tada koja reikalauja pasiaukojimo, cks & Bonds“ (atsieit, prekiau 
visi eina į valgyklą, sėda prie taip lygiai ir miškininkai ture jama vertybių popieriais) gali 
stalo po aštuonis ir ramiai visi jo pasiaukoti. Reikia tiesą pri ma pastebėti ir mūsiškių 
kartu pavalgo su darbininkais " ’ ■ * - t- ii

tą patį šios dienos pagamintą 
maistą. Virtuvės personalas, vi 
rėjai ir padavėjai į stalus, dau 
giausia moterys. Ypač suomių 
tautybės. Maistas yra geras, 
skanus ir augštos kokybes, še 

Balandžio mėn. 22 d. — sek auką — savo gyvybę. Taip pat šis sykius per dieną duodamas.
madienį Londono skautai mi bus pagerbti ir atminti ir kanki pusritis, pietūs ir vakarienė, o 
nės viso' pasaulio skautų patro nių tėvai, giminės bei artimieji, tarpe šitų yra užkandis: kava, delis skirtumas yra tarp to, kas dolerių... 
no — Šv. Jurgio šventę. Tuoj 
po lietuviškų pamaldų parapi 
jos salėje — bus iškilminga su 
eiga. Kadangi šiemet Šv. Jur 
gio diena yra paskelbta ir skau 
tų-kankinių diena, tai sueigoje 
bus pagerbti visi lietuviai skau 
tai, kurie, siekdami Šv. Jurgį, ir dosnios visuomenės maloniai 
kovoje su piktu ir už skautybės prašoma Jamboree Fondą nuo niekas neskalbia. Kino paveiks rašyta sutartim unijos su kom 
principus, atidavė augščiausią širdiai paremti. L. E-tas. lai yra rodomi kas dvi savaitės panijomis, gautas algos pakeli 

ir dažniau. Vienu žodžiu, gyve mas 7 procentai ir kiti pagerini 
» g rūmas yra geras, tik su tam tik mai. Atlyginimas šiandien už

s

Iki bus išrinkta nauja K. L.

eina
Anta

Jamborees Fondo akcijai ir 
eigai Londono skautu tarpe ir 
visuomenėje vadovauja „Lithu 
anicos“ vyčių būrelio vadovas 
v. sk. A. Švilpa, gyv. Londone, 
15 Elmwood Ave East. Skautų

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER A SONS 
lo METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistai
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Tel. TR. 1135

VICTORIA.
CLEANERS 
DRYERSCo

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95
0.95
0.90
0.85

Kostiumas . . . . 
Paltas (lengvas) 
Suknelė ...........
Skrybėlė ...........

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

J. f. WHS OH

i „am 
pažinti, kad prieš 15—20 metų basa’dorių“. Ir nemažai!! Kar 
streiko kovose ne vienas iš st tais net po pustuzinį tautiečių 
reikuojančių turėjo skaudžiai vienu laiku užtiksi ir dalyvau 
nukentėti. Kai kam teko net į 'jančių šiame sporte, atrodo, tu 
kapus nueiti, ypač, kovojant ti tendencijos didėti. Tai pa 
prieš kompanijų samdytus mu skatina gandai, kad štai tas ar 
šeikas ir „skebus“. Tačiau strei tas tautietis laimėjo — uždir 
kų kova ėjo ligi pergalės, kol bo biznyje vertybių popieriais 
miškininkai laimėjo. Todėl di netik šimtais, bet tūkstančiais

arbata, kakava, arba pienas su buvo ir kas jau šiandien yra mi 
pyragaičiais. ško kempėse.

Darbininkų pastatai yra šva Šiandien gali džiaugtis tiek 
rūs, :
daug langų. Lovos geležinės, senieji. Šiandien kompanijos 
spiruoklinės su matrasais; pa pripažįsta uniją pilnai, ir ne 
talinė kas savaitę keičiama. Pa unijisto darbininko į darbą ne 
tys savų baltinių ir drapanų priima. 1955—1956 metų pasi

GALIONAS DIVA MODE |
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 y

V £ I

Adamonis ir Budriunas
f „DISTRICT ESTATE BROKERS”

$ Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
's Paskolos: 5% % užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 

Žemė pardavimui: — Pavieni lotai ir didesni plotaiŽemė pardavimui
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Monti ealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!
Agentai:
D. N. Baltrukoms VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriunas RA 7-2690.

HE 0211 Offine: 327 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

šaudy
sukirstą vieną kortą 6.10 dol.
ir kiti priedai, kaip tai kelias ir ji atletika, plaukymas, šaudy, 
„bonai“. Padienių atlyginimas mas, šuoliai į vandenį, šiuolai 
10.15 dol. už 8 vai. darbo die kine penkiakovė, tinklinis, teni 
nos. Mecanizuotų darbininkų sas, vandensvydis, žirginio sp 
atlyginimas yra nuo 10.59 dol. ortas
ligi 1.79 dol. į vai. Rugpjūčio 21-27 dd. Mask

Kompanijos nuo kiekvieno voje trečioji moksleivių sparta 
darbininko atskaito už maistą į kiada.
dieną 1.75 dol., skalbyklą į mė Spalio 4—12 dd. Klaipėdoje 
nesį 3 dol., sveikatos reikalams kaimo futbolininkų zoninės var 
į mėnesį 2.50 dol. Sukirstus ir žybos.
sukrautus medžius priima kas Gegužės 19—23 dd. pavasari 
savaitę ir išduoda pažymėjimą, nės varžybos baidarėmis.
Krautuvėj ką perki be pinigų, Gegužės 19—22 dd. Taline 
atsiskaitai vėliau. Viskas aišku Estijos, Latvijos ir Lietuvos le 
ir teisinga. ngvosios atletikos rinktinių var

Valeri Sibulis. žybos.

BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7679 Geor^e St” Ville Lasalle.

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

H
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

w laidotuvių Direktoriui |
S 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 W

g I Lietuviška motery kirpykla
>5 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
f Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). | 

v$ 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. S

IrEBde luxe dry cleaners I
143—8th AVENUE, LACHINE į

S IT ^7 A '70'7 Lietuviams nuolaida.
X1W2L y-0/^5/ Sav.: P. RUTKAUSKAS. j
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auklėjimo. Daugumas skautų 
tebėra pradžios ar augštesniųjų 
mokyklų moksleiviai, tad jų iš 
tekliai labai riboti. Hamiltono 
lietuviai gražiai užsirekomenda 
vo šelpdami Vasario 16 d. ir Sa 
leziečĮų gimnazijas, tad neuž 
mirškime ir mūsų pačių jauni 
mo, nors ir maža auka įgalmda 
mi jį savaitgalius praleisti sa 
voj aplinkoj, skambant lietuvis 
kai dainai. G. B.

V. A. V. PARAPIJOS KOMI 
Iš savo pusės ^etas balandžio 28 d. ruošia va 

linkių Lietuviai, su šiuo papras mes pažadame Tamstoms įdėti karą-banketą, kuris įvvks para 
tu, bet labai vaizdžių ir didžiai mūsų energiją, gerą valią, iš •• ... - - ■ —
išmintingu mūsų tautosakos ale tvermę ir visišką sąžiningumą, 
gorįiiu pasakojimu „Tėvas ir kad pasiimtą inciatyvą tesėtu 
vaikai“. Jame tėvas, panaudo mėm. Mūsų v-ba yra iniciatorių 
damas šluotos simbolį, įtikinau v-ba. Po metų laiko, kada jau 
čiai parodo vaikams, kad tik bu bus pilnateisių narių, įnešusių 
darni vieningi, jie bus nenugali nemažiau vieno įnašo, t. y. 100 

’ — eis per gyvenimą, neįvei dol., jie patys Fondo V-bą su 
ami jokių pašalinto įtakų, at darys tokią, kokios daugumas 

laikydami visokias audras ir narių norės, 
puolimus.

HAAAIfįLTON
Vienybė — Galybė!

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO V-BOS 
KREIPIMASIS

Pradėdami didelį ir sunkiai lio tautinio darbo, ž*io, kad jo 
įvykdomą darbą — lėšų Lietu įgyvendinimas bus sunkus, bet 
vių Namams Hamiltone organi taip pat tiki, kad lietuviai rim 
žavimą, — mes kreipiamės į tais ir svarbiais atvejais gali su 
Jus, Malonūs Hamiltono ir apy sikoncentruoti.

pijos salėje 7 vai. vakaro. Bau 
ketas bus su gerais užkan 
džiais, bei su minkštais ir stip 
resniais gėrimais. Banketo me 
tu gros muzika ir programoje 
pasirodys mūsų „Aukuras“, p- 
lė Kaniavaitė ir skautai vyrai 
su linksmomis programėlėmis. 
Be to, bus loterija. Visi hamil 
toniečiai ir apylinkės lietuviai 

Manydami, kad Lietuvių Na maloniai kviečiami atsilankyti 
Šis pavyzdys, beabejo, tinka mai yra visų lietuvių Namai yia ir, maloniai ir linksmai praleis 

ir mūsų pasiimto tikslo įvykdy visų lietuvių bendras tautinis ti laiką. Komitetas,
mo galimybei pavaizduoti. Tru reikalas, mes savo darbų plane TAHTną mNnn ATSTO 
mpai atsakydami į visų minty esame numatę oe narių įnašų, 'AĮJ 1U5 tUNDO A 1 d 1 O 
se automatišaki kylantį klausi lėšas telkti parengimais, loteri VYBĖS HAMILTONO 
mą „Ar pasiseks?“ — mes su jomis ir kitais būdais. Norėda Skyriaus pajamų-išlaidų apys 
visišku tikrumu atsakome. jei nii jau pačioje pradžioje susi kaita už 1955 metus.
visi vieningai prisidėsime — laukti visų tautiečių pritarimo, Pajamos:
Lietuvių Namai Hamiltone at šiuo mūsų atsišaukimu skelbia Saldo 1955. I. 1.............. 744,05
sistos, jei tik tūpciosime, ne pa me Fondo narių verbavimo vai. Parengimų pelnas: 
sitikėsime ir filosofuosime ar jų ir rengiame oficalų ir iškil 1. Žiemos balius I. 22.. .264.20 
pesimistiškai kalbėsime, musų niingą jo atidarymą, jam atžy 2. Kaukių balius II. 19. 468,10 
svarbius, kad ir didžiausios rei mėti gegužės 21d. įvyks dide 3. „Čirlionio“ koncertas 
kšmės tautinius planus, aplin lis Koncertas - Balius vienoje III. 19...............................643,58
kos įtakos sulaužys taip leng gražiausių ir puošniausių salių 4. Skyriaus 4 metų sukakt.
■ji. kaip tuos atskirus palaidos—Brant Inn., Burlington. Bile vakaras V. 7....................... 4.81
,jotos virbus. tus platinsime iš anksto, tad la 5. Gegužinė Brant Inn VI.
Hamiltone esame apie 700 bai maloniai prašome visus lie 30...........................................46,61

dirbančių lietuvių. Ai tiruose tuvius į šį pirmąjį mūsų kon 6. Geg. Brant Inn VIII.l. 20,45 
apylinkėse dar yra apie 100. No certą kuo skaitlingiausiai atsi 7. „Aukuro“ penkmečio ba 
rėdami įsigyti namus, kurie bū lankyti, įsigyjant biletus i., pla 
tų mūsų visų pasididžiavimu, tintojų. 
turime, mažiausia, sutelkti 
100.000 dol. pradinį kapitalą

- O' Keefe s užsakymu 
iliustravo Latvijoje 

gimęs Kanados 
dailininkas Eduards Dzenis

seni KANADOS papročiai
QUILTING BEE

„Quilting bee“ užsilikęs nuo pirmųjų Kanados 
istorijos dienų. Dar ir šiandie moterų grupės 

apsėda aplinkui siuvimo rėmą, kad išlaikius 
„old-time“ paprotį. Sentimentalumo 
dėliai šliūbinės suknelės ar kūdikių rūbų 
skiautelės laikomos kaipo brangus atsiminimas.

OLD VIENNA
liūs ir premj. „Tėvas“ 
IX. 5-6 .........................588,74

II. Įvairios pajamos:
1. I-jo pusmečio palūkanos

banke ..................................6,43
2. II-jo pusm. palūk. banke 5,41
3. Išplatinta metraščio už 2,00 

Viso pajamų 1955m. 2050,33
Išlaidos:
1. Pasiusta Centrui:
I. IV. 6.........................
2. XII. 27.....................
II. Savo kolonijos reikalams:
1. Šalp. F. 10% parengimų

pelno ..............................303,65
2. „Aukurui“ pusė pelno

nuo XI. 5-6 pareng. 264,94
3. Dovana skaitlingos šeimos

motinai .......................... 12,08
4. Auka vysk. M. Valančiaus

v. šešt. mok. VI. 8. . .100,00 
Dovana vysk. M. V. v. 
šešt. mok. mokiniams mo
kslo metu užbaigimo pro
ga VI. 8. .........................89,25

6. Dovana mokytojams Kalė 
dų proga ....................44,50

Visais Namų Fondo reikalais 
. ■. . F prašome kreiptis į v-bos narius,

Prileisdarni, kad apie 300, tau į;Urių sąstatą paskelbsime kito 
mis progomis. Jie visi įgalioti 
rinkti pinigus ir duoti informa 
cijų kitais Fondo klausimais.

Tikėdami, kad mūsų iniciaty 
va ras Tamstų širdyse ir veiks 
muose pilno pritarimo, mes vi 
sada esame šiame reikale Ta 
mstų patarnavimui.

Jūsų
Hamiltono Lietuvių Namų 

Fondo Valdyba.
NAUJAI

SUSIORGANIZAVĘS 
Hamiltono Skautų Rėmėjų 
mitetas balandžio 9 d. pasiskirs 
tė pareigomis: pirm. Z. Lauga 
lys, sekr. G. Breichmanienė, 
ižd. L. Valevičienė ir nariais: 
J. Mikšys, St. Bakšys, A. Tu 
maitis, P. Breichmanas ir Ig. 
Varnas.

Hamiltono Skautų Rėmėjų III. Įvairios išlaidos:
1. Raštinės išlaidos . . . .47,83
2. Reprezentacijai . . . .31,60
3. Už Įvairius patarnav. 6,50
4. Gegužinės Brant Inn

V. 23. nuostolis .... 12,55
5. Kalėdinis sveikinimas

„Tėv. Žib.“......................5.00

tiečių dėl ekonominių sąlygų 
savo pinigais negalės pr sidėti, 
kitiems 500 reikėtų išskiiti iš 
savo einamų s-tų po 200 dol. 
Jei mes laike 2 ar 3 metų kiek 
vienas paminėtą pinigų sumą į 
Namų Fondo s-tą įnešime, Lie 
tuvių Namai Hamiltone taps re 
alia tikrove.

Sutelkimui lietuviško kapi 
talo ir yra įsteigtas Hamiltono 
Lietuvių Namų Fondas, kurio 
įstatus už 2 ar 3 savaičių įvai 
riomis progomis Tamstoms iš 
dalinsime. Kad palengvintų 
tautiečiams apsispręsti ir kad 
neapsunkintų Tamstų ekono 

miškai, šio fondo veikimas nu 
matytas 3 metams. Valdybos 
nariai aplankys visus lietuvius, 
prašylami įnešti į Fondo eina 
nają s-tą, The Fund ef the Lit 
U.anian Home in Hamilton, ________ ______

esančią Canada Permanent Mo Komitetas sau uždaviniu pasi 
rtgage Corporation banke, 47 statė — remti H. skautų orga 

~ ‘ nizaciją tiek moraliai, tiek ma 
terialiai, stengiantis suteikti 
kiek galint daugiau galimybių 
jaunimui praleisti laisvalaikį lie 
tuviškoje aplinkoje.

Kadangi iškylavimo ir stovy 
Įdavimo sezonas jau čia pat, tai 
lėšų klausimas labai aktualus. 
Nutarta ligi birželio mėn. 1 d. 
padaryti rinkliavą aukų lapais 
po namus. Malonūs hamilto 
niečiai prašomi nors ir maža au 
ka prisidėti prie mūsų jaunimo

James st. S., Hamilton, Ont., 
Nr. 3226 vieną, du ar ir dau 
giau įnašų iš karto arba pasira 
syti pasižadėjimą, nurodant 
mokėjimo datas ir sumas.

Valdyba, imdamasi šio dide

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

e Lietuviška prekyba

FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS
1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont.

Čia rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan 
tuotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
Lietuviams duodamos nuolaidos.

Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, 
kurioje priimami pataisymui visų rūšių radijo, Televizi

jos aparatai ir kitokie elektroniniai prietaisai.
patogumui skambinkite telefonu OL 3356 atvyk- 
į namus. Darbas atliekamas kvalifikuotų specia- 
skubiai, sąžiningai ir pigiai. Garantija 90 dienų 

arba pagal susitarimą.
Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356

J tisų 
sime 
listų

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 
kredito koperatyve
ARAMAI

Augštos palūkanos.

savo
„P

Indėliai apdrausti.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 vv., 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

ko

5.

Augščiausiame Teisme argu 
mentavo ir įrodė, kad šioje by 
loję yra švelninančių aplinky 
bių ir kad tariamasis žmogžu 
dys nebūtų nuteistas mirti. To 
pasėkoje teismas išnešė spren 
dimą, kad kaltinamasis nėra pe 
pildęs žmogžudytę, ir katltina 
masis buvo išgelbėtas nuo mir
ties bausmės. Byla užsitęsė vie 
na savaitę ir vieną dieną. Kalti 
namo jo advokatu buvo Jonas J. 
Justis.

SUŽEISTAS EISMO 
NELAIMĖJE

Vytautas Staniulis iš 
kas, J. Klimas, S. ir B. Nakvo tytė, A. Juzėnas ir V. Smilgy sion City, B. C. nukentėjo 
šai, E. ir V. Smilgiai, A. Valai tė ir J. Urbonas; sm.ulkesnes couveryje. Jo vairuojama auto 
tis, J. Diakas ir Mrs. M. John aukos — 1 dol. Viso surinkta mašina Broadway ir Gingsway 

244 dol. Tie pinigai pasiųsti T. gatvių sankryžoje buvo įvelta j 
Fondo įgaliotiniui Kanadoje — eismo nelaimę ir Staniulis bu 
p. Marijai Arlauskaitei, Mont vo sužeistas į galvą. Mūsų tau 
real, P. Q.

ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA 
LAIMĖTA

Vancouveryje įvyko žmogžu 
dystė — buvo nužudyta mote 
ris. Krito įtarimas vienam as vo susilaužiusi kairiąją ranką, 
meniui, kurį ginti apsiėmė ad Pranas Balsevičius po pavy 
vokatas J. J. Justis-Juškaitis. kusios operacijos grįžo iš ligo 
Jis randa, kad minimą moterį ninės į namus, 
nužudęs ne jo ginamasis, bet ki Baliui Meškauskui po kraujo 
ti asmens, nes tai turį ryšį su užkrėtimo amputuotas kairės 
nužudytosios paliktu testamen kojos pirštas. Jis gydosi namuo 

se. Korespondentas.

VANCOUVER, B.C.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Lietuvos Nepriklausomybės son; po 4 dol.: A. ir O. Kazlau 
paskelbimo šventės proga Britų skai; po 3 dol.: B. ir D. Radze 
Kolumbijos lietuviai Lietuvos vičiai; po 2.50: G. Andrulaitis, 

. . . 1000,00 laisvinimo reikalams aukojo: 20 V. Diakas, B. Meskauskas; po 

............2,00 dol.: Adv. Jonas J. Justis; po 2 dol.: P. Balsevičius, A. Baro 
15 dol.: Dr. A. Gailius, J. Kar nas, R. Baronas, S. Benekraitė, 
točius, J. Treška ir P. Vilenči P. Dainius, K. Dementavičius, 
kas; po1 10.50 dol.: J. Macijaus A. Gomas, E. Gumbelevičius, 
kas; po 10 dol.: K. Miniota, O. A. ir Z. Kauliai, K. Mižeikis, R. 
Miniota, Dr. J. Sakalauskas ir Preikšaitis, M. šilinskas, V. Ska 
K. Skrinskas; po 5 dol.: M. Ar beikis, A. Smilgys, J. Smitas, 
timavičius, P. ir A. Baronai, A. H. Tumaitis, F. Yukno, B. Vi 
Bajoras, S. Deveikis, P. Judic Įeita ir J. V.; po 1 dol.: J. Cesai

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

Mis
Van

6. „Čiurlioniui“ padėka
„Drauge“ ......................5,00

7. „Čiurlionio“ plokštelių
rinkinys .......................... 15,00

8. Knyga metraščiui ..16,50
9. Knygos liet, kariui Maci 

jauskui Indokinijoje 26,50
10. Metalinė dėžutė pinig. 2,69 

Viso išla. 1955 m. 1985,59 
Saldo 56.1. 1......... 808,79

St. Bakšys, vedėjas.

tietis ir kartu su juo važiavęs 
Arthur Reiss paguldyti ligoni 
nėn.

MOŠŲ LIGONYS
Marija Kuršienė-Johnson bu

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM &4182

Toronto.

S NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

I International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

| Tel. LO 5613.
X Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
| adv. A. LIŪDŽIU S.
X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
X atliekami dar šie reikalai:
I EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS
x (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —•
| DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON 
gir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
g su pilna siuntinių gavimo garantija. —
SPINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS.
S — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
g iš įvairių Draudimo B-vių ir

Workmen's Compensation Board. —
| PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. —
I PILIETYBĖS REIKALAI. —
| NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
| PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

tu.
Šį įtarimą teisėjas randa la 

bai rimtu.
Byla dabar plačiai aprašoma 

Vancouverio spaudoj, kuri ją 
plačiai išdėsto ir mini mūsų tau 
tiečio advokato J. J. Justis žy
gius ginant įtartąjį nužudymu.

Bylai Vancouverio spauda 
skiria ištisus puslapius, skelb 
dama tai sensacingu būdu.

Kanadietis James Guthrie bu 
vo kaltinamas nužudęs Helen 
Cowan, moterį, su kuria jis gy 
veno. Valstybės prokuroras ir 
jo padėjėjas užsispyrę reikalą 
vo mirties bausmės. Kaltinamo 
jo gynėjas Britų Kolumbijos

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Onrario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

M----M — M »
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B. 

Advokatas. 
(Barrister. Solicitor, Etc.) 
1052A Bloor St. W. Toronto.

— „Pravda“ pradėjo rašyti 
apie Stalino piktadarybes ir iš 
kelia atidengimus apie baisius 
jo darbus.

— 2-ras Indijos penkmetis 
numato žmonių gerbūvio pake 
Įima 25%, elektros šviesą ir ne 
mokamą pradžios mokslą.

XKKT- XX... ->!K

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai 

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K "XX 1 -xtr1" ■—-xx~
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MONTREAL1O LIETUVIŲ 
SEIMELIO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, bal. 22 d., 5 vai. 
po pietų yra šaukiamas Aušros 
Vartų parapijos salėje Montre 
alio Lietuvių seimelio visuoti 
nis narių susirinkimas, kurio 
darbotvarkė yra sekanti:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezid. rinkimas,
3. Prezid. p-ko pranešimas,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Mandatų k-jos rinkimas,
6. Seimelio Prezid. rinkimas,
7. Revizijos k-jos rinkimas,
8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Kvorumui nesusirinkus,
vienos valandos bus šaukiamas 
antras susirinkimas, kuris bus 
skaitomas teisėtu bet kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

Susirinkime dalyvauja visi 
rinkti Seimelio nariai ir kiekvie 
nos organizacijos įgalioti atsto 
vai. Prez. P-kas.

VISIEMS SKAUTAMS
Pranešama, kad sekantį šeš 

tadienį, bal. 21 d. 6 vai. vaka 
ro A. V. parapijos salėje įvyks 
Šv. Jurgio, Skautų patrono mi 
nėjimas-sueiga. Tuoj po suei 
gos 7 vai. bus gedulingos pa 
maldos už žuvusius lietuvius 
skautus, į kurias prašome atsi 
lankyti visus tautiečius.

Skautams dalyvavimas būti 
nas. Tunto adjutantas.
D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų susirinikmas šaukia 
mas penktadienį, gegužės 11 d., 
8 vai. vakaro.

Pašalpinės gi draugijos susi 
rinkimas įvyks sekmadienį ge 
gūžės 6 d. įprastu laiku.

Klubo Valdyba.
M.L.B. CHORAS PRANEŠA, 
kad šį penktadienį bus tik vyrų 
choro repeticija (4249 Berri 
Str.), o pirmadienį, balandžio 
23 d., bendra repeticija (1220 
Mountain Str.). Repeticijų pra 
džia 8 vai. vak. Valdyba.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Strife S0—M

152 Notre Dame St E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rnm.

RA 2-5229.

DR. J. SFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdi'n. Tel.: PO 6 9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A
« nriima : 9 a. m. — 10 p. m.

5303 Verdun A.. Verdun,
Tel.: TR 4M7

(REAL
PROTESTAS PRIEŠ 

SOVIETUS
įvyks šį sekmadienį, bal. 22 d., 
3 vai. pp. Plateau salėje. Orga 
nizuoja ukrainiečiai ir kviečia 
dalyvauti ir lietuvius.

ŠV. KAZIMIERO PARAPI 
jos klebonas kun. J. Bobinas pa 
skelbė, kad jau atsiliepė 8 lie 
tuviai, sutikę paskolinti naujai 
statimos bažnyčios reikalams 
po 1000 dolerių. Norima, kad 
atsilieptų bent 100 asmenų.

Klebonija (40.000 dol.) jau 
išmokėta ir 130.000 jau išmo 
keta už naujai statomą bažny 
čia. Pradeda ateiti aukų ir iš 
prancūzų: p. L. Ducharme pri 
siuntė 100 dol. čekį.

Gegužės 5 d. naujoje salėje 
(rūsy po bažnyčia) parapija 
ruošia Motinų Dienai vakarie 
nę su loterija, kuriai p. V. Bu 
belis jau prisiuntė savo rankų 
darbo staliuką.
PLSS KANADOS RAJONO 

SUVAŽIAVIME
Toronte IV. 14—15 dd. iš Mon 
treaiio dvejomis mašinomis nu 
vykę dalyvavo: L Šipelytė, I. 
Kličiūtė, Pauliūtė, J. Rimkevi 
čiūtė, Kibirkštytė, Narbutaitė, 
Kibirkštis, Pilypaitis, Piečai 
Čiai, s. St. Naginionis, v. s. J. 
Bulota.

Suvažiavimas buvo įdomus ir 
gražiai praėjo. Plačiau bus pa 
rašyta.
PLIAS MONTREALIO SK. 

visuotinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, balandžio 23 d., 7 
vai. 45 min. vakaro DLK Vy 
auto klubo, (St. Catharine St. 
2159) patalpose. Bus paskaita- 
-pranešimas su diskusijomis 
apie atominę energiją. Ir ne PL 
IAS nariai, jeigu 
nrašomi maloniai

PLIAS M.
V. SIRVYDAS, 
binę komandiruotę, 
grįžo į Montreal}, kame turės 
2 savaites atostogų, o nuo ge 
gūžės 1 d. persikelia į naują 
tarnybos vietą.
RINKLIAVA šalpai IV. 8 d. 
davė AV bažn. 92.23 dol. Pi 
nigai perduodami Montrealio 
Liet. Šalpos Fondui.

MEDELIŲ SODINIMAS
Gegužės 5 d. bus medelių so 

dinimas prie AV bažnyčios. Šei 
mos, arba pavieni asmenys, ku 
ne norėtų prisiminimui paso 
dinti medelį, kviečiami dalyvau 
ti.
INŽ. ST. NAGINIONIS dėl 
sniego gausumo aną savaitę ne 
galėjo pasiekti Norandos ir tu 
rėjo grįžti atgal. Dabar jis yra 
komandiruotėje į Reginą ir Wi 
nnipegą. Į Montreal! grįžta at 
einantį sekmadienį.
BURBA Jonas bal. 21d. tuokia 
si su p. Boisclair.

suinteresuoti, 
dalyvauti.
Sk. Valdyba, 
turėjęs tarny 

dabar su

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

Montreal. UNiversity 6-7026 
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. HU 9-1653

ji N('STES, GERKLĖS ir S
( AUSŲ SPECIALISTAS l

ir C H I R U R G A S į
DR. R. CHARLAND<

SHERBROOKE E. 1 
$ LA 3-7684 Res. ME 1 6168 |

Dr.E.Andrukaitis
; 956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

5
Raštinė vakarais:

2104 Mount Royal St E.

s

Didžiausioji Amerikos kontinente siuntimų eksporto 
firma

J A N 1 Q U E TRADING Co. 
savo klientų patogumui 

atidarė naują skyrių Montrealyje: 
1774 Cedar Ave., tel. GLenview 1341. 

Atstovas: Mr. A. B. LIEBICH.
Katalogai lietuvių kalba, kuriuose rasite didelį pasi 
rinkimą vaistų, maisto, drabužių, namų reikmenų ir 
t. t. siunčiami pagal pareikalavimą.
Kalbama angliškai, prancūziškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Malonėkite skambinti po 5 vai. po pietų arba rašyti.

NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS“ PEREINAMĄJĄ 
” TAURĘ IŠSIVEŽĖ TORONTO SPORTININKAI 

kaitą skaitys sesuo Felicija te 
Moteris visuomeninėje vei 

Kviečiamos dalyvauti 
ne narės. Valdyba.
GERIAUSIA VASAROJ1

MUI VIETA
J. Jurgučio ir J. Matisaity 

tės vasarvietė Rawdon, 117 Me 
tcalfe Street, prie pušyno, ža 
vių krioklių ir smėlėtų maudy 
nių. Patogus susisiekimas auto 
busais, traukiniu ir geras plen 
tas lengvoms mašinoms.

Kambariai išnuomojami vj 
sam sezonui. Valgiui virti yra 
gazas ir visi patogumai. Kai 
nos pigios. Teirautis telefonu 
VI 2983 po 6 vai. vakaro.

PRANEŠIMAS.
Esame pasiruošę duoti pata 

rimus income tax reikalu nemo 
karnai. Prašome nesivaržyti, 
klausti jei esate netikri vienu 
ar kitu reikalu kada susiduria 
te su namų pirkimo-pardavimo 
reikalais, paskolomis, draudi 
mu. Nesvarbu, kad tai Jūs daro 
te tiesioginiai ar ir per kitus

Montrealyje šeštadienį ir se 
kmadienį viešėjo Toronto Auš 
ros sportininkai, berniukai ir 
mergaitės, jaunimas: L. Skir 
gailaitė, A. Šapokaitė, Juknevi 
čiūtė, Rukšytė, A. Urbonaitė, 
R. Žymantaitė, A. Gataveckai 
tė, Pundžiūtė, Buntinas, 
na, A. Mickevičius, 
čius, Laurinaitis, 
Venckus, Grigaitis 
palydėti ir globoti 
liaus. Jie sudarė tris 
1. mergaičių komandą, 2. vyrų 
komandą ir 3. jaunių komandą.

Montrealio Tauras buvo to 
kios sudėties: Z. Rudžiauskai 
tė, D. Aneliūnaitė, Siniūtė, Gau 
ryte, Renkytė, Tauteraitė, Di 
kaitytė, Bukauskas, Bunys, Ot 
to, Bruzgelevičius, Narbutas, 
Baltuonis, Sinius, Šipelis ir Mo 
rkūnas.

Pažymėtina, kad vyrų susiti 
kime Toronto Aušra laimėjo 
prieš Montrealio Taurą 71 :67. 
Mūsų mergaitės, pirmą kartą 
turėjusios rungtynes, torontic 
tęs nugalėjo 46:33 santykiu.

Jaunių susitikimas, kovojant agentus. Įstaiga yra pajėgi duo 
už „Nepriklausomos Lietuvos“ P šį patarnavimą savo seniems 
pereinamąją taurę, pasibaigė to 
rontiečių pergale, todėl jie ir 
taurę išsivežė. Taurę perduoda 
mas Tauro klubo pirmininkas 
Juozas Lukoševičius svečiams 
palinkėjo gerai laikytis, nes

Šiur 
J. Mickevi 
Barškelis, 

ir Dagilis, 
Tėvo Pau 
komandas:

ma 
lokje“.
ir

ir būsimiems klientams be ats 
kiro atlyginimo.

Su pagarba, 
Adamonis & Budriūnas

PL 8501.
LAIMĖJO 1000 dol. lietuvai 

Montrealis pasiryžęs ją atkovo tė Mrs. P. Jotkus, 6119 Hamil 
ti. ton St. tarpe kitų 6-šių, laimė

Svečių garbei šeštadienį AV jusiu Labbatt's bravoro premi 
salėje buvo vaišės su hnėkji jas 
mais ir šokiai, grojant Aušrai.

Plačiau apie šias rungtynes 
bus parašyta sekančiam NL nu 
meryje.

SPORTININKAI PRAŠO 
TALKOS MAŠINOMIS. 

Esame pakviesti dalyvauti 
Kanados lietuvių vyrų ir mote 
rų krepšinio turnyre, įvykstan 
čiame gegužės 5 ir 6 d.d. To 
ronte.

Mūsų mergaitės, kurios žaiz 
damos pirmas rungtynes su 
„Aušra“ taip gražiai pasirodė, 
tikrai turėtų dalyvauti. Vyrai 
taipogi norėtų vykti. Neturėda 
mi užtenkamai lėšų vykti gele 
žinkeliu, prašome mielus mont 
realiečius, turinčius mašinas, 
mums šitame reikale padėti. Už 
benziną pasistengsime atsily 
ginti. Išvykti reikėtų ketvirta 
dienio, o grįžti — sekmadienio 
vakare. Galintieji malonėkite 
paskambini tel. HE 5700.

„Tauro“ valdyba. 
SUSIRINKIMAS-PASKAITA

Kanados Liet. Katalikių Mo 
terų Dr-jos Montrealio skyria 
us visuotinis narių susirinki 
mas šaukiamas balandžio 22 d., 
eskmadienį, 12.30 vai. A. V. 
parapijos klebonijos salėje. Pas

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kertra kronus

GURCINAS 
Curatteau

Ekonomistas
ALFRED RONNE5ERGER,

B. Com.,
Suite 205

168 Notre Dame St. E., 
Montreal. UNiversity 6-7026

LA 1-7926—8873

Bene TALBOT

Suite 306, Aldred Building
5 0 7 Place D'A r m e s

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St, tel. FI
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

JAUNŲJŲ MUZIKŲ 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, 4 vai. šv. Jo 
no Kr. par. salėje įvyksta jau 
niems muzikos talentams ugdy 
ti būrelio rengiamas koncertas. 
Šiuo kartu scenoje pasirodo mu 
ziko Stasio Gailevičiaus gražus 
piano studijos mokinių skai šventinimas įvyks birželio 3 d., 
čius. Visi muzikos mylėtojai kurį atliks Toronto Kardinolas, 
ir lietuvių visuomenė, kuri šie Ta proga ruošiamas parapijos 
lojasi mūsų jaunimo muzikali leidinys, kuriame tilps parapi 
niu auklėjimu, maloniai kviečia jos istorija, kultūrinė ir religi 
ma į koncertą atsilankyti.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
P. Urbonienė - Kvietytė šv. 

Juuazpo ligoninėje Toronto su 
silaukė pirmagimio sūnelio. Lai 
mingoji motina yra žymi išraiš 
kos šokių šokėja, Montrealyje 
turėjusi savo studiją, dabar gy 
venanti Toronte.

PADARYTA OPERACIJA
Juditai Matulionytei, odonto 

logijos studentei Toronto uni 
versitete, šeštadienį, Wumen's 
College ligoninėje padaryta 
operacija, po kurios ligone jau 
čiasi gerai. Uršulė Ročiūtė per PRASIDEDA Šv. Jono Kr. Pa 
vežta į Mercy ligoninę, kur Ii šalpinės Draugijos narių vajus, 
gonės gydyrhas užtruks ilgesnį šion draugijon įstoję moka tik 

50 et. j mėnesį, o susirgę gauna 
" - 6 dol. savaitėje ir nemokamus

riu pastebėti, kad Romoje da gydytojus.
bar plačiai kalbama, jog tie pu 
nktai buvę perredaguoti, kai 
juos p. Lozoraitis įteikęs jau 
raštu su savo parašu. Deja, 
man nepasisekė gauti pirmykš 
čio teksto. Romoje kalbama.

laikę.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS.

— Bal. 21d. Pr. parapijos pa 
rengimas. Veiks bufetas su min 
kštais ir kietais gėrimais, gausi 
loterija, gros orkestras Tritni 
tas. Įžanga 1 dol.

— Prad. Par. statybos pa

nė jos veikla, apžvalga, pašven 
tinimo programa ir Prisikėlimo 
bažnyčios ir vienuolyno Funda 
torių sąrašas.
— Prie Pr. parapijos susikūrė 

Meno Mėgėjų grupė, kuri dar 
šiais metais yra numačiusi pa 
statyti P. Vaičiūno 4 v. kome 
diją „Tuščios pastangos“.

— Tuokiasi Vincas Stanislo 
vaitis ir Jannia Jankotaitė iš 
Šv. Kryžiaus par. Chicagoje.

— Jonas Greičiūnas padova 
nojo Pr. parapijai du savo pieš 
tus paveikslus iš lietuviškų so 
dybų.

MIRĖ JUSIENĖ
Vienoje Toronto senelių prie 

glaudoje sekmadienį mirė a. a. 
Magdalena Jusienė, eidama aš 
tuoniasdešimt ketvirtuosius me 

kad pirmoji redakcija buvusi tu^'. Jau keletas metų senutė sir 
griežtesnė. Ji buvusi sušvelnin 
ta po to, kai p. Matulionis pa 
stebėjęs, jog tai esąs diktatas. 
Netvirtinu, kad taip tikrai bu 
vo, bet kalbama taip).

Kovo 14 d. antrą kartą buvo 
susirinkę tartis Vliko pirminin 
kai ir Diplomatijos šefas su 
dviem patarėjais — p. Geručiu 
ir p. Girdvainiu.

V — atstovai pareiškę į DŠ 
paklausimą, kokią Vlikas turįs 
pasitarimų bazę, jog jie pakar 
totinai saką, kad jie, vykdyda 
mi Vliko sesijos nutarimus, no 
rį rasti bendrą kalbą bendrame

V. VAIČIŪNAITEI General 
ligoninėje padaryta operacija. 
SERGA O. Šilinienė Verdūno darbe Lietuvos laisvės ir nepri 
ligoninėje. ’ ’ ’
TUOKIASI Ona žižiūnaitė su 
p. Šilkausku ir Kazimiera Venc 
kūtė su Antanu Mikalajūnu. 
A. ŠUPLEVIČIENĖ išvyko į 
Filadelfiją aplankyti sergan 
čios sesers.

guliavo, o paskutiniuoju metu 
buvo perkelta i seneliams gy
dyti ir slaukyti prieglaudą. Pa 
laidota iš Šv. Jono Kr. bažny 
čios Toronto Kryžiaus kapinė 
se.
EVANGELIKŲ LIUTERIO 
NIŲ LIETUVIŲ PARAPIJOS 

TORONTE PAJAMŲ IR 
IŠLAIDŲ APYSKAITA

1955 METAMS
Pajamos:

Grynų pinigų iš 1954 m. 54,04 
Duoklė parapijai: 
Vokeliais -...........
Palaidais pinigais 186,75 

919,90
Aukos parapijai ir bažnyčiai:
Šventėm ..............................30—
Komunijai ...........................44,25
Konfirmacijai ................ 20,—
Inventoriui ......................... 3,—
Misijoms ..........................11,—
Kitų pajamų parapijai:
Bendrom išlaidom:
iš Montreal ..................... 120,—
iš Hamilton .....................20,—
Laikrašč. „Svečias“ gauta 2,89

Viso pajamų ............  1225,08
Išlaidos:

Nuoma už bažnyčią . . . .250,— 
už parap. rašt. ir kun.

butą ...............................660,—
Atlygin. vargonininkui 84,— 
Bažnytinei veiklai parapijoje: 
Popieris evangelizacijai 30,71 
Komunijos ir kinfirmac.

išlaidos ............................... 6,72
Parapijos raštinės išlaikymas
Buhalterijos knyga .............3,25
Raštinės reikmenys .......... 19,96
Pašto išlaidos .................... 19,86
Telefonas ............................. 64,20
Bendrai bažnytinei veikiai:
Misijoms ..............................11,—
Laikraščiui „Svečias“ pa

siųsta .... .........................2,89
Skolai sumažinti išleista 14,17
Liko grynų pinigų kasoje

1956 metams ................. 58,32
Viso išlaidų .............1225,08

klausomybės tikslui ir todėl no 
rį tartis konkrečiais klausimais, , 
nes bereikalingos teoretinio po 
būdžio kolbos jau yra atsibodu 
sios ir neturinčios praktiškos 
prasmės. Vlikas norįs Lietuvos 
bylą pastūmėti geresnėn pade 
tin ir, be to, padėti kenčiantie 
ms Lietuvos žmonėms pačioje 
Lietuvoje ir išblaškytiems po : 
Rusiją.

DŠ — Tai esą teorijos, — at 
sakęs, ir paklausęs, ar jo dikta 
tas priimamas.

V — Atsakysiąs į tai Vliko ' 
plenumas. Vliko paklausta bu 
vę, kaip reikią interpretuoti pir 
mąjį punktą.

DŠ—Reikia viską daryti per 
Diplomatų šefą,—atsakęs. Esą 
todėl Vliko pirmininkai, eida 
mi Ispanijos ambasadon pada 
rę „nelojalų žingsnį“. (Kad tai 
yra gryna nesąmonė, netenka 
nei kalbėti, nes Vliko atstovai 
buvo pakviesti Ispanų ambasa 
dos, — tat ar jie turėjo atsi 
klausti DŠ, ar jie gali pakvieti 
mą priimti?.. Tat, tokios pre 
tenzijos absoliučiai nieku nepa 
grįstos).

Tiek mano „komentarų“. Te 
sprendžia patys skaitytojai, ar 
turėjo pasiūlymų Vliko pirmi

Ir kas diktatus 
diktavo? Tai yra svarbiausia.

Pakartoju, kad žinios paim 
tos iš tų pasipasakojimų, kurie 
dabar kursuoja Romoje. Kaip 
sakoma: „už ką pirkau, už tą 
ir parduodu“, bet manau, kad 
Vliko pirmininkai turėtų šiuos 

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBA klausimus nušviesti, jeigu taip 
RIŲ BUTAS $40 mėnesiui. 
Visai pigiai parduodami viso 

buto baldai.
Teirautis vakarais po 5 vai. 

2010 Hogan St.

TRUPUTIS „KOMENT.”...
Atkelta iš 1 psi. 

kimą, nes jis neturįs slaptų da 
lykų.

V — Vlikas taip pat neturįs 
slaptų reikalų, bet šiuo momen 
tu, kada kalbamasi su D. šefu, 
neturįs reikalų ir su pašaliniais 
asmenimis.

DŠ — Tada DŠ padiktavęs 
8 punktus (jie jau paskelbti) 
ir pareiškęs, kad tiktai jų išpil 
dymas parodysiąs V gerą valią. 
J. Matulionis, paga 1DŠ dikta 
tą, užsirašęs 8 punktus. (Tu

REIKALINGA
moteris — dantų technikė, 

europietė dantų laboratorijoje. 
Puikus atlyginimas. Pageidau 
jamas geras anglų kalbos nau 
dojimas ir šiek tiek mašinraš 
čio. Rašyti „Nepr. Lietuvai“.

PIGIAI PARDUODAMA:
vilnonis kilimas, aliejumi šildy ninkai, ar ne. 

mui pečius ir dujinė plyta.
Skambinti PO 6-0221.

PARDUODAMAS alyvinis 
pečius ir statinė su pastovu 

už 40 dol.
Skambinti PO 6-7116.

6351
neju- 
mūsų

jau pasiryžo išeiti į nediskretiš 
ką viešumą D. šefas.

Pripuolamas.

NAUJA
MOTERŲ KIRPYKLA:

Pranešu gerb. savo klijen- 
tėms, kad atidariau moterų 
kirpyklą - saloną „Warren 
Park Shopping Centre“, 
85B Varsity Rd. Telef.: biz 

nio RO 7-7661 ; 
namu RO 7-8209.

K. Š 1 e k i e n ė.

Naujas 3 butų namas
Ž NDG, prie Sherbrooke su 
y' 3060 dol. pajamų pe rmetus. 
& Kaina $ 22.000.

M Arquette 8045 Lengvos išsimokė jimo sąlygos

PARDUODAMAS 
sandėlis ir fabrikas, 

labai geras pirkinys: 3 augštai, 
gelžbetonas, parkinimo vieta, 
2 raštinės, 1 shavv-room, gatvės 
augščio pakrovimas, didelės pa 
krovimo durys, apie 5000 kva 

dratinių pėdų. Be agentų!
Pastatas yra Papineau gatvėje 
tarp De Carier ir Dandurand. 

. Teirautis tel. TA 7207.

Dr. A. Pūtevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 RoncesvaHes Avė 
Telefonas OL. 4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-; 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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