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Liečia: 20 metų nuo Lietuvos okupacijos ir 500 metų nuo 
Žalgirio mūšio minėjimus.

Politiniu įvykiu savaitė c c J Z

NUSIGINKLAVIMO DERYBOS KELIA
BAISAUS KARO PAVOJŲ

Sovietai ruošiasi cheminiam ir bakteriologiniam karui,
kuris bus baisesni

Praėjusią savaitę žmonijos 
dėmesį kreipė Genevoje atnau 
jintos nusiginklavimo dery 
bos.

VAKARAI PASIŪLĖ V1SIŠ
KĄ NUSIGINKLAVIMĄ

ir jo Įvykdymą trim tarps 
niais, kurių tęsiamumas parei 
tų nuo vykdymo greitumo, 
kontrolei sekant. Rusija pasiū 
lė nusiginklavimą įvykdyt per 
4 metus, bet nesutinka su kont 
role. Be kontrolės Vakarai ne 
gali pasitikėti Maskvos žodžiu, 
o kontrolės Maskva vis dar ne 
sutinka priimti.

Vakarų gi nepasitikėjimas 
vietų žodžiu grindžiamas tn 

. miomis žiniomis, kad
SOVIETAI RUOŠIASI BAI 
SESNIAM KARUI, NEGU

ATOMINIS.
Sovietai ruošiasi cheminiam 

ir bakteriologiniam kotui. Ži 
novų teigimu, nuodingomis du 
jomis ir baisias epidemijas ga 
linčiomis sukelti bakterijomis 
galima priešą sunaikinti leng 
viau ir paprasčiau, negu ato 
minėmis bombomis. Dujų ir 
bakterijų karas būtų nepaly 
ginamai ir pigesnis, negu ato 
minis. Be to, dujomis išnuodi 
jus arba baisiomis epidemijo 
mis išžudžius žmones, priešas 
viską rastų nesugriautą, kaip 
kariaujant atominėm bombom. 
Todėl, ekspertai teigia, sovie 
tai ir ruošiasi cheminaim ir 
bakteriniam karui. Šitų

GINKLŲ JIE GALI ATVŽ 
TI POVANDENINIAIS

LAIVAIS
todėl jie atsidėję tiria Ameri 
kos vandenyno pakrantes.

Todėl, nors derybos Genevo 
je vyksta, bet yra didelis susi 
rūpinimas, kad ir kontrolė ne 
ką gali padėti, nes rusai apsi 
rūpina tokiais ginklais, kurių 
ir kontrolė negalės nustatyti.

Iš kitos pusės,

IŠKYLA RASINĖS KOVOS 
PAVOJUS.

Dabar iškyla geltonoji ir 
juodoji rasės. Jos gi nepapras 
tai dauginasi. Todėl tos spal 
votosios rasės gali sunaikinti 
baltąją rasę. Jau kalbama, kad 
Kinijos komunistai turi atomi 
nę bombą. O jie yra dideli ag 
resoriai. Kinijos komunistai 
veržiasi į Indiją, Indokinijos 
pusias. valstybes, į pietinę Ko 
rėją. Jeigu jie galės pasinaudo 
ti atomnie energija, jie, turi

Mylimam sunui

JAUNIUI JANUŠKAI
tragiškai žuvus,

MARIJAI IR JURGIUI JANUŠKAMS
nuoširdžią užuojautą reiškia

Stanevičiai, 
Zavadskai, 
Maciūnai.

NEPAPRASTA EKSKURSIJA
Europą, kuri aplankys Prancū 

ziją, Šveicariją, Italiją, Ispani 
ją, Portugaliją ir didžiausias 
šventoves Romoje, Liurde, Fa 
tima ir dalyvaus Tarptautinia 
me Eucharistijos kongrese 
Miunchene, Vokietijoje. Eks 
kursija tęsis visą mėnesį, prasi 

s už atomini karą.
apie 600 milionų žmonių, galės 
tapti didžiausiu pavojum.

Šie dalykai kelia didelį žmo 
nijos susirūpinimą.

KITOS ŽINIOS
— Adenaueris, gavęs Eisen 

howerio užtikrinimą, kad Va 
karai Berlyne nesutiks susilp 
ninti savo teisių, pasiūlė pada 
ryti Berlyno gyventojų atsi 
klausimą dėl savo likimo.

— De Gaulle lankysis Ame 
rikoje — JAV ir Kanadoje.

— P. Korėjos prezidentu 
perrinktas Singman Ri.

— Rytinėje Vokietijoje pra 
dėtas ūkininkų varymas į kol 
chozus. Ūkininkai bėga į Va 
karų Vokietiją.

— Argentinos prezidentas 
paskebė išimties stovį, nes 
kraštutinis elementas pradėjo 
teroro veiksmus.

— Eisenhoweris pasiūlė 
kongresui padvigubinti imigra 
ciją.

— Kubos sukilėliai pareiš 
kė, kad F. Castro vykdo ko 
munistų programą ir yra ta 
pęs antru diktatorium, nuvtr 
tus Batistą.

— Herteris pareiškė, kad 
JAV Kubos revoliuciją sutiko 
palankiai, bet F. Castro tinka 
mai nesielgia. Be ko kita, jei 
gu JAV piliečių turtai nusavi 
narni, tai už juos turi būti at 
lyginta.

— Ceilono parlamento rinki 
muose nužudytojo Bandera 
naikos partija gavo daugiau 
šia vietų.

— Tokijoje susirinko 40 ša 
lių spaudos instituto narių tar 
tis dėl spaudos.

— Ištremtas į Korsiką bulga 
ras Christof mirė širdies srnū 
giu. Ši mirtis gula Prancūzi 
jos nuosmukio valdžiai ant są 
žinės.

— Portestai dėl Prancūzi 
jos valdžios vykdomų deporta 
cijų (po sovietų tai yra pirmo 
ji valdžia nuėjusi į nuosmuki) 
tebevyksta. Rašykime protes 
to laiškus.

— Lietuvos atstovui atėmęs 
teises prie Vatikano, kard. Tar 
dini traukias iš Vatikano sek 
retoriaus pareigu.

— Chruščiovas Prancūzijon 
vyksta kovo 23 d.

— Atleistas iš Viniaus uni 
versiteto rektoriaus pareigų ir 
išmestas iš kompartijos Bula 
vas.

— Lietuvos kompartijos 
centran įvesta 25% grynų ru 
su.

dės liepos pabaigoje. Visos kel 
ionės išlaidos ir pragyvenimas 
kaštuos $905.— kuriuos galima 
sumokėti dalimis per visus me 
tus. Platesnės informacijos 
kreiptis į Tėv. Borevičių, S. J. 
telef. PO 6-5755.

Naujienos iš pasaulio sostinės
MIZARA NETIKI SOVIETŲ PASIV1JIMU AMERIKOS 

KOLŪKIUOSE BAISUS SKURDAS 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ REIKALINGI 

nesąmone...Raudonųjų šulas Mizara, 
grįžęs po 6 mėnesių viešnagės 
Lietuvoje ir Maskvoje, darė 
viešą pranešimą Brooklyne, 
kur susirinko apie 100 kiaušy 
tojų. Ir ką gi? Nedrįso meluo 
ti. Į klausimą, kada pasivys 
Ameriką, jis atsakė kad reiks 
mažiausia 30—40 metų ir tai 
kažin...

Kad matęs daug plentų, tai 
jis nežinąs, ar tai naujai išves 
ti, ar seniau.

Kolchozuose matęs baisų 
skurdą: tvartai šiaudų sienom, 
stogai nedengti, nes nėra gas 
padoriaus, kuriam rūpėtų kol 
chozas.

Kai dėl siuntiniu siuntimo, 
tai ragino siųsti, nes tie, kurie 
gauna, daug geriau gyvena...

Ir tie, kuire anksčiau sakė, 
kad ten nereikia siųst, jis lai 
kas anų sugrįžusių pasisakymą

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

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

Montreal .................... $50.00
Atsiliepdamas į NL Mašinų 

Fondo vajų, p. Juozas Luko

MONTREALIS
SUSIRŪPINTA LIETUVIŠKA GATVE

KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumo pirminin 
ko J. Malaiškos iniciatyva pra 
dėti daryti žygiai gatvę, prie 
kurios yra A V bažnyčia ir ap 
statyta lietuvių namais, kad bū 
tų pavadinta Lietuvos ar Litus 
nikos vardu. Nors Seimelio pre 
zidiumas pasikeitė, bet p. Ma 
laiška buvo įgaliotas Seimelio 
vardu ir toliau tęsti pastangas. 
Subuvimą, kuriame buvo iš 
keltas šis sumanymas, sukvie 
tė AV Klebonas T. J. Borevi 
žius. Sekmadienį AV klebeni 
jos svetainėje įvyko subuvi 
mas, kuriame dalyvavo per 10 
lietuvių ir du žymūs svečiai: 
Federalinio parlamento narys 
p. H. Lessard ir Mokyklų di 
rektorius p. R. Gauthier.

T. J. Borevičius pasveikinęs 
svečius, kalbėjo^ apie lietuvių 
vertinimą prancūzų lietuvia 
ms rodomą didelį draugingu 
mą, apie lietuvių vertinimą 
prancūzų kalbos ir prancūzų 
kultūros ir bendrai apie pran 
cū^ų nuoširdumą prieinant 
prie tautinių mažumų ir spec. 
— prie lietuvių.

Dr. S. Daukša svečiams 
prancūzams platokai aiškino 
lietuvių istorijos ir kultūros 
faktus ir savumus ir kalbėjo 
specialiai apie subuvimo tiks 
lą.

J. Malaiška trumpu žodžiu 
prisidėjęs prie išryškintojo rei 
kalo, įteikė Parlamento atsto 
vui raštu Pro memoriją, kuria 
me pasakyta, be ko kita šitaip:

Montrealio lietuvių bendruo 
menės valdyba, maloniai tarns 
tos prašo pakeisti De Seve gat 
vės vardą į lietuvišką „Lithua 
nica“. Šį savo pageidavima 
motyvuojame tuo, kad De Se 
ve gatvėje yra pastatyta lietu 
vių bažnyčia ir klebonija. Baž 
nyčios salėje ir po klebonija 
yra prisiglaudę daugelis lietu 
vių kultūrinių organizacijų;

Pats Paleckis turi 3 kamba 
rius, o Mizara turi 5 kamDar. 
su puikiais baldais, gi Paleckis 
net sofos neturi... Panašiai ir 
Sniečkus įgyvena, turėdamas 
2 kambarius.

Iš jo pranešimo ir viešnagės 
matėsi, kad suprato, kas yra 
komunistų propaganda ir rei 
kia tik laukti, kad išsihrauktų 
iš komunistų...
• Šis miestas apgyventas apie 
40 tūkstančių lietuvių, turi 3 
lietuviškus laikraščius: Vieny 
bę, Darbininką ir Laisvę.
• Buvusi montrealietė Irena 
Kibirkštytė - Vilgalienė vėl su 
silaukė sūnaus.

Juozas Nevėžis.
• Min. St. Lozoraitis lankosi 
JAV. Padarė vizitą Vašingto 
ne ir New Yorke.

ševičius sako, kad kiekvieną 
lietuvišką; ir lietuvybę palai 
kantį sumanymą reikia remti, 
ypač — pagerinti ir pagrąžin 
ti laikraščiui.

v įsiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Sporto organizacija „ 1 auras , 
Bankas „Litas“, Dramos teat 
ras, Tautinių šokių grupė, Cho 
ro ansamblis, Montrealio LB 
Seimelis, Moterų Katalikių d- 
ja, Skautai ir kita. Kitoje gat 
vės pusėje yra Lietuvių sese 
lių namai, kame yra vaikų dar 
želis ir pradžios mokykla. Čia 
vyksta (lietuvių kultūrinis ir 
tautinis gyvenimas. Be to, apie 
50% tos gatvės gyventojų 
yra lietuviai — namų savinin 
kai ir jų gyventojai.

Atsiliepdamas į lietuvių kai 
bas ir pageidavimus, p. Les 
sard pareiškė vertinimą lietu 
vių mažumos ir pasižadėjo, 
kuo tiktai galės, padėti. Jis la 
bai gražiai ir labai demokratiš 
kai pareiškė, kad jis visada 
mielai priims telefonu ir raštu 
kreipimąsi į jį ir visada lietu 
viams padės. P. Gauthier taip 
pat apie lietuvius atsiliepė sim 
patingu žodžiu.

P. J. Malaiška pabaigai pa 
dėkojo visiems, kas kuo padėjo 
organizuoti šį sumanymą ir jo 
vykdymą — A. Norkeliūnui, 
dr. S. Daukšai, Klebonui J. 
Borevičiui ir kt.

TOR
SĖKMINGAS

Kovo 13 d. Pris. parap. sa 
lė'jle įvyko muz. St. Gailevi 
čiaus darbų apžvalginis koncer 
tas, sutraukęs retai taip daug 
publikos, kad ne tik visos sėdi 
mos vietos buvo užpildytos, 
bet ir visos pasienės sausakim 
šai prikimštos. Mat, koncertas, 
ne tik savo turininga progra 
ma, kurią išpildė vietinės jė 
gos, dalyvaujant „Varpo“ cho 
rui, Šv. Jono parap. chorui, 
Vyrų kvartetui, muz. S. Gaile 
vičiaus vedamos Piano Studi 
jos mokiniams, konservatori 
jos auklėtiniams ir sol. J. Šriu

Šiais metais birželio mėnesi 
sueina 20 metų kai Sovietų Są 
junga okupavo Lietuves valsty 
bę ir liepos mėnesį sueina 550 
metų nuo garsiojo Žalgirio mū 
šio.

KLB Krašto Valdyba, savo 
š. m. kovo 3 d. posėdyje ap 
svarstė šių dviejų sukakčių mi 
nėjimo reikalą, nutarė pasiūlyti 
KLB apylinkių valdyboms 
šiuos minėjimus vietose praves
ti sekančia tvarka:

1. 20 metų nuo Lietuvos oku 
pacijos minėjimą jungti su liūd 
nųjų birželio įvykių minėjimais 
Stengtis, kad šie minėjimai vie 
tose gautų kiek galint viešesnio 
pobūdžio. Į juos būtų kviečia 
mi oficialūs Kanados valdžios, 
saviavldybių, dvasiškių ir span 
dos atstovai. Būtų priimamos re 
zoliucijos Kanados vyriausy 
bei, prašant, kad Kanados V y 
riausybė visais galimais būdais 
remtų Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo bylą. Didesnėse 
kolonijose' Rengtis suorgani 
zuoti viešas eisenas - demons 
tracijas. Vietos radijo stotyse 
išrūpinti specialias radijo va 
landėles. Stengtis iš anksto su 
eiti į kontaktą su Kanados 
spaudos žmonėmis, kad šis įvy 
kis būtų kiek galint plačiau pa 
minėtas kanadietiškuose laik 
raščiuose. Kur yra galima, su

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS*

ŽURNALISTŲ
Kovo 13 d. Jaunimo centre 

įvyko Liet. Žurn. S-gos Čika 
gos sk. narių susirinkimas, ku 
rio metu iš 30 dalyvių buvo 
renkami nauji skyriaus vado 
vaujantieji organai, paskelbta 
apie skyriaus veiktą ir išklau 
syta nenesniai žurnalistikos 
studijas baigusio Vyt. Zalato 
liaus paskaitos apie lietuvišką 
jį ir amerikoniškąjį žurnaliz 
mą.

Į naują valdybą buvo išrink 
ti: A. Gintneris, Vyt. Zalato 
rius, Edv. Šulaitis, J. Vaičių 
nas,. Pr. Šulas; į revizijos ko 
misijąi — L. Mockevičius, Alb. 
Valentinas ir J. Dilys.

Įdomus buvo paskaitininko 
temos nagrinėjimas, kuriuo jis 
sumaniai įžvelgė į amerikoniš 
kos spaudos gerąsias puses, o 
taip pat į lietuvių ir amerikie 
čių laikraščių neigiamybes. Jis 
atkreipė dėmesį ir į tai, kad 
mūsų laikraščių redaktoriai ne 
sidomi nė skyriaus veikla, ne 
nagrinėja susirinkimuose ke 
liamų problemų, nesidomi laik 
raščių tobulinimu ir tt.
PAKARTOS „VESTUVES“

„Dainavos“ meno ansamb 
lis, kurio „Vestuvių“ premje 
ra susilaukė nepaprastai dide 
lio susidomėjimo iš žiūrovų pu 
sės, šį veikalą pakartos balan 
džio 24 d, Marijos Augšt. mo 
kyklos salėje. Clevelande „Ves 
tuvės“ bus gegužės 7 d. 
ATVAŽIAVO IŠ LENKIJOS

Praėjusią savaitę iš Lenki 
jos atvažiavo čikagiečio Vinco 
Jonkaičio žmona Jadvyga su 
savo sūnumis Voldemaru ir 
Helmutu. Jie buvo išsiskyrę 
prieš 16 metų. Jadvyga Jon 
kaitienė yra kilusi iš Vilniaus, 
o pats Jonkaitis iš Mariampo 
lės. Šio džiaugsmingo susijun

ONTO
KONCERTAS
biškienei, bet ir koncerto kil 
nūs viso pelno paskyrimas Va 
sario 16 Gimnatijai sutraukė 
tokį didelį skaičių klausytojų.

Koncertą globijo Toronto 
Lietuvių Caritas, kurio vardu 
jautrų padėkos žodį tarė Cari 
to globėjas kleb. kun. P. Ažu 
balis už gausų atsilankymą ir 
tuo pačiu rėmimą Carito dėtų 
pastangų įvertinimą.

Muz. St. Gailevičiui, kurio 
rūpesčiu ir darbu šis koncer 
tas buvo suruoštas, o taip pat 
sol. J. Sriubiškienei buvo įteik 
tos rožių puokštės.

TAUTINIAI ŠOKIAI
V. Turūros vadovaujama 

Toronto tautinių šokių grupė 
yra pasiekusi gana augšto ly 
gio. Grupėn yra įsijungę dau 
gumoje jaunimas, belankąs 
įvairias mokyklas. Būtų gera, 
kad lietuvių tautinių šokių šo 
kėjai gautų galimybę įsijungti 
į vietos ar kitos kaimyninės te 
levizijos stotį. Lietuviški tau 
tiniai drabužiai ir tautiniai šo 
kiai šio krašto žmonių tarpe 
visada turi gražų įvertinimą.
• Pr. Gvildys, plačiai žinomas 
sportininkas ir rnorto veikėja-', 
susižiedavo su Ina Vidmantai 
te iš Rochesterio.

ruošti religinius koncertus ar 
pamaldas pagerbti bolševikinio 
teroro aukas. Tose vietose, kur 
veikia Baltų Federacijos sky 
riai, jau dabar sueiti į kontak 
tą su latviais ir estais ir didės 
niam efektingumui šiuos minė 
jimus pravesti bendrai.

2. Liepos 15 d. sueina 550 
metų nuo Žalgirio mūšio. Tuo 
laiku — atostogų metas. Jokie 
didesni susirinkimai - minėji
mai beveik neįmanomi. Tad 
apylinkės prašomos pasisteng 
ti šį mums lietuviams taip svar 
bų istorinį įvykį tikiąja data 
paminėti spaudoje ir per ra 
dio, o pačius minėjimus nukel 
ti ir sujungti su tautos šventės 
__ rugsėjo 8 d. misėjimais. 
Kiek tenka girdėti, kaikuriose 
vietovėse lenkai jau dabar ruo 
šiasi šiam minėjimui ir nori pa 
rodyti, jog Žalgirio mūšis yra 
lenkų nuopelnas. Mums gi 
svarbu, kad tikrieji istorijos 
faktai nebūtų iškreipti. KLB 
Krašto Valdyba jau dabar ta 
riasi su mūsų istorikais paruoš 
ti šiems minėjimams paskai 
toms tezes, kurias tikimės savo 
laiku išsiuntinėsime apylin 
kėms.

Stp. Kęsgaia, 
Krašto V-bos pirmininkas.

P. P. Lukoševičius, 
Sekretorius.

SUSIRINKIMAS
gimo rpoga, Jonkaičiai buvo 
surengę vaišes.
• Senas ateivis Juozas Bagdo 
nas, 73 m. amžiaus, nuskendo 
Čikagos kanale. Mačiusieji įvy 
kį pranešė policijai, jog jam bu 
vo vandenin numesta autorno 
bilio padanga, bet Bagdonas 
ja nepasinaudojęs. Velionis pa 
liko žmoną Alviną.

DIDELIS PALIKIMAS
Dr. Silvestras Brenza, buv. 

Metropolitan banko preziden 
tas, miręs 1958 metų pabai 
goję, kaip įvertino paveldėji 
mo taksų įstaiga, paliko 1,218, 
000 dol. Didžiausią jo turto da 
lį sudarė kompanijų šėrai ir 
valdžios „bonds“. Jo pavelde 
to turto, kuris atiteko žmo 
nai, federaliniai mokesčiai šie 
kia 140,307 dol., valstijos — 
13,304 dol.
• D. Kuraitienė, keliauninko 
p. Kuraičio žmona, iš ryto ras 
ta negyva lovoje, kur ji naktį 
miegojo.

MUZ. ,ST. GAILEVIČIAUS 
APŽVALGINIO KONCER 

TO APYSKAITA
Gauta aukų 534.16 dol.
Išlaidos:

Salės nuoma ......................75.—
Įvairūs patarnavimai

salėje ............................... 5.-—
Nuoma už fortepioną . .45.—- 
Skelbimai per radio vai. 19.50 
T. Žib. už skelbimus ir

klišių padarymą . . . .27.15
T. Žib. spaustuvei už 

programas ir pakviet. 16.65
Plakatai ............................... 1().—
Kone, progr. paruošimo 

išlaidos ......................50.—
Viso išlaidų .............. 248.3G
Grynas pelnas ...........285.86
Pinigai posiųsti Vasario 16- 

tos gimnazijai.
Toronto Lietuvių Caritas.
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Jaunimas reikia paruošti
ateities

Žmogus eina pasivaikščioti 
ar sveikatos pataisyti, ar kuo 
nors (oru ar vaizdais) pasigė 
rėti, Kitu atveju jis eina, kad 
nuvykus kokiu nors reikalu į 
kitą vietą. Kiekvienu atveju jo 
žingsniuose yra tikslas.

Ko mes siekiam, kokie tiks 
lai yra mūsų žingsniuose?

Pats svarbiausias tikslas 
yra tėvynės išlaisvinimas. Šia 
me bare dirbama, tad ir aš 
prie to nesustosiu.

Aš norėčiau stabtelti prie ki 
to tikslo — lietuvybės ir lie 
tuviškos kultūros išlaikymo. 
Jei mūsų, ar mūsų vaikų jaus 
mai Lietuvių tautai atšals, ir 
pirmasis mūsų užsibrėžimas ir 
darbas liks betikslis.

Kokie mūsų darbo planai ir 
gairės šiame bare? Pavienių 
ar kelių žmonių iniciatyva šis 
darbas nebus atliktas, tad rei 
kia žvelgti j tai, ką mes planuo 
jam, kaip visa bendruomenė.

Mūsų (vyresniųjų) jau nie 
kas nepakeis, tad svarbiausia 
mums lieka darbas su mūsų

veiklai
To pasėkoj kai kur yra pa 

skiriamos tik pašalpos šiom or 
ganizacijom. Pašalpa — lyg i 
bėdą pakliuvusiam. Ne pašai 
pa, bet mūsų duoklė turi būti 
šiam darbui skiriama.

Kol visi vieningai nesukil 
sim i šj darbą, tol visas kitas 
darbas yra bevertis ir blašky 
simės be tikslo. To blaškymo 
si pasėkos jau matomos. Vie 
tovių Bendruomenės planai pa 
liko lyg šablonas: suruošti tau 
tines šventes, vakarą ar kita ir 
Lietuvių dieną surengti.

Didesnės vilties ateičiai at 
nešė paskutinis Krašto Tary 
bos suvažiavimas, kuriame, at 
rodo, gana rimtai buvo darbo 
su jaunimu klausimu išsitarta. 
Tačiau vėl nyku darosi, kai nie 
ko daugiau spaudoj šiuo klau 
simu nematai. Aš vėl bijau, 
kad tas tik kalbomis užsibaigs. 
Šis suvažiavimas turėtų būti 
tinkamai užfiksuotas išeivijos 
istorijoj, nes jau pradėta gal 
voti apie ateitį, — tąd kūlimo 
si stadija baigta.

Jei vieni kitų kritikas paver

Keli NL skaitytojai iš įvai 
rijų Amerikos didmiesčių įt 
siuntė iš Lietuvos gautų laiš 
kų, kurių įdomesnes ištraukas 
verta žinoti ir platesnei lietu 
vių visuomenei. Be to, šie laiš 
kai labai būdingi sovietinės 
tikrovės pavaizdavimui. Dėl 
suprantamų priežasčių aplenk 
darni vietas, laiką ir pavardes 
paduodame būdingesnes ištrau 
kas.

„NEGALIME LIETUVIŠKAI 
SUSIKALBĖTI.

„...Jūs mums siunčiate laiš 
kus, kaip pasirodo, bet mes jų 
negauname. Nuėję į pašto įstai 
gą, mes ten negalime susikalbę 
ti, nes pašto tarnautojai lietu 
viškai ne tiktai nekalba, bet ir 
nesupranta, o mes rusiškai ne 
mokame ir nesimokysime, nes 
mes gi gyvename Lietuvoje. . . 
Siųskite, prašome, mums ap 
draustus laiškus, tada mums į 
namus juos atneš ir nereiks vai 
kščioti į paštą, kur tiktai rusiš 
kai galima susikalbėti...“

Komentaras: Okupantas ir jo 
tarnai vis tvirtina, kad Lietuvo 
je tebėra pagarboje lietuvių kai 
ba. O, štai, faktas, kad Vilnių 
je pašto įstaigoje lietuviškai ne 
galima susikalbėti. Ne ruskiai, 
atsiųstieji iš Rusijos okupaci 
jos ir lietuvių eksploatacijos eg 
zekutoriai verčiami lietuviškai 
išmokti kalbėti, kad lietuvišką 
jai liaudžiai tarnautų, bet lietu 
viai verčiami mokytis rusų kai 
bos, kalbos okupanto, kolonis 
to ir eksploatatoriaus.

„ATVAŽIUOKITE 
PATYS...”

„. . . Rašote, kad pas mus už 
suks vienas mūsų ir jūsų pa 
žįstamas, kuris atvyks į Lietu 
va ekskursijoje. Malonu bus jį 
pamatyti ir su juo pasikalbėti, 
o gal ką sužinoti ir apie jūsų 
gyvenimą ir jūsų vargus. Bet 
būtų geriau, kad atvyktumėt 
jūs patys, tada mums būtų di 
desnė nauda, nes mums duotų 
geresnį butą svečiui priimti ir 
tam laikui paskolintų bal 
dus“. . .

Komentaras: Potiomkino de 
revnios, kaip matome, gyvos

ne tiktai ten, kur atsilanko 
Chruščiovas, bet ir Lietuvon 
jos išplėstos. Kai iš Kanados 
Lietuvoje lankėsi „delegaci 
ja”, iš vietų, kur kanadiečiai 
lankėsi, buvo gauta žinių, kad 
krautuvėse tuomet atsirado 
daugiau prekių ir kad kainos 
jų buvo žemesnės, tai sovieti 
ninkai visa tai aiškino prasima 
nymu. Tiktai kai Chruščiovui 
į akis tą pasakė tūla moterėlė 
Vladviostoke, pasipylė iš Įvai 
rių Rusijos vietų Chruščiovui 
laiškai, kad visur, kur jis tik 
tai lankosi, tam laikui krautu 
vėse atsiranda daugiau prekių 
ir tų prekių kainos daug že 
mesnės, negu normaliai esti. 
Pasirodo, kad „delegacijų“ 
akims apdumti šeimoms, ku 
riose lankosi turistai, duodami 
ir geresni butai ir net laikinai 
tie butai apstatomi baldais. . . 
Taigi, melas ir apgaulė lydi so 
vietinį „gerbūvį“. Be melo ir ap 
gaulės Lietuvos okupantas ir 
vietinis komunistas negali išsi 
versti.

GYDYMAS TARYBŲ SA 
JUNGOJE NEMOKAMAS. .
. . . bet aš už dantų sutaisymą 
sumokėjau dvi su puse savo mė 
nešinės algos. . . Išeina, kaip to 
je pasakoje: taisai dantis, atseit 
— išimk juos ir palaikyk ant pe 
čiaus du su puse mėnesio — 
nevalgyk. . .

Kitame laiške rašoma: ,,...Mū 
su apylinkėje dantų gydytojo 
nėra. Dantų taisyti teko važiuo 
ti į Vilnių. Bet... sugrįžau nesu 
taisytas, nes už tai turėjau su 
mokėti 850 rublių, o iš kur kol 
ūkietis tiek pinigų paims? Ap 
seisime ir be dantų, nes... ir vai 
gyti daug nėra. Jeigu buizos iš 
siverdame, tai ir be dantų gali 
ma nuryti... Toks maistas ir be 
dantų sklandžiau slystu skilvin, 
jeigu gal.ima būtų pridėti svies 
telio arba spirginki]..."

Komentaras: Ir Amerikoje 
taip „nemokamai" galima dan 
tis susitaisyti, tiktai truputi pi 
giau. O kai Nepr. Lietuvoje vei 
kė Ligonių kasos, jos darbinin 
kams dantis taisė tikrai nemo 
karnai. (b. d.)

Aldermanas G. Raymond 
atidaro Rinkiminę Būstine c c

Aldermanas Gerald ,,Jerry" Raymond skebia Rinkimi
nės Būstinės atidarymą 7570 Central Street, tarp pirmos ir 
antros avenue, LaSalle. Rinkiminė Būstinė bus atidaryta 
kasdien nuo 2 vai. po pietų pradedant kovo 22 diena.

Trumpai apžvelgus,, Jerry 
yra rūpestingas šeimos Žmo 
gus, turi tris vaikus ir yra rim 
tas mūsų gražiojo miesto gy
ventojas per 33 metus.

Sėkmingas ir žymus biznie 
rius per 20 metų, jis pasižy
mėjo laike 6 metų kaipo ener
gingas ir sąžiningas alderma
nas 3 apylinkės 1 seniūnijoje. 
Jokia problema jam nėra nei 
permaža nei perdidelė. Jis lai 
ko savo pareiga, kad „jūsų 
problema būtų jo problema“.

Būdamas veikliu admimsra- 
torium, jis astovauja „jus“, pi
liečius kiekvienoje LaSalle 
gerbūvio srityje.

Jis yra vienas iš pirmųjų ko
miteto narių, išrinktų St. Bar
bara parapijoje, kai ji buvo 
įsteigta 195 7 metais.

Būdamas Sports Commis
sion of the City of LaSalle pir
mininku, jis nesigailėjo savo 
laiko ir pastangų, kad atsiekus 
dabartinį pramogininį lygį mū
sų pasididžiavimo vertame 
mieste. Jis taip pat atstovauja 
LaSalle miestą Parks and Rec 
reation Association of Canada.

Jis yra Knights of Colum
bus LaSalle Council (3147) 
nariu per paskutiniuosius aš 
tuonis metus. Pastaruoju lai
ku jis gavo šioje organizacijo
je Ketvirtą Laipsnį.

Būdamas Canadian Legion 
LaSalle Branch (212) Gat bės 
Pirmininku per paskutiniuo
sius ketveris metus, Mr. Ray
mond ėmėsi inciatyvos, kurios 
dėka miestas pasistatė pamink 
lą šio miesto karo didvyriams 
pagerbti.

Neriboto energingumo vy
ras, jis yra LaSalle Hockey 
Board vice-pirmininku. Jis 
yra šios sporto organizacijos 
steigėju. Šiuo metu 600 LaSal 
le jaunuolių dalyvauja organi
zuotame hockey.

G. RAYMOND,
Nuolatinis LaSalle miesto 

augimas ir jo pažanga yra Mr. 
Raymond nuolatinis rūpestis. 
Jis yra direktorium naujajame 
Second Mercier Bridge Komi
tete ir dabar informuoja, kad 
provincijos vyriausybė išleis 
$ 5,000.000 laike 1969 metų ir 
tiek pat 1961 metais, kad už
baigus šį Antrąjį Tiltą. Tai 
netik palengvins dabartiniam 
susisiekimo susigrūdmui šioje 
LaSalle miesto dalyje, bet bus 
naudinga ir visiems LaSalle 
gyventojams.

Jo neegoistiška laikysena, 
rūpestingas atsidavimas savo 
pareigai, jo paslankumas 
sprendžiant kasdienines mies
to problemas, daugiau negu 
kvalifikuoja jį kaipo „Mūsų 
Alderman*’ 3 Apylinkės 1 
Seniūnijoje. Asmuo su šiomis 
savybėmis užsitarnauja visą 
mūsų paramą, kokia tik mes 
begalime jam suteikti balan
džio 1 dieną.

G. Raymond
Organizacinis Komitetas.

visa bendruomenė.

dar nieko konkre 
šiame bare nuveik 

Pasaulio Lietuvių 
tiek Bendruomenė 

ypatingą 
su jaunimu.

ateitimi — aunuomene. O čia 
ir nesimato nieko, ką mes vei 
kiam kaip

Kol kas 
taus nėra 
ta. Tiek 
Seimas,
skelbia, kad kreips 
dėmesį į darbą 
Bet nieko konkretaus nėra pra 
matyta. Tam gi buriamės į vie 
ną būrį — Bendruomenę, — 
kad visi bendrai galėtume su 
tarti, ką ir kaip veikti. Mūsų 
nuomonės reiškėjai ir darbo 
gairių nustatytojai yra mūsų 
rinkti atstovai, o mes dirbam 
rose gairėse. Ką?

Kol kas su jaunuomene dir 
ha tik skautai, ateitininkai, 
sporto klubai ir mokytojai, bet 
tik didesnėse vietovėse, kur 
yra didesnis lietuvių būrys su 
eispietęs. Mažesnėse vietovė 
se ir to nėra. O kalbant apie vi 
są Bendruomenę — nieko nė 
ra, kas virš minėtos organiza 
cijos gyvuoja nedidelio entu 
ziastų būrelio vedamos.

Argi šis darbas nesvarbus, 
kad tam nieko konkretaus nė 
ra pramatyta ir jokios paramos 
iš Bendruomenės tam neskiria 
ma?

sim į diskusijas, šiuo klausi 
mu, tada nors ir susiginčysim 
aštriai, bet tai bus ne asmeniš 
ki ginčai, bet idėjiniai ginčai, 
o tai duos, mums artimesnį dar 
bo tikslą, kuriuo galėsim pasi 
džiaugti ir suriš mus į darnes 
ne grupę, nes niekas taip žmo 
nių nesuriša kaip bendras dar 
bas.

Jaunimas turi būti paruoš 
tas ateities darbui. Tą mes ga 
lim atsiekti dviem būdais: pir 
miausia duodant jiems stiprią 
organizaciją, kurioje jie bend 
rautų ir mokytųsi organizaci 
nio bie visuomeninio darbo, va 
sąrą suruošiant ilgas stovyk 
las ir tinkamai paruoštas; ant 
ra — per lietuviškas mokyk 
las, kur įmanoma jas suruošti.

Daugiausia galima bus nu 
veikti per tinkamą organizaci 
ją-

Bet tiek organizacijai, tiek 
mokyklai reikalingi ištekliai, 
tad reikia steigti fondą, į kurį 
lėšas telktų visa bendruomenė.

Būtų labai įdomu išgirsti 
plačiau išgvildentus šiuo reika 
lu pasisakymus iš mūsų Kraš 
to Tarybos narių, kurie kalbė 
jo šiuo klausimu suvažiavime.

Z. Laugalys.

A. A,
JAUNIUI JANUŠKAI

tragiškai mirus, p. p. Januškus 
liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame

Vytautai ir Leonas Radzevičiai.

A. A.
JAUNIUI JANUŠKAI

staiga mirus, Tėvus liūdesio valandoj 
nuoširdžiai užjaučiame

A. Radzevičius su šeima.

lietuviai veikia visur St. CATHARINES, Ont.
PADĖKIME PRIAUGANČIAM JAUNIMUI

D. Britanijoje.
LITERATŪROS VAKARAS 

LONDONE
DBLS turi paprotį Vasario 

16 d. susikviesti į Lietuvių Na 
mus Londone savo bičiulius.

Tasai paprotys iš pradžių ■ 
buvo be jokių pogramų.

Pernai metais pabandyta bu 
vo žengti dar vienas žingsnis 
toliau: duoti tiems bičiuliams 
kokią nors prigramą. Šiemet 
pasipainiojo kaip tik nauja iš 
ganinga mintis: pristatyti bi 
čiuliams bent nuotrupų savo 
literatūros. Talkinama PEN 
Klubo tremtinių Centro, DBL 
S Valdyba ir ryžosi įgyvendin 
ti tą mintį. PEN Klubas suve 
dė ir su anglų teatrų ir filmų 
aktoriais, kurie skaitė lietuvių 
rašytojų kūrinius. Įsijungė į 
talką ir muzikas V. Mamaitis.

Literatūrinių dalykų skaity 
ti atėjo Gladys Spencer, Geor 
ge Mikeli, Graham Leaman ir 
Elena Pranskūnienė. Pirmieji 
trys turėjo skaityti angliškai, 
o p. Pranskūnienė lietuviškai. 
Sužinojome, kad aktorius Ge 
orge Mikeli yra lietuvis. Ir štai 
iš tiesų paprašė klausytojus 
leisti jam paskaityti kai ką sa 
vo gimtąja kalba. Iš jo lūpų 
išgirdome lietuviškai P. Pil 
kos „Aukso debesys", K. Va 
nagelio „Ponas ir šuo“ ir V. 
Mykolaičio - Putino „Pumpu 
rėtis“. Kai mūsų bičiuliai kita 
taučiai sutiko tai, greičiausia, 
su tam tikra nuostaba, kad mū 

i su tautietis pajėgus yra prisi 
laikyti Jono Jablonskio kadai 
se populiarintojo posakio („Di 
di garbė svetimom kalbom kai 
bėti, didi gėda savosios gerai 
nemokėti“), mes patys tą jo 
skaitymą palydėjome ilgais 
plojimais. Tegyvuoja lietuvis, 
kuris tarp svetimųjų neužmir.
ta esąs lietuvis t

į programos tarpą įsijungė 
dainos. A. Aleksandravičienė 
n P. Senkuvienė duetu sūdai 
navo „Plaukia sau laivelis” ir 
„Saulutė“. Prie fortepiono V. 
Mamaitis, kurio pastangomis 
ir sudaryta ši muzikinė progra 
mos dalis. Gražūs balsai, nelie 
tuviškai ausiai negirdėtos me 
lodijos susilaukia taip pat aud 
ros plojimų.

Viskas šioje nedidelėje pro 
gramoje galėjo būti malonu ir 
mūsų bičiuliams, ypač malonu 
buvo mums patiems.

ALKOHOLIS VEIKIA?
Lietuvių Namų B-vės pirm. 

M. Bajorino pranešime pažy 
mėta, kad žymiausią pažangą 
1958 m. padarė baras. Stebė 
tina, kad tai buvo padaryta, ne 
žiūrint vis mažėjančio lietuvių 
skaičiaus šiame krašte. J. Vii 
činskas E. L. Nr. 45 straipsny 
je „Mūsų socialinės proble 
mos” rašo: „Gal ne mažiau 
kaip penkiasdešimt lietuvių 
vyrų ir moterų yra ilgalaikiai 
D. Britanijos ligoninių pacien 
tai“, 
kiasi 
liais 
myn, 
gėrimų 
Kame priežastys?

Jungt .Amerikos V-bėse.
NSLEIDO LIETUVON 
IŠSIŲSTI PALIKIMO

Konfliktas iškilo dėl 17,000 
dol. palikimo. Kai mirė Juozas 
Azia, gyvenęs prie Town of 
Lima, Vis., jis tuos pinigus ir 
kitokį turtą užrašė savo sū 
nui Stasiui Aznai, šiuo metu 
esančiam Lietuvoje.

Sovietų ambasada tuojau pa 
. reiškė pretenzijų prie tų pini 
, gų ir pristatė netgi įgaliojimus 

iš Stasio Azno. Bylą nagrinėjo 
teisėjas J. W. Wilkus.

Labai liūdni dalykai reiš 
mūsų tarpe: baras dide 
šuoliais „žengiąs, pir 
išgeriama alkoholinių 

kasmet vis daugiau.

Niagaros pusiasalio lietu 
viai jau per daugelį metų gro 
žėjosi meno mėgėjų grupės pa 
sirodymais įvairiomis progo 
mis. Daug sykių dalyvavo tau 
tų festivaiuose ir du kartu te 
levizijoj. Tai mūsų Niagaros 
pusiasalio lietuvių pasididžia 
vimas vertingu Lietuvos var 
do atstovavimu.

Suburti jaunimą šiandieną 
yra sunkus darbas. .Tik pasi 
šventusieji tai gali padaryti. 
Čia neužtenka vien gerų norų, 
reikia pasiaukojimo ir kantry 
bės.

Šiuo metu meno grupei pri 
klauso 17 mergaičių nuo 6 iki 
15 metų amžiaus, kurios kas

sekmadienį renkasi parapijos 
salėje dainų ir šokių pratimą 
ms.

Šiais metais sumanytas ta 
lentų konkursas, skiriant dide 
les premijas. Tėvai padėkite 
savo vaikams dalyvauti meno 
konkurse, atsiunčiant laiku jų 
vardą ir išpildomą dalyką. Ter 
minas iki balandžio 3 d. Daina 
neabejotinai turi būti lietuvis 
ka, kiti gi dalykai, kaip muzi 
ka ir baletas, yra tarptautiniai, 
ir šiose meno varžybose jie bus 
priimtini.

Rašykite šiuo adresu: J. Bu 
šauskas, 26 Inglewood Rd., St. 
Catharines, Ont. B. M.

EDMONTON, Alta.
KLB EDMONTONO AP. AUKAVUSIŲ T. FONDUI 

SĄRAŠAS
12 dol. P. Ėglis; po 10 dol.: P. 
Vaitkūnas. K. Vaitkūnas ir V. 
Taraškevičius; po 5 dol. A. Du 
daravičius, V. Januška, J. Pili 
pavičius, H. Jagaldas, V. Kas 
peravičius, dr. B. Vidugiris, 
dir. J. Dovydėnai, St. Šepe 
tys, dr. P. Gutjurgis, dr. M. 
Urbonas, J. .'Barkauskas, N.

Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis įrodinėjo, jog So 
vietų ambasada neturi teisės 
atstovauti Lietuvos piliečių, 
fries, Jungtinės Valstybės ne 
pripažįsta Lietuvos inkorpora 
vimo į Rusiją.

Išklausęs abi puses, teisėjas 
J. W. Wilkus atmetė Sovietų 
ambasados advokato reikalavi 
mą įteikti ambasadai tuos 17, 
000 dol. Pir.iguo tuo tarpu pa 
siliks teismo globoje. Bet jei 
gu vienų metų eigoje St. Azna 
atvyks iš Lietuvos, tai tuos pi 
nigus jis galės atsiimti.

Kardelis, J. Augis, J. Kamai 
tis, A. Bajoras; po 4 dol. A. 
Šepetys; 3 dol. K’. Šimkūnas; 
po 2 dol.: A. Šmidtas, E. Mėli 
kauskas, V. Juodelis, S. Ju 
cius, J. Popikaitis, A. Andrule 
viičus, J. Svenciūnas, J. Arą 
nowski, J. Bajorienė, J. Ras< 
mas, A. Rudinskas, J. Pasuko 
nis, V. Zaleskis,, R. Pirson, J. 
Baronas. Kiti aukavo po ma 
žiau. Išviso suaukavo 184.25,

Ta proga TF-do Atstovybė 
Kanadoje nuoširdžiai dėkoja 
aukų rinkėjoms pp. Dudonie 
nei, O. Druteikienei, P. Vai. 
kūnui ir J. Pilipavičiui, o taip 
pat visiems aukotojams.

TF-do Atst. Kanadoje.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.
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Dar niekad kandidatas nebuvo toks populiarus
ir taip šiltai sutiktas Verduno gyventojų

Išrinkime

GERARD COOL
Verduno Burmistru!

GERARD COOL, VEIKLUS IR PRITYRĘS, YRA VISUOMET VERDUNO

VISUOMENĖS TARNYBOJE.

Noriu padėkoti Verduno visuomenei už jos entuziastingai priimtą žinią, kad aš 
kandidatuoju į Burmistro vietą.

Taip pat noriu padėkoti šimtams asmenų, skambinusiems komiteto būstinen ir siū
liusiems savo pagalbą laike rinkiminės veiklos.

Verduno visuomenė gerai supranta, kad šiuo me u nėra lengvas uždavinys admi
nistruoti „viešąsias sritis“.

’ Viešųjų tarnybų pareigūnai, kurių sričių jie bebūtų—tarptautinės, valsybės, pro
vincijos ar savivaldybės — susiduria su painiomis problemomis. Verduno miestas nėra iš
imtis šioje komplikuotoje situacijoje, ir todėl mūsų sąmoningoji visuomenė negali rizikuo
ti, pavedant mūsų miesto ad ministravimą nepatyrusiems asmenims, kurie visiškai ne
turi administracinio supratimo.

Aš Įsigijau patyrimo visose administracijos srityse, kaip finansų, kuri užlikr.na 
gerą administraciją, taip ir Įvairiose kitose viešose tarnybose, kurios turi būti tinka
mai atliktos mūsų visuomenei.

Tai ir yra tokio didelio mano kandidatūra susidomėjimo priežastimi.

Aš tikiuosi Tamstų ir Tamstų prietelių balso rikirr uose.

Iš anksto aš visiems Jums dėkoju,

Gerard (<ool

V eiklumas
VERDUNO INTERESŲ GYNĖJAS.

Būdamas Montreal Metropolitan Cor

poration Verduno atstovu, aš nuolat kovo
jau, kad Verdunui netektų prisidėti prie 
Metropolitan Boulevard statybos išlaidų. 

Aš taip pat prašiau provincinės Vyriausybės 
paramos tam, kad mūsų miesto biudžetas 

visada būtų subalansuotas ir kad netektų 
kelti savivaldybinių mokesčių, kurie nebu

vo keliami per paskutiniuosius 15 metų.

Patyrimas
VERDUNAS TOLYGUS PAŽANGAI.

Visoje šioje šalyje Verdunas yra ge
rai žinomas savo puikiu finansiniu stoviu, 
geru viešųjų tarnybų funkcionavimu, ir 
savo nesulyginamu ir sėkmingu rūpinimusi 
jaunimu.

Gerard Cool nedalyvauja jokioje Ver
duno aldemanų rinkiminėje akcijoje. 
„Niekam nebuvo leista naudotis mano var
du šioje srityje. Aš palieku visuomenę 
laisvą išrenkant savo pasirinktus alderma- 
nus. Kaipo Burmistras aš bendradarbiau
siu su visuoemenės išrinktais alderma- 
nais“.

CENTRINS KOMITETAS

4335 Verdun Avenue

PO 8-8127 — PO 9-1580 —PO 9-8296.

Sunkieji Lietu vos atsi k u ri m o
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

PADARAS, TAPĘS PADER EVSKIU, ATSISAKO LIE 
TUVOS SOSTINĘ GRĄŽINTI LIETUVAI

8. mo bal. 4 d. rezoliuciją, kuri
Paderewski© paragintas, pripažino Lietuvai teisę kurti 

lenkų St. Seimas priėmė rezo savo nepriklausomą valstybę, 
iuciją Lietuvos klausimu (ge bet sienų klausimą paliko at 
gūžės 13 d.), kurioje nuneigė virą. Šaulys (geg. 22 d.) pa 
siekį pajungti biie dalį buvu reiškė pasitenkinimo už to 
sios Didžiosios Lietuvos Kuni kios teisės lietuvių tautai pri 
gaikštijos prieš gyventojų no paž'lnimą, bet, sako, norėtų, 
rą, tačiau Vilniaus krašto ne-----------—----------------------------------■
atsisakė. Paderewskis*) noto nas, pastebėjęs Padaro muziki 
je Šauliui (geg. 16 d.) tai pri nius gabumus, jam grojant 
minė, primindamas ir St. Sei Oginskio kapeloje, pasiuntęs 
-------------- Varšuvos konservatorijon, ir, 
*) Paderewskis, dr. K. Gri ją baigęs, Padaras pakeitęs pa 
niaus teigimu, yra lietuvis ir varde į Paderewski, tapęs gar 
tikroji jo pavardė yra Padaras, siu lenkų pianistu ir, pagaliau 
Padaras buvęs dvarininko Lenkijos ministeriu pirminin 
Oginskio pavaldinys. Bet po ku. Red.

kad lenkai pripažintų Vilnių 
nepriklausomos Lietuvos sos 
tine. Jis pareiškė protestą 
prieš Vilniaus okupaciją ir rei 
kalavo atsiimti iš ten Inekų ka 
riuomenę. Šią notą įteikęs Šau 
lys, gegužės 23 d. Varšuvą an 
leido.

LIETUVIAI NORI SAVO, 
LENKAI — KXS NE JŲ.
Šauliui Varšuvą apleidus, 

lenkai įkandin į Kauną pasiun 
tė užs. reikalu min. pavaduoto 
ją Staniševskį, kuris geg. 29 
d. pasimatė su Sleževičium ir 
labai pyko, kad šis lenkų kai 
bą kuopuikiausiai mokėdamas, 
atsisakė ją kalbėti. Kalbėjo lie 
tuvių kalba, o vertėjas vertė į 
prancūzų. Šitokę taktiką lietu 
viai vartoję visose derybose 
su lenkais, kas juos vis erzino 
ir pykino. Šaulio misijos nepa 
vykimo kaltę Sleževičius už 
krovė lenkams. Staniševskis 
teisinosi sakydamas, kad len 
kai nepriklausomai Lietuvos 
valstybei niekados nebuvę prie 

šingi ir su ja nori draugingų 
santykių. Sleževičius tada pa 
reikalavo tai įrodyti, atsiimant 
lenkų kariuomenę iš okupuo 
tos Lietuvos žemių ir įleidžia 
nt Lietuvos valdininkus ten 
savo paregiu eiti. Staniševskis 
atsakė, esą negalima žemėmis 
dalintis prieš vietinių gyvento 
jų norus. Tuo pasimatymas ii 
baigėsi. Savo raporte Varšu 
vai Staniševskis sakė, išsinešęs 
neigiamo įspūdžio. Pagrindo 
susitarti, matyti, nebūsią. Lie 
tuvos vyriausybė, pasak jo, 
yra pro-vokiška ir neturinti 
krašte pasitikėjimo.

Gavęs Varšuvos leidimą tar 
tis dėl Lietuvos valdininkų 
įleidimo į okupuotus Vilniaus 
bei Gardino kraštus, Staniševs 
kis vėl pasimatė su Sleževi 
čium birž. 7 d. ir Varšuvai ra 
portavo, šį sykį Sleževičius bu 
ves „moins officiel et moms 
froid“ (netoks oficialus ir ne 
toks šaltas).

Santiševskifc paprašė duo 
ti tikslų Lietuvos reikalavimų 

išdėstymą raštu, ir Sleževičius 
jam tai pažadėjo. Raštas ouvo 
įteiktas birž. 11 d., prašant at 
siliepti pirm. 18 d. Rašte pa 
kartoti visi reikalavimai, ku 
riuos Lietuvos vardu Voldema 
ras įteikė Taikos Konferenci 
jai bal. 29 d., būtent;

Lietuvos valstybė turi būti 
pripažinta su visomis žemėmis, 

kurių ji reikalauja
(reiškia: buvusių Kauno, Vii 
niaus, Suvalkų ir Gardino gu 
bernijų, su dalimis Kuršo ir 
Rytų Prūsijos). Raštą gavęs, 
Staniševskis išvažiavo namo.

Lenkijos užs. reik, miniset 
rija į Sleževičiaus raštą (tuo 
pačiu ir į Šaulio geg. 22 d. no 
tą) atsiliepė birž. 24 d. Pareis 
kė, kad Lenkija nori draugiu 
gų santykių su lietuviais, bet 
Lietuvos vyriausybę įtepripa 

žins kai iš Lietuvos žemių pasi 
trauks galutinai visos vokiečių 
kariškos pajėgos. Kol to ne 
įvyks, derybų nebūsią. Lietu 
vos valstybei būsią sugrąžinti 

tik tie kraštai, kurių gyvento 
jai bus pareiškę noro būti 1 ,'t 
tuvos piliečiais.

Prof. Senn čia sprendžia: 
„Derybų metu lietuviai o 
piai tėmijo didžiųjų valstybių 
nuotaikas. Viena derybų n. pa 
vykimo priežastis bene bus šių 
valstybių nesudarymas oenJ 
ros (ar pavienės) tiesmukos 
linijos. Misijas siųsdamos ir pa 
ramą teikdamos, didžiosios 
valstybės praktikoje Lietuvos 
vyriausybę tartum pripažino, 
bet formalaus pripažinimo ne 
davė ir Lietuvos atstovų į Ta< 
kos Konferenciją neįsileido, ši 
toks dvišakumas kurstė lietu 
vius vis tikėtis daugiau. Meno 
rėdami peranksti dalykų pri 
imti, lietuviai elgėsi nesukalba 
mai“.

Lietuvių nesu kalbam urnas, 
tačiau, gal klio iš negalėjimo 
jokiu būdu Vilniaus klausimu 
manevruoti“. Kaip

Sleževičius laiške Purickiu!
Nukelta į 6-tą psl.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasp u tino likiiras
X IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO

9.
Dūmos nariams buvo aprodytas traukinys, po ko visą 

dieną dariau vizitus. Tiktai 5 vai. vakaro sugrįžau į traukini. 
Bet vos tiktai apsidairiau, kai pamačiau atvykstantį poručiką 
S., kuris pakvietė skubaus pasimatymo su did. kun. Dimitri 
ju Pavlovičiu. Nuvykę pas jį radome ir Jusupovą. Jie buvo 
susijaudinę ir gėrė kavą be perstojimo, užgerdami konjaku. 
Priežastis: carienė jau žino apie Rasputino dingimą ir kalti 
na juos. Esą freilina Golovina, Rasputino sekretorė, pranešu 
si, kur vakar Rasputinas nuvykęs ir kur veda keliai. Policija 
ir sekliai pastatyti ant kojų ir jieško Rasputino pėdsakų...

— Aš, — pasakė Jusupovas, — dėl šios bjaurybės turėjau 
nušauti vieną geriausių savo šunų toje vietoje, kur gulėjo Ras 
putino lavonas, kad sumaišytų kraują. . .

Mes parašėme carienei laišką, kuriame pareiškėme imsi 
stebėjimą ir savo užsigavimą. Pasinaudodamas proga, kai ki 
".i buvo išėję, aš paklausiau Jusupovą:

— Pasakykite, kunigaikšti, kas atsitiko, kai jūs paskuti 
nį kartą nusileidote į valgomąjį, kur ant grindų gulėjo jūsų 
peršautas Rasputinas?

Jusupov liguistai nusišypsojo ir atsakė:
— Atsitiko tas, ko aš neužmiršiu visą gyvenimą. Nusi 

leidęs į valgomąjį, as Rasputiną radau toje pačioje vietoje gu 
antį. Aš paėmiau jį už rankos pažiūrėti, ar yra pulsas. Man 
pasirodė, kad pulso nėra. Tada aš pasilenkiau prie krūtinės 
paklausyti, ar plakasi širdis. Atrodė — nepiaka. Bet staiga, 
galite įsivaizduoti mano išgąstį, Rasputinas atidaro vieną akį 
visu platumu ir velniškai į mane įbeda žvilgsnį. Tuojau pu 
to atidaro ir kitą akį ir abi į mane įsmeigia su žodžiais: „Fe 
liks! Feliks! Feliks!“ jis sušunka ir iškart pašoksta, kad ma 
ne nutvertų. Aš atšokau taip greit, kaip tiktai pajėgiau, ir 
kas buvo toliau, neatsimenu.

Bet skaitytojas jau žino, kas ir kaip įvyko. Tai buvo gruo 
džio 16—17 dienomis.

Baigiu rašyti dienoraštį. Jau brėkšta žiemos diena. Aš 
negaliu užmigti. Mintimis skrenda sūkuriai. Aš galvoju apie 
ateitį. Ne savo, bet didžiąją ateitį — tėvynės ateitį. Dieve, 
Kaip nežinoma ateitis. Ar mes ištesėsime visą dvasinės darga 
nos sunkumą, netekę pasitikėjimo savimi ir neteksime tos 
padėties, kurią mes šimtus metų kūrėme.
„ Kas pasakys? Kas atsakys? Kas nutrauks uždangą, iš 

sklaidys miglas, dengiančias ateinančius tolius? Ar mes, didi 
tauta, galime nacionalinės upės tėkmėje pramušti sau kelią pir 
myn, rydami savo vandenyse kitas tautas ir mažas tauteles? 
Arba, mums viskas baigta, ir mes, nusigyvenę, susmulkėję, 
laiko tėkmės sugniuždyti, esame nluemti tapti tiktai kitų tau 
tų tarpusavės kovos arena, — tautų, laikančių slavus žemes 
ne rase, galinčia tiktai tręšti kitų tautų laukus, einančius per 
kaulus į šviesą, į žinojimą, į pasaulinį viešpatavimą, kurio mu 
ms likimo neleista pasiekti? Kas pasakys? Kas atsakys? Kas 
išpranašaus eilę įvykių tirštame bundančios dienos rūke?

Taip rašė ir taip veikė didžiausis carininkas, monarchis 
tas Puriškevičius, kuris gelbėdamas caro sostą ir per jį Ru 
siją, net dėl to nužudė visagalį „senelį“ — Rasputiną.

Dabar pažiūrėkime į dabartinę Rusiją, į Staliną ir Chruš 
čiovą. Ar gi jie nevykdo Puriškevičiaus svajonių; argi Ru 
sija neryja, Puriškevičiaus žodžiais tariant, kitų tautų ir ai 
jie neverčia jų rusų tautos tarpimo tręšimu, kaip jis sako?

Taigi, dar vienas įrodymas, kad rusai ir Rkisija, ar ji bu 
vo carinė, ar dabar sovietinė, ji buvo ir tebėra imperialistinė, 
tautų rijikė. Oficialios sovietinės statistikos duomenimis, Ru 
sija yra jau prarijusi 160 tautų, neskaitant satelitų. Ir Rusija 
yra išsižiojusi praryti dai daugiau. Ar šie faktai nesako, kad 
reikia nepaprastos jėgos, didžiausio ryžto ir kiečiausios ko 
vos su šiuo baisiuoju imperialistu?!
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DR. B. MATULOIN1S
MIRĖ PROF. KAZYS OŽELIS

Čikagoje kovo 3 d.,, po sun 
kios ir ilgos ligos, mirė prof. 
K. Oželis.

Velionis buvo kilęs iš Žemai 
tijos. Jo gimtasis kaimas — 
Vilku kampas, prie Švėkšnos. 
Gimė 1886 m. Mokėsi Palan 
gos progimnazijoje, o vėliau 
Mintaujos gimnazijoje, kurią 
1908 m. baigė aukso medaliu 
ir įstojo Į Karo Medicinos Aka 
demiją Petrapilyje. Ją baigė 
1913 m. Per Pirmąjį Pasaulinį 
karą buvo rusu armijoje, bet 
jau 1918 m. grįžo į savąjį Vii 
kų kampą. Čia tuojau ėmėsi 
darbo, organizuodamas Švėkš 
noje 30 lovų ligoninę. Darbas 
Švėkšnoje turėjo greit nutruk 
tię nes 1919 m. vasarą buvo pa 
Šauktas į Lietuvos karinome 
nę, kurioje išbuvo iki 1939 m. 
rudens. Būdamas Lietuvos ka 
riuomenėje 1919 m. organiza 
vo II Lauko Ligonine Kupiš 
kyje, bet jau 1920 m. pradžio 
je buvo perkeltas į besikurian 
čia Karo Ligoninę Kaune. Šio 
je tarnybos vietoje prof. K. 
Oželis išbuvo iki 1939 m. ru 
dens.

Jam atėjus, karo ligoninė bu 
vo be galo skurdžioje būklėje. 
apgriuvusi, dešimtmečius nere 
montuota; vokiečių okupantų 
geresnis turtas buvo išvežtas; 
buvo likusios tik aptręšusios 
sienos. Po 19 metų darbo, kai 
prof. Oželis 1939 m. apleido 
karo ligon*n?> F buvo jau pasi 
darius* auSšt0 moder
niska ligoninė su 500 lovų. 
Prof. K. Oželis, betvarkyda
mas ir betobulindamas jam pa 
vestą ligoninę, tuo pačiu metu 
intensyviai patsai gilino savo 
mokslines žinias. 1925 m. jis 
buvo pasiųstas į Prahos univer 
siteto Teismo Medicinos Insti 
tūtą pasitobulinti teismo medi 
cinoje. 1926 — 1927 m. prof. 
K. Oželis išlaikė Kauno Uni 
versitete doktoranto kvotimus, 
o 1929 m. tame pat universite 
te viešai apgynė disertaciją, ir 
gavo medicinos daktaro laips 
nį. Dar prieš tai, 1927 — 1928 
m., Kauno U-to puvo pasiųs 
tas į Paryžių pagilinti savo ži 
nias teismo medicinos srityje.
Grįžus, 1920 metais, K. Oželis 
buvo Kauno U-to išrinktas do 
centu ir jam buvo pavesta or 
ganizuoti teismo ir socialinės 
medicinos katedra, ir tuos mo
kslus dėstyti universiteto stu 
dentams.

1937 m. K. Oželis buvo pa 
keltas į extraordinarinj ir 19 
42 m — į ordinarinį profeso 
riti. Išėjęs 1939 m. iš Karo Li 
goninės. prof. K. Oželis pa 
ėmė Vyt. Didžiojo Universite 
to klinikų bendrą vadovavimą; 
šiose pareigose jis išbuvo iki 
1944 m. vasaros. Artėjant ru 
su armijai, prof. K. Oželis su 
šeima pasitraukė į vakarus, ir 
1949 m. emigravo į JAV.

Dirbdamas universitete, 
prof. K. Oželis pavyzdingai 
sutvarkė Teismo Medicinos 
Institutą. Kai 1941 m. vokie 
čiai užėmė Kauną, jų atvykę 
mokslininkai stebėjosi, kad V. 
D. U-tas turi tokio augšta mo 
keslinio lygio teismo medici 
nos įstaigą. Bedirbdamas uni 
versitete, prof. K. Oželis para 
šė ir paskelbė apie 40 mokslo 
darbų, liečiančių teismo ir so 
cialės medicinos problemas.

Nuo pat studentavimo laikų 
būdamas veiklus Korp. „Fra 
ternitas Lithuanica“ narys, 
prof. Oželis aktingai dalyva 
vo ir kitose Lietuvos medici 
niškose draugijose, dažnai ei 
darnas tų draugijų pirminiu 
ko pareigas.

Per visą savo gyvenimą pro 
fesorius K. Oželis buvo darbo 
ir pareigos žmogus, patriotas, 
paprastas ir tiesus. Mylėjo Lie 
tuvą ir gimtąją Žemaitiją su 
jos Vilko Kampu. Dirbdamas 
su žemaitišku užsispyrimu, bu 
vo daug pasiekęs ir daug nąu 
dingų darbų atlikęs savo kraš 
tui.

Nebuvo lengvi velioniui 
tremties keliai. Daug metų 
dirbdamas augštai kvalifikuo 
tą patalogo darbą milžiniškoje 

Monteno ligoninėje, netoli Či 
kagos, velionis negaudavo nė 
'kuklaus pradedančio jaunes
niojo gydytojo asistento atly 
ginimo.

Prof. K. Oželis mirė. Mirtis 
išrovė iš Laisvos Lietuvos lai 
kų visuomenės dar vieną dide 
lį šulą. Atsirado dar viena 
tuščia vieta. Lietuviškoji jau 
nuomene, eik į darbą ir atlik 
savo šventą pareigą!

APIE JUOZĄ 
KALINAUSKĄ,

1863 m. sukilim oLjetuvoje ir 
Lenkijoje vieną vadų, Romoje 
pasirodė Joės Galofaro knyga 
„Į Karmelį per Sibirą“ (Al 
Carmelo attraverso la Sibe 
ria). Tai vilniečio Juozo Kali 
nausko permainingas audrin 
go meto gyvenimas: nuo ag 
ronomijos studento į kapoto 
nūs, nuo 1863 metų sukilėlio 
ir karo ministro Vilniuje į 
tremtį Sibire ir kitus.

Austrijoje jis įstojo į karme 
litus, tapo kunigas ir veiklus 
dvasjn^a kultūros bei sveri 
tumo skleidėjas. Išleido Vii 
niaus karmelitų kroniką ir ki 
tus veikalus. Jo beatifikacijos 
byla yra eigoje.

• Anglijoje apsilankiusi so 
vietų profesorė Alia Masevič 
Londone padarytame praneši 
me pareiškė, jog praėjusiais 
metais paskelbtos nuotraukos, 
vaizduojančios antrąją menu 
lio pusę, buvusios sudarytos 
iš fotomontažo.

• Kasyklose visoje Quebeco 
provincijoje per metus iškasa 
ma metalų už 400 mil. dol.

Naujieji ateiviai natūraliai nori

TAPTI PILIEČIAIS
ir pilnai prisidėti prie Kanados klestėjimo

KANADOS GALIA IR GEROVĖ PRIKLAUSO 

NUO KIEKVIENO JOS PILIEČIO.

JŪS GALITE PRISIDĖTI PRIE KANADOS 

IŠSIVYSTYMO ATEITYJE PASIDARYDAMI 

JOS PILIEČIU.

TARP DAUGELIO KITŲ PILIETYBĖS 

PRIVILEGIJŲ YRA ŠIOS:

balsavimo teisė,

teisė būti išrinktam viešojo gyvenimo 
pareigūnu,

teisė turėti Kanados pasą,

teisė gauti Kanados valdžios apsaugą 
keliaujant svetimuose kraštuose.

kulturwWkwjvika
MARIJOŠIAUS IR KUPREVIČIAUS KONCERTUI 

NEW YORKE PRAĖJUS
Kovo 6 po pietų Town Hall 

salėje buvo koncertas, kurio 
programą išpildė Symphony 
of Air okestras, pianistas And 
rius Kuprevičius ir dirigentas 
Vytautas Marijošius.

Jie sulaukė ir kitataučių di 
delio dėmesio, bei įvertinimo. 
„The New Y. Times“ muzikos 
kritikas J. B. (Bricks) taip ra 
šė:

„Pirmuoju numeriu Kupre 
vičius pasirinko Bartoko .kon 
certą Nr. 3 pianui ir orkestrui. 
Jis skambino šį įspūdingą vei 
kalą, lyg su dideliu malonu 
mu sutikdamas jo technines ir 
muzikines kliūtis. Šio veikalo 
išpildymas aiškia parodė, kad 
Kuprevičaus pianistiniai gabu 
mai yra daugiau negu kasdie 
niški.

Tikrai ugningame (jei kas 
gali jį taip išpidyti) Rachma 
ninavo koncerte Nr. 2 Kupre 
vičius įrodė savo techninį 
vientisumą ir plačios tonalinės 
skalės spalvų apvaldymą.

Naujovė buvo lietuvio kom 
pozitoriaus Julijaus Gaidelio 
Scherzo iš simfonijos Nr. 4. 
Šis veikalas JAV išpildomas 
pirmą kartą. Scherzo pasirodė 
esąs labai gyvas veikalas, suma 
niai pritaikytas orkestrui ir su 
kėlė didelį susidomėjimą iš 
klausyti šią simfoniją visoje 
pilnumoje.

Marijošius ir orkestras pro 
gramą pradėjo Bacho suita Nr. 
3 in D“.

„N. Y. Herald Tribūne“ mu 
zikos kritikas F. D. P. (Per 
kens) apie koncertą taip atsi 
liepė:

„Andrius Kuprevičius, lietu 
vis pianistas, kuris debiutavo 
New Yorke prieš 7 metus, vėl 
pasirodė vakar popietėje Town 
Hall kaip solistas su Sympho 
ny of the Air, išpidydamas Be 
la Bartok koncertą Nr. 3 ir 
Raohman’inavo koncertą Nr. 

2. Orkestras, diriguojamas . jo 
tautiečio Vytauto Maijošiaus, 
progamą pradėjo Bacho suiat 
Nr. 3 ir taip pat pirmą kartą 
JAV išpildė dalį lietuviško vei 
kalo, Scherzo iš Juliaus Gaide 
lio simfonijos Nr. 4. Abiejuose 
veikaluose Kuprevičius paro 
dė savo techninį sumanumą ir 
vientisumą kartu su skoniu ir 
veikalų supratimu. Jis atvėrė 
tų veikalų nuotaiką ir atmosfe 
ra, gerai įpindamas dinami 
nius niuansus ir tonų muzika 
lumą. Kai kurios mažos dėta 
lės pirmoje Rachmaninovo da 
lyje atrodė neužtenkamai pa 
brėžtos, tačiau, bendrai pa 
ėmus, jo išpildymas buvo su 
dideliu aiškumu, reikalauja 
ma jėga ir inercija.

Marijošiaus dirigavimas tei 
kė įspūdį autoriteto ir suprati 
mo įvairių stilių, kurie buvo 
programoje. Orkestrinė Rach 
maninovo koncerto dalis buvo 
ekspresyvi ir simpatinga, Nors 
vienoje ar dvejose vietose bu 
vo jaučiamas sunkumas.

Gaidelio Ccherzo yra konser

JŪS GALITE PAUOTI PRAŠYMĄ KANADOS 

PILIETYBEI GAUTI TUOJAU PAT

jei jus teisėtai Įleido Į Kanadą kaip 
imigrantą prieš keturis metus ir deVynįs 
mėnesius, ir

jei jūs gyvenate Čia paskutinius dvylių* 
mėnesių be pertraukos ir

jei jūs esate 21 metų amžiaus.

JEI JOS ATATINKATE PILIETYBĖS REl 
KALAVIMUS, KODĖL DAR LAUKTI?

PRAŠYMO FORMULIARĄ GALITE GAUTI 

PAS KIEKVIENĄ PILIETYBĖS TARNAUTO 

JĄ TEISME AR PAS KANADOS PIT 
-naiLiYBĖS

REG1STRARĄ OTTAWOJ.

PROF. MYKOLAS 
BIRŽIŠKA

78-siais savo amžiaus metais 
daug dirba, redaguodamas sa 
vo ir mirusio brolio Vaclovo 
raštus. Pirmiausia prof. M. Bir
žiška tvarko Vaclovo „Alek 
sandryną", kurio I dalis jau 
visiškai paruošta, bet kažko 
dėl dar nepasirodė iš spaudos. 
Taip pat jau yra sutvarkyta 
II ir III Aleksandryno dalys 
ir atiduotos spaudai. Profeso 
rius apgailestauja, kad labai 
sunkiai vyksta spauda.

Taipgi paruoštos spaudai jo 
paties „Praeities pabiros“. Be 
to Londono „Nida“ renka 
Prof. M. Biržiškos atsimini 
mus iš Vilniaus laikų ligo 
1919. VII. 1. Ir vėlesnių laikų 
atsiminimus dar rašo. Šis dar 
bas, neturint visų tokio am 
žiaus žmogui patogumų, nėra 
lengvas.

Bendrai, kaip atrodo, vienas 
iš trijų gyvų Vasario 16 Lietu 
vos Nepriklausomybės atkūri 
nio akto signatarų, Prof. My 
kolas Biržiška yra budrus, jud 
rus ir visomis jėgomis dirba, 
talkindamas išleisti brolio Vac 
lovo raštus ir pats rašo atsiini 
nimus, įamžindamas 1918 metų 
Vasario 16 faktą ir tuos lai 
kus, kurie prie to privedė bei 
tuos, kurie po to sekė.

vatyvus, bet ne senoviškas, ir 
melodijos atžvilgiu labai įdo 
mus. Aiškus ritmas persunkia 
visą veikalo eigą ir tuo pačiu 
metu kontrastinės dalys yra ly 
rinės ir labjau išsklaidytos. 
Šis naujas veikalas Marijo 
šiauš buvo prityrusiai ir įtiki 
nančiai interpretuotas“. (D).

OKUPANTAS PR1EVAR 
TAUJA KULTŪRININKUS

Tiesoje, be matomo reikalo 
ir prasmės, prof. Zigmas Žc 
maitis rašo straipsnį „Kaip 
buržuazinė vyriausybė nenore 
jo steigti universiteto“.

Prof. Z. Žemaitis faktus nu 
pasakojo teisingai, bet tiktai 
tendencija jam primesta, juk 
tas univeristeto kūrimas buvo 
tuo metu, kai faktinai Neprik 
lausomos Lietuvos nebvo. Bu 
vo susirūpinta universitetas 
atsteigti Vilniuje, o vyko ko 
vos su besibraunančiu į Lietu 
vą maskviniu okupantu; tyko 
jo ir lenkai; valdžiai teko bėg 
ti iš Vilniaus į Kauną ir kovo 
ti už valstybės gyvybės išlai 
kymą. Tam tikslui buvo tel 
kiamos visos jėgos. Tai buvo 
Lietuvos kova dėl gyvybės, su 
gresiančia mirtim. Juk tą Z. 
Žemaitis geriau už mus žino. 
Bet... žmogų okupantas prie 
vartauja ir jis, nors ir teising 
us faktus sako, bet visa tai da 
žo okupanto diktuojamu ,,so 
vietiniu sousu“. šlykštus tas 
okupacinis prievartavimas. 
Australija.

„LITERATŪRA IR 
MENAS”,

Vilniuje leidžiamas meno 
reikalams savaitraštis, nuėjo 
asmens kulto garbinimo ke 
liais, tiktai anksčiau buvo gar 
binamas Stalinas, kuris dabar 
laikomas tiktai „žymiu sočia 
lizmo kūrėju“, o vieton Stalino 
dabar jau garbinamas Chruš 
čiovas. Štai paskutiniame „L. 
ir M.“ numeryje du pirmieji 
straipsniai, kurių vienas pasi 
rašytas A. Venclovos, o kitas 
redakcinis, abu pradedami 
Chruščiovo garbinimu. A. Ve 
nelova rašo: „Kada draugas N. 
Chruščiovas pakilo į tribūną ir 
pradėjo savo pranešimą kardi 
naliniu mūsų epochos klausi 
mu, milžiniška salė, kaip vie 
nas žmogus klausėsi, sulaikiu 
si kvapą, ir tik griausmingi plo 
jimai ir pritarimo šauksmai 
daugelyje vietų nutraukdavo 
žodžius...“ Pataikaudamas plo 
ja ir Venclova.

O tuo tarpu tame pačiame 
„L. ir M.“ numeryje A. Balta 
kis grožisi J. Marcinkevičiaus 
posmu:

„Aš kaltinu — visus,
visus, visus, 

Išmokiusius lietuvį nuolan 
kūmo 1“

Negalima nesutikti ir su J. 
Marcinkevičium ir su A. Bal 
takiu, kad tai būtų nepagrįs 
tas kaltinimas. Teisingai kai 
tina J. Marcinkevičius ir teisin 
gai grožisi tuo kaltinimu A. 
Baltakis. Bet... ar tas kaltini 
mas netinka A. Venclovai ir 
redakcijai, kurie mokina rašy 
tojus nuolankumo?

• M. K. Čiurlionio sesuo Juze 
fa S. Stulgaitienė, dešimtį me i 
tų ir penkis mėnesius išgyve 
misi Ameikoje, pakartotinai 
kviečiama vaikų, sugrįžo Lie 
tuvon.

• Sovietų Sąjungoje ir Krem 
liaus kontraliuojamuose sate 
litiniuose kraštuose veikia 
mažiausiai 225 užsienio radio 
transliacijas trukdančių sto 
čių.

• Lietuvoje jau nuo 1950 me 
tų nebegaminamas langams 
stiklas. Kodėl — nežinoma. Iš 
kitos pusės Vilniaus radija ne 
seniai perdavė žinią, kad įmo 
nes ir butų savininkai yra ska 
tinami vieton stiklo langams 
panaudoti tam tikrus šviesą o 
perlendžiančius plastinius la 
pus...

♦ Sovietų Sąjungos 'komuniis 
tų partijos centro komitetas ir 
bolševikinė vyriausybė paskui 
bė nuostatus „Dėl priemonių 
disertacinių darbų kouybci ir 
mokslinių laipsnių bei vardų 
skyrimo tvarkai pagerinti“. 
Tuose nuostatuose statomi rei 
jt.alavirnai ‘mokslinius darbtiiS 
daugiau sieti su praktika.

Pagal tuos nuostatus moksli 
ninkams. neinantiems koja ko 
jon su Kremliaus reikalavi 
mais, gali būti atimti moksli 
niai vardai.
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| Quincaillerie Jacob Hardware P
| REG’D. »

i: Specialybė: DOVANOS
P 7610 Central St. LaSalle.

$ Tel. DO 6-6521 >

J The Tailor Shop $
X Pasiūti pagal užsakymą. — Gatavi drabužiai.
S* Vyriška galanterija.
$ „TIEMS, KURIE NEŠIOJA GERIAUSIĄ”
$ 7626 Central Street. LaSalle, Que. c

\\o\ i j,:i ,\r
,• Molsono bravoras buvo pa per trumpą laiką surinko per 
kvietęs DLK VYTAUTO klu 100 tūkstančiu tam reikalui 
bo narius vaišiu. doleriu.
• Quobeco sporto sąjunga, tu • Policija reikalauja pake 
rinti per 60 tūkstančių narių, algas 21 proc.
kreipėsi i Federalinę vyriausy • Statistika rodo, kad Quobe 
be daryti žygių prieš upių ir co miese dabar yra 238,173 gy 
ežerų užteršimą, nuo ko nyks ventojai, iš kurių 219,857 kai 
ta paukščiai ir žuvys. ba tiktai prancūziškai.
• Studentai Montrealyje susi • Mokytojams Quebeco pro 
rūpino neturtingais savo kole vincijos parlamentas nustatė 
gomis ir apie 10 tūkstančių 1.500 dol. minimum algos.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
ŽIUPSNELIS STATISTINIŲ DUOMENŲ

Paskutiniais statistiniais — kanadietišką ir arnerikoniš 
duomenimis, mūsų miestas, pa Sault Ste. Marie miestus, 
įskaitant Tarentorus, Korah Šio tilto statyba prasidėsianti 
ir Prince priemiesčius, turi ši pavasari.
63,331 gyventoją, o 41,484 gy Miesto mokesčių rinkimo Įs 
ventojus jei neskaitysime prie taiga yra Įvertinusi miesto ne 
miesčių, kurie labai sparčiai kilnojamąjį turtą 168 mil. do 
plečiasi ir per paskutini de lerių, bet čia Įskaitoma ir fede 
šimtmeti daugiau negu padvi ralinės ir provincijos vyriausv 
gubėjo. 23 mūsų miesto pra bių pastatai, bažnyčios ir ligo 
monės Įmonėse dirba 14.162 ninės (už 21 mil. dol.), kurie 
dirbantieji, o tai irgi žymiai gc miestui mokesčių nemoka, 
riau, negu prieš metus laiko. Naujų pastatų laike 1959 m. 
Per visus 1959-tuosius metus pastatyta už daugiau kaip 10 
mūsų mieste lankėsi apie pu mil. dol. Pusę miesto gyven 
sė mil. turistų, kurių daugelis tojų sudaro Rymo katalikai, 
tik pravažiavo ši JAV ir Ka vienas trečdalis gyventojų yra 
nados pasienyje esanti miestą, žemiau 16 metų ainž., gi virš 
Spėjama, kad turistų skaičius 70 metų amžiaus mieste pri 
dar labjau padidės, kai už pus skaičiuojama 1643 gyvent, 
antrų metų bus užbaigtas sta 1959 m. mieste užregistruo 
tyti 20 mil. dol. tiltas, kuris ti 2185 nauji telefono abonen 
jungs St. Mary upės atskirtus tai, o viso mieste įvestų tele 

fonų skaičius — 21,274.
1960 metų duomenimis, mū 

sų mieste mokamų atlyginimų 
vidurkis vėl užkopė į pačią 
pirmąją Kanadoje vietą (ant 
roję vietoje yra Samia, Ont.) 
su savaitiniu atlyginimu 96.32 
dol.

Neseniai mūsų mieste lankė 
si Toronto n irsto planavimo
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$ Verdun PO 6-5641 J
$ HICKSON GROCERY

SALUS ir MAISTO PRODUKTAI^
v Pristatymas nemokamai C

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas <

\ TAISAU $ 

televizijos ir radio aparatus,
» Darbas garantuotas. ®
(j Albinas Pranevičius. ®
| DOminic 6-6637 |

Esso
STOVE OIL 

DEALER

DO 6-05 15

RAYMOND BROS. I 
E S SO GAMINIAI

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A. § 

Pristatymas laike 1 valandos. H
288—1 Ave., Ville LaSalle. H

i GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS I

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

ji GARANTUOTAS DARBAS. |

y> 259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 ft

j SIUNTINIAI
jt LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS
js per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Y . ............................................ , _ g
į! Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X

per Janiną ADOMONIENĘ. g
Siunčiame Įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g 
v akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur prienami pastų. $
Siuntiniai pilnai apdrausti. £

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, £ 
s' Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. Man freed Kory
Mūsų Kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

konsultantas dr. E. G. Faudi, 
kuris pranašauja mūsų mies 
tui rožinėmis spavomis piešia 
mą ekonominę padėtį ri laike 
sekančių 20 metų gyventojų 
padidėjimą net ligi 108.000. 
Taigi, jei būsime tuo laiku gy 
vi, tai gyvensime didmiestyje!
NETURIME „VALDŽIOS”

Praėjusiųjų metų pabaigoje 
buvusioji valdyba sušaukė su 
sirinkimą naujai valdybai iš 
rinkti, bet i ši susirinkimą. 
Įskaitant valdybą, atėjo tik 13 
tautiečių. Nauja valdyba pali 
ko neišrinkta, o senoji kito su 
sirinkimo nešaukė. Aišku, dir 
bo, stengėsi o čia kiti tautie

čiai parodė, kaip jie valdybos 
darbą Įvertina. Labai negražu, 
net ir samata, kad mes būsime 
pirmieji visoje Kanadoje, ku 
rie užbaigsime lietuvišką veik 
lą. Prieš 10 metų mūsų mies 
te buvo lietuviškasis komite 
tas „numiręs” ir veiklą sustab 
dęs, tačiau atsirado tautiečių, 
kurie komitetą atgaivino. Gai 
la, kad dabar kai kurie iš jų 
jau iš lietuviškos veiklos iš 
stumti.

Reikia tikėtis, kad buvusio 
ji valdyba dar pamėgins vie 
na valdybos susirinkimą su 
šaukti, o tautiečiai Į tai atsa 
kys skaitlingu dalyvavimu, o

$ Pranešimas
Audinių fabriko „Litex“ Kaune vedėjas

$ atidaro geriausių angliškųo c r* c

vilnoniu medžiagų
URMO SANDELI

'*> Lietuviams speciali nuolaida, žemiau urmo kainos.
Cv

Priimame užsakymus
$ KOSTIUMAMS, PALTAMS ETC.,
'i$ IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ.

Užsakymai vykdomi geriausių specialistų.
£ Garantuojame, kad būsite patenkinti.
X Labai geros urmo kainos

...........................
■>' Prašome Įsitikinti

I Katex Woollens & Textile Co.
$
£ Osmode Clothing Mfng. Co.

1449 St. Alexander St., kamb. 1114.
v Tel.: biznio VI 2-5319, namų VI 9-8020
Ą Reikalui esant, galima kreiptis ir po 6 vai. vakaro,

išanksto susitarus.
Šeštadieniais uždaryta.

Sta Nu>1 DE LUXE DRY CLEANERS^
117—6th AVENUE, LACHINE į

| ME7-6727 sav. p. rutkauskas |

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE j

BALTIC j
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kąbitai a

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. 9

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č I U L 1 S

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika X 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g

Lietuviamsnuolaida. ,Įjį
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. į
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I A. NORKELIIJNAS I 

A . 3
Commissioner of the Superior Court of Montreal

$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D. $

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. $
'x 3X 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotiquc) X
Y C

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. C
X 
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WINNIPEG, Man.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Š. m. vasario 21 d. (sekma 
dieni) KLB-nės Winnipego 

Apyl. V-ba surengė Vasario 
16-tosios sukakti.

11 vai. lietuviai būriais rin 
kosi į pamaldas. Pamaldoms 
prasidedant, Į b ažnyčią Įneša 
ma Lietuvos trispavė vėliava, 
kurią palydi savanoriai - kūrė 
jai: P. Liaukevičius, A. No 
liūs ir K. Žentelis. Garbės sar 

ne neprotingais pasiūlymais, 
kad pasidalinti turimus valdy 
bos pinigus ir likviduoti visą 
lietuvišką veiklą.

KITOS NAUJIENOS
Turime gripo epidemiją, 

dažnai „antigripiną“ vartojan 
prieš kurią sunkiai laikėsi net 
tieji tautiečiai. Buvo net už 
draustas ligoninėse gulinčiu 
lankymas. Sirgo kai kurie ir 
mūsų tautiečiai, bet dabar be 
veik visi sveiki. Labai sunkiai 
sirgo ir visai arti prie mirties 
buvo viena iš seniausių mūsų 
kojlonijoje tautietė Marijona 
Skaržinskienė, kuri dar ii da 
bar nėra pilnai pasveikusi ir 
persilpna, kad galima būtų 
operuoti, nors jau išrašyta iš 
ligoninės. Palinkėsime jai kuo 
greičiausiai pasveikti.

Mūsų miestą galėjo nusiaus 
ti didelis nedarbas. Mat mūsų 
didžiausioje darbovietėje „Al 
goma” plieno fabrike vos ne 
pradėjo streiką 74 darbininkai 
— geležinkeliečiai — tie, ku 
rie aptarnauja visą fabriko ge 
ležinkelių tansportą ir kurie 
priklauso ne plieno darbiniu 
kų, bet kitai galingai darbo 
unijai. Jiems sustreikavus, bū 
tų pilnai sustabdytos ir supa 
raližuotos visos plieno fabriko 
opeacijos. Fabriko vadovybė 
jau nelaukdama nei streiko 
pradžios, buvo atleidusi apie 
2000 darbininkų, o viso būtų 
atleista apie 5000 plieno darbi 
ninku ir daug kitų iš paliestų 
kitų darboviečių. Tik pačiu 
paskutiniu momentu fabriko ir 
unijos vadovybės susitarė ir 
tuo išvengė didelio nedarbo.

J. Sk.

gybą sudarė: stud. Pranckevi 
čiūtė, Zavadskaitė, Daubarai 
tė ir dvi mergaitės: D. Deme 
reckaitė ir D. Matulionytė. Vi 
sos buvo apsirengusios tautiš 
kais rūbais, kas sudarė giaži. 
Įspūdį.

Kun. kleb. J. Bertašius pa 
šventino vėliavą, o pamaldąs 
lydėjo gražus bažnytinis cho 
ras. Šios dienos proga pritai 
kinta pamokslą pasakė kun. J. 
Bertašius. Jis jautriais žodžiai 
nušvietė nepriklausomybės ko 
vas ir davė keletą pavyzdžių 
iš laisvės kovų. Baigiantis ja 
mokslui, kunigas pranešė, kad 
tuojau po pamaldų bažnyčios 
salėje1 Įvyks šventės minėj ■ 
mas, Įkurį nereikia atskiro pa 
kvietimo. Pasibaigus pamaino 
ms, bažnytinis choras, sugiedo 
jo Tautos himną.

Po pamaldų, tuojau visi rin 
kosi į salę, kur prasidėjo šven 
tės minėjimas. Prie Įėjimo T. 
Fondo atstovas M. Šarauska 
rinko aukas.

PLB-nės p-kas M. Januška 
atidarė minėjimą. Jis savo įžan 
giniame žodyje papasakojo iš 
nepriklausomybės kovų kete 
tą prisiminimų Nupasakojo 
kaip jų batlionas kautynėse su 
lenkais buvo apsuptas, o jie 
prieš daug gausesnį priešą išė 
jo laimėtojais. Baigdamas žo 
dį tolimesnei programai vesti 
pakvietė vicepirm. T. Luką, 
kuris padėkojęs už pasitikėji 
mą, pakviečia dalyvius vienai 
minutei atsistoti pagerbimui 
žuvusių karių ir partizanų, ku 
rie paguldė galvas dėl Lietu 
vos nepriklausomybės.

Paskaitai skaityti pakviečia 
Krašto Tarybos narį ats. kap. 
Pr. Matulionį. Prelegentas 
trumpai perbėga Lietuvos pra 
eities istoriją ir pabaigai taria 
atsisveikinimo žodi, nes jis iš 
yykfcta nuolatiniam apsigyve 
nimui į Čikagą.

Toliau žodį taria savanoris- 
kūrėjas Pov. Liaukevičius. 
Apibūdinęs nepriklausomybės 
kovų eigą, jis duoda keletą pa 
vyzdžių iš praeities. Jo kalba

Nukelta Į 6-tą pusi.

F Fi Dr. Roman Pniewski | 
s Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose « 

J Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. a 
ji 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |
| Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g
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f SIUNTINIAI NAMIŠKIAM | 
v*1 X
(,S Lietuviu Prekybos B-vė., Anglija.
5 <Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-1176. J,

991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. C
i' SY SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. >v C

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

| BELLAZZI-LAMY, INC |
I DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. B

H Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. L 

g Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. |

M. MACIUKAS I
VYRIŠKŲ IR $ 

M O T E R 1 Š K Ų R Ū B Ų $

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS J 
RANKI! DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS 
įt

79 ir 81 St. Zotique St. E. YV
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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TORONTO MUSU F-SP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

(Reportažas iš Toronto)
Anuo metu, vos išsikėlus į 

pažadėtąją žemę, buvo paša 
kyta: Brolau, jeigu fabrike iš 
dirbsi dešimt metų, tapsi dau 
giau niekam nebetikęs. Kitaip 
tarus, žmogus, praleidęs tokį 
f?ga laiką fabrikeį nebeįsten 
gia pradėti jokios prekybos ar 
verslo, kuris galėtų užtikirnti 
geresnį ir pastovesnį gyveni 
mą bei suteikti daugiau rūpės 
čių.

Daugelis nekreipė į tai jo 
kio dėmesio, o nemaža dalis 
dėl to rimtai susirūpino. Kad 
nedatęsus iki to nelemto skai 
Čiaus, kai kurie be atodairos 
paliko fabriką ir prasidėjo su 
krautuvėmis, valgyklomis ir ki 
tos rūšies prekybomis.

Po ilgesnio ar trumpesnio 
persilaužimo, vieni iš jų gra 
žiai nusistovėjo ir įsitvirtino 
■užsibrėžtame objekte, o kiti, 
nusivylę, sugrįžo atgal į fabri 
ką. Sugrįžo į tą pačią vietą, 
kur vėliau, apgailestautų sukiš 
tų pinigų ir neapgalvoto žings 
nio. Bet pirmoji dalis, kuriai 
pavyko tvirčiau atsistoti, neuž 
ilgo išplaukė į skaidrų pavir 
šių su neuždengtais kadiiakais 
ir tolimomis kelionėmis į šil 
tus kraštus.

Turint visa tai omenyje, ir 
perdaugiausia nesižavint turi 
mu darbu, atsirado vis daugiau 
tokių, kurie nebenurimo vieno 
je vietoje. Tai buvo tokie, ku 
tie jieškojo ką nors naujesnio 
ir apčiuopiamesnio, kas suda 
rytų tvirtą pagrindą ne tik 
šiai dienai, bet ir rytojui. Dau 
geliui įgriso jau tas miesto dy 
(lis, o kiti pasirodė stačiai biz 
nfo 'žmonės traukiami tiesio 
ginės prekijo gislelės. Paga

APIE SAVARANKIŠKUMĄ

liau buvo gana, norėjosi baig 
ti su tuo nuolatiniu skubėji 
mu, su tuo monotonišku laik 
rodžio išmušinėjimu kiekvie 
ną mielą rytmetį. Nebeužteko 
kantrybės tęsti tą nepasitenki 
nimo pilną, nusidėvėjusią gy 
venimo virvę vis belaukiant 
penktadienio, ar tris dienas tu 
rinčio savaitgalio.

Kiekvienas drąsesnis žings 
nis iššaukia nusistebėjimą, pa 
skatinimą ir abejone. Vieni 
tuojau pramato ateitį rožėmis 
klotą, o kiti daleidžia galimus 
rūpesčius ir nepasisekimus. O 
treti, pasitikėdami savo triū 
su ir energija, ryžtasi užtikrin 
ti sau tik geresnį rytojų.

Šiuo metu čia kaip tik, svie 
sesnių prošvaisčių perspekty 
voje, teko atsisveikinti su J. 
Šimkum ir V. Augėnu. Esant 
nemažam bičiulių būriui, kiek 
vienas norėjo išvažiuojančius 
pas save pamatyti, jiems deši 
nę paspausti ir sėkmės palin 
keti. Taip per keletą šeštadie 
nių iš eilės, vieni pas kitus, su 
geriausiais linkėjimais ir išlei 
do Šimkus su Augėnais į ręsto 
rano, benzino stoties ir nakvy 
nių biznį, tuojau už 
(Paris, prie 
kelio.

antro,

jų jau 
keletą

Paryžiaus
Windsoro

i nebenaujo 
metų daly 

e, ornamen 
tinių statybos akmenų preky 
boję. Nors pirmasis biznis ne 
blogai sekėsi, bet nerami žmo 
gaus siela ir nepastovumas ska 
tino siekti ką nors naujesnio, 
kas pakeistų aplinkybes ir leis 
tų išbandyti naujos rūšies, gal 
daugiau žadanti verslą.

S. Pranckūnas.

Vienas iš 
kas. Jis jau 
vavo savarankiškoj

miesto Rinkikai,

WINNIPEG, MAN.
Atkelta iš 5-to puslapio, 

palydima gausingais plojimais.
Programos vedėjas T. Lu 

kas skelbia pertrauką, po ku 
rios prasideda meninė dalis. 
Pirmiausia scenoje pasirodo 
Marshall, kuris smuiku išpildo 
■du dalykus. Eug. Kalasauskas 
buvo pasiruošęs skaityti ištrau 
kas iš Jaunosios Lietuvos — 
Maironio, tačiau jam staiga ap 
sirgus, tą atlieka Pr. Matulio 
nis.

Po jo, Daiva Matulionytė 
pasako eilėraštį — Tėviškės 
Žemelė, o Juozas Demereckas 
padeklamuoja Kalėdų naktis 
iš Sibiro.

Po jo, scenoje netikėtai pa 
sirodo maža mergaitė, kuri pro

gramoje visai nebuvo numaty 
ta. Žibutė Šilininkaitė. Ji švel 
niais žodžiais deklamuoja ei 
lėraštį Marija — Brazdžionio.

Programos vedėjas užbaigai 
kviečia sugiedoti Tautos Him 
ną ir uždaro minėjimą. Per m: 
nėjimą T. Fondui surinkta 112 
dol.

Pr. Matulionis, apleisdamas 
Winnipega, KLB-nei padova 
nojo gražią trispalvę Lietuvos 
vėliavą, kaipo savo dovaną, ku 
ri per šią šventę bažnyčioje 
buvo pašventinta. Fundato 
riui KLB-nės valdybos Winni 
pego Apylinkė savo ir visų 
Winnipego lietuvių vardu reiš 
kia nuoširdžią padėką. Kstr.

Praeitą savaitę pranešėme 
tik liūdnas žinias — mūsų 
sportininkų pralaimėjimus. 
Šiandien jos bus linksmesnės, 
tad ir j pirmą vietą reikia sta 
tyti Kauno Žemės Ūkio Aka 
demijos studenčių didelius lai 
mėjimus Leningrade, kur vy 
ksta rankinio tunyras. Lietu 
vaitės nugalėjo Minską 16:1, 
Tbilisj 12:1, Leningradą 10:3 
ir Bakų 19:5. Jų rimčiausiu 
varžovu buvo Odesos mote 
rys, tačiau jos pralaimėjusios 
Lenmgradui, mažai vilties tu 
ri užimti pirmą vietą, nes lie 
tuvaitėms ir pralaimėjus Odes 
sai, vis vien jos turėtų tapti 
turnyro nugalėtojom, turėda 
mos geresni įvarčių santykį. 
Sekančiame nr. pranešime lai 
mėtoją.
Blogiau sekasi mūsų vyrams.

Būdami tikri savo laimėjimu 
prieš silpną Minsko komandą, 
Kauno Kūno Kultūros Insti 
tuto studentai sukovojo labai 
blankiai, baigdami rungtynes 
lygioms — 17:17.

Nesėkmingą kovą prieš gu 
dus, lietuviai nutarė rehabili 
tuoti rungtynėse su pereitų 
metų meisteriu — Kijevo ko 
manda. Pasekmė svyravo ke 
lių taškų skirtumu, tai vienos, 
tai kitos komandos naudai. L: 
kus iki rungtynių pabaigos ma 
žiau negu minutei laiko ir esą 
nt vieno taško persvarai lietu 
vių naudai, kijevietis padaro 
baudą. Samuolis realizavo ir 
rungtynės baigiamos 15:13 pa 
sėkme lietuvių naudai. Vėliau, 
Kaunas nugali Tbilisi 13:11, 
tačiau sužaisdamas lygiomis su 
Minsku, jis prarado brangų 
tašką. Turnyras vyrų grupė 
je dar nesibaigė. Kol kas pir 
mauja Maskva (nepralaimėjo 
nė vienų rungtynių) prieš Kau 
ną. Greičiausia tarpe tų dviejų 
meistrų ir bus išspręstas 
galėtojo vardas.

Parsidėjusiose

Lietuvos krepšinio 
pirmenybėse

daug staigmenų nebuvo: 
pėda „atskaitė“ Telšiams
61(11), o moterys nugalėjo 
Žemaitijos sostinę 59:51. Vii 
niaus Universitetas po apyly 
ges kovos įveikė panevėžietes 
45 :32 ir Vilniaus Švietimo mo 
terų komanda taip pat Panevė 
žį 46:37. Moterų pėdomis nu 
ėjo ir vyrai, pralaimėdami Lie 
tuvos Veterinarijos Akadenn 

. jai 64:78, nors truputį daugiau 
pasipriešindami Viniaus ESG 

. (Elektros skaitliukų gamyk 
lai) komandai pralaimėdami 

’ tik

TIES REIKALAVIMUS

IŠTAISYTI PRAEITIES

KLAIDAS

PLANUOTI ATEIČIAI. . .

ir svarbiausia

PADĖTI KITIEMS, O NE 

SAU PAČIAM.

PATENKINTI DABAR-

JŪSŲ KANDIDATĄ

Mr. YVAN SERRE
Seat 2 Ward 3 

kandidatas

NES. . .
Jis yra pramatantis biznierius, veiklus visuomeninėje, eko

nominėje ir socialinėje srityje.

Jis yra parinktas piliečių, kurie yra pasiryžę išrinkti gar
bingą ir sąžiningą seniūną.

Jis žino dabarties reikalavimus, jis stebėjo ir tyrė praeities 
klaidas ir jis gerai žino neįvykdytus pažadus.

Jis yra, be mažiausios abejonės, pilnai kvalifikuotas garbin
gai išpildyti jam balandžio 1 dieną suteiktą mandatą.

Apviltų piliečių grupė.

nu

Klai
117:

po

84 :83.

Lietuvos boksininkai
draugiškų rungtynių Varsų

SS pirmenybėse Kijeve,
Lietuvos komandinėms

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspe—’:”Li 

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

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

Siunčiame 
paprastu ir

nvi žiu Jūsy sudarytus *r aPdiaus 
01.0 IJcloLll tus įvairius siuntinius.

pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.Turime

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI :
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. T ,a» A 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-097S

DIDELIS AKADEMIKŲ LAIMĖJIMAS
voje pasuko dar į Grudzencą. 
Čia lietuviai sukovojo silpniau 
negu Varšuvoje, tad ir rungty 
nės baigėsi ir vėl lygiomis — 
5 :5. Aišku, prie laimėjimo trū 
ko R. Tamulio, kuris kaip ži 
noma, Varšuvoje sulaužė ran 
ką. O mūsų patarlė sako: vie 
na bėda, dar ne bėda! Taip ir 
su Tamulių buvo. Vežant jį iš 
Varšuvos Gvardijos stadiono 
į ligonine, greitosios pagalbos 
mašiną ištiko katastiofa. Ta 
muliui nieko neatsitiko, tik su 
sižeidė jį lydėjęs maj. Nojski. 
Teko laukti naujos mašinos, o 
uždėjus gipsą ir po kelių die 
nų peršvietus, teko vėl naujai 
gipsuoti, nes pasirodė, jog blo 
gai pritapo kaulo atplaišėlė.

Lietuvis Rišardas Tamulis 
yra brangus Sovietų S-gai bok 
sininkas, kadangi Romos olim 
piadoje jis gali šikovoti sidab 
ro ar aukso medalį. Ir negali 
būti kalbos, kad į jo ligą, jau 
„įsikišo“ rusai, liepdami antrą 
kartą ranką gipsuoti žinomam 
Lenkijos chirurgui, lenkų ar 
mijos generolui Gerbickiui! 
Daktaro manymu, R. Tamulis 
po dviejų mėnesių galės pra 
dėti treniruotes.

Atrodo, kad

Algimantas Saunoris 
smarkiai pergyveno savo nesėk 
mę 
nes
pirmenybėms į Šiaulius jis jau 
nebevažiavo. Vilniečiai neatsi 
vežė ir atsarginio žaidėjo, tad 
ir prieš Šiaulių JAK komandą 
jie laimėjo tik „per plauką“ 
—7:6, o prieš Klaipėdos Me 
diką 8:5. Mažeikiai, būdami 
su Prienais 9—10 vietoje, nu 
tarė pastaruosius iki rungty ' 
nių pradžios išvarginti, suma 
žinti Prienų kovos dvasią, tad 
ir ėmėsi įvairių gudrybių: at 
vykus naktį į Mažeikių prie 
miesčius ne tik kad niekas ne 
priėmė, bet ir net neapnakvy 
dino, o iš ryto ir pusryčių ne 
davė! Štai tau žemaitiškas sve 
tingumas. Prienams teko ko 
voti ne tik su stalo tenisinin 
kais, bet ir įvairiais kitais 
„nuotykiais“. Nenuostabu, kad 
jie Mažeikiams pralaimėjo 5: 
8. Po šių rungtynių, Lietu 
vos stalo teniso komandinėse 
pirmenybėse, pirmauja Kauno 
Raud. Vėliava, prieš Vilniaus 
R. Žvaigždę, Kauno Bangą ir 
Panevėžio Spartaką. Paskuti 
nėse vietose yra Mažeikiai, 
Prienai ir Klaipėda.

Ir Pabaigoje, (jungiant su 
[ stalo tenisu) gal svarbiausia 

žinia, tai JAV stalo tenisininkų 
numatoma viešnagė Vilniuje.

Amerikiečiai Lietuvos 
sostinėje

žais gegužės 5—7 dd. Be abe 
jo, susitikimas sukels didžiau 
šią susidomėjimą. Vilniškė 
spauda nieko nerašo, kokioje

(Skelbia Y.

S*“£, YVAN
organizacmis komitetas)

salėje numatomos rungtynės. 
Tačiau iš savo pusės pridėsiu, 
kad ir didžiausia Vilniaus sa 
lė, nesutalpins žiūrovų!

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Kauno Raudonojo Spa 

lio ledo rutulio komanda laimė 
jo Lietuvos B klasės pirmeny 
bes, baigmėje nugalėdama Šiau 
liūs 5 :4.

— Vilniaus Spartako futbo 
lo komandos žaidėjai, pasidali 
nę į „žaliuosius“ ir „raudonuo 
sius” sužaidė kontrolines rung 
tynęs. Nežiūrint gausaus snie 
go, kiūto ir įvarčiai. Laimėjo 
„žalieji“ 3:1.

— Laike Lietuvos ledo ritu 
lio pirmenybių Šiauliuose, visą 
dieną smarkiai krito spiegas.

Net ir pašauktos iš miesto sa 
vivaldybės sniego valymo ma 
šinos, nespėjo nuvalyti nuo 
aikštės sniego.

— SS-gos žiemos teniso pir 
menybėse Maskvoje A. Palta 
rokas nugalėjo dvyliktoje vie 
toje stovinti maskvieti Panko 
va 6:4, 6:2, o Naujelytė pra 
laimėjo Zubkovai 0 :6, 4 :6.

— Lietuvis E. Rusteika yra 
kandidatu į Sov. Sąj. fechtuo 
tojų rinktinę, pasaulio jaunių 
pirmenybėms, kurios bus pra 
įvestos Leningrade balandžio 
mėnesi.

— Paskutinė žinia iš ranki 
nio turnyro Lenngrade: Kau 
no vyrai pralaimėjo Maskvai. 
7:16 ir neturi jau vilčių užim. 
ti pirmą vietą. K. B.

SUNKIEJI LIETUVOS...

Atkelta iš 3-čio psl.
Berlyne sakė: „Vilnius turi 
būti mūsų. Mes negalime jo 

lenkams palikti!“ 
gali būti „sukalbamumo“Ar

dėl savo valstybės sostinės?
Būtų įdomu patirti, (bet nė 

ra medžiagos) Sleževičiaus 
santykius su savo oficialiu už 
sienio reikalų ministeriu Vol 
demaru, kuris Paryžiuje ėjo 
Lietuvių Delegacijos pirminiu 
ko pareigas. Kas liniją nustati 
nėjo ir kaip? Taikos Konferen 
cija šiuo momentu padarė du 
svarbiu Lietuvai nutarimu. 
Versalės sutarties projektan 
(geg. 7 d.) įrašė reikalavimą,
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VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

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

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

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

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 
j PRANO BARAUSKO 

I DRAUDIMO
| AGENTŪRA

49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

pasiliktų Pakaityje iki aliantai 
jų neatšauks (JAV valstybės 
sekretorius Lansingas čia ta 
rė: Alijantams ir vokiečiai pa 
sidarė alijantais!“). Be to, pro 
jektas atskyrė Klaipėdos kraš 
tą, tiesmukai nepasakydamas, 
kad bus pavestas Lietuvai (lie 
tuviai turėjo ji varu pasiimti 
1923 m.). Iš Clemanreau pa

reiškimų tačiau buvo aišku, 
kad taip bus, kaip tik dalykai 
Lietuvoje nusistovėsią“.

Įdomus buvo ir Antantės pa 
reiškimas Kolčakui (geg. 27 
d.), kuris Sibire skaitė save 
carų vyriausybės įpėdiniu. Sa 
kyta: Jei Rusija (reiškia. Kol 
čakas) nesusitartų su Estija, 
Latvija ir Lietuva, tai bend, 
rus visų santykius nustatys T. 
Sąjungos kooperavimas ir pa 
tarimai. Iki to, Rusijos vyriau 
sybė turi prisižadėti pripažinti 
šių kraštų autonomiją ir pri 
tarti jų de facto vyriausybių 
santykiams su Aliantų valsty 
bėmis.“ Kitais žodžiais,

Sleževičiui pavyko atsiekti 
vienas savo siekimas: Anglija 
ir Prancūzija jau buvo pasi 

ruošusios 
kraštu

pripažinti Pabaltijo 
atskyrimą iš rusų 
imperijos.
savo atsakyme autoKolčakas 

nomiją sakė pripažinsiąs tik 
iki Rusijos Steigiamojo Sei 
mo, kuris galutinai klausimą iš 
spręsiąs.

Bus daugiau.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat

„PARA M A”
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— 

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus__
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5ĮZ-—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 va!, vakaro.
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Tel. LE 2-3723. ,.fc

• | Būstine: 
| g Toronto, Ont.

t
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HAMILTON
ŠAUKIAMAS VISŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ

POSĖDIS

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba praneša visoms Ha 
miltone veikiančioms organiza 
cijoms, kad balandžio 2 dieną 
4 vai. po pietų Lietuvių Na 
muose įvyks visų Hamiltone 
veikiančių lietuvių organizaci 
jų pirmininkų arba juos pava 
duojančių atstovų susirinki 
mas, kuriame bus aptartas veik 
los planas ir išklausyti organi 
zacijų atstovų pasiūlymai bei 
sumanymai. Valdyba prašo su 
sirinkime būtinai dalyvauti.

OPERETĖ „SILVIJA” 
HAMILTONE

Su dideliu susidomėjimu ha 
miltoniečiai laukia kun. Bruno 
Jurkšo vadovaujamo choro ope 
retės „Silvija“ premjeros, ku 
ri įvyks antrąjį sekmadienį po 
Velykų, gegužės 1 d., 5 vai. p. 
p. Hamiltono Lietuvių Namų 
salėje.

Tiesa, didesnės operetės pa 
statymas savomis jėgomis reiš 
kia milžinišką darbą, bet tas 
darbas yra įmanomas, kad yra 
tikro pasiryžimo ir noro, o iš 
publikos pusės susidomėjimo 
ir pritarimo.

Operetės solistai, artistai, 
choras ir šokėjai paskutiniu 
laiku dirba išsijuosę. Atrodo, 
kad net nuovargio nejaučiama 
ilgų trijų valandų repeticijose, 
nes operetės muzika yra links 
ma ir nuotaikinga, o žodžiai 
pilni humoro ir kaimiškos idi 
lijos. Reikia tikėtis, kad ir pub 
likai ši programa atneš malo 
naus išsiblaškymo.

Kadangi operetės pastaty 
mas yra surištas su nemažo 
mis išlaidomis, o be to premje 
ra įvyks sekmadienį, tai įėjimo 
biletai jau dabar yra platina 
mi. Jų kaina yra 2, 1,50 ir 1 
dol., mokiniams pusė kainos. 
Biletų galima gauti pas visus 
choristus, sekmadieniais atei 
tininkų spaudos kioske, arba 
užsakant paštu pas choro se 
niūną: P. Mikalauskas, 86 Ea 
st 12 str., Hamilton, Ont. Tel.: 
FU 3-604 7.

KAZIUKO MUGĖ 
HAMILTONE

Lietuvių skaučių atgaivinto 
ji ir išlaikytoji mugė pirmąjį 
kartą Hamiltone įvyko kovo 6 
d. Tuo po sumos žmonės sugu 
žėjo į parapijos salę, kur „Šir 
vintos“ tunto skautės jau lau 
kė jų.

Tik įėjus, dešinėje salės 
pusėje buvo lietuviškųjų rank 
darbių parodėlė. Šiuomi hamil 
tonietės įnešė kažką nauja, nes 
daugumas mugių pravedamos 
be parodėlių. Ir reikia pasaky 
ti, kad toji parodėlė atkreipė 
visų dėmesį, net buvo prašo 
ma daug eksponatų parduoti. 
Tikrai, Hamiltono lietuvės tu 
ri grožybių, kuriomis žmonės 
gali pasigėrėti. Reikia tikėtis, 
kad kitais metais mugės metu 
parodėle bus jau paroda.

Laimės maišeliai, rankdar 
biai, gėlės pardavimui, berną 
tant buvo išpirkta.

Dešrelės su kopūstais, kava 
ir skanėsiai plaukte plaukė 
nuo stalų. Nenuostabu, nes 
Hamiltono skaučių (ar jų ma 
myčių?) kulinarijos gabumai 
gerai žinomi. Kaip atrodo ši 
naujiena — mugė su užkan 
džiais — labai patraukli. Tiek 
jaunimas, tiek suaugę, atrodo, 
muge buvo patenkinti, buvo 
net paklausimų, ar kitais me 
tais vėl bus. Tikimės, kad šir 
vintietės, mugės pasisekimo pa 
drąsintos, vėl surengs, o gal 
ir padidins.

Nereikia užmiršti ii gražiai 
papuoštos salės, kurios sienose 
buvo matomi skautiški ir tau 
tiški motyvai.

Gerai yra žinoma, kad be 
darbo vaisių nėra. Nemaža, 
atrodo, rūpesčių, vargų ir dar 
bo buvo į mugės paruošimą 
įdėta, bet Hamiltono visuome 
nės gausiu ir palankiu atsilan 
kymu padrąsintos skautės ga 
Ii drąsiai ruošti panašius pro 
jektus.

Kaziuko mugės loterijoje, se 
kautieji yra laimingieji bile 
tai: Pirma premija: kryžius, 
nr. 337 ; antra, kaklaraištis nr. 
311: trečia premija, juosta nr. 
363; ketvirta premija, vėliavė 
lė nr. 206. Laiminguosius bile 
tus turį prašomi atsiimti pre 
mijas pas „Širvintos" tunto 
tuntininkę Reg. Bagdonienę, 
149 Dumbarton Ave., Hamil 
ton, Ont. Tel. LI 5-4568.

Tunto pirmininkė nuošir 
džiai dėkoja visiems, kas kuo 
prie mugės prisidėjo arba kuo 
nors ją parėmė.

PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMIERĄ

Kovo 13 d. Hamiltone buvo 
paminėtas Šv. Kazimieras. Ta 
proga vietos ateitininkų kuo 
pa pasirūpino tinkamu šv. Ka 
zimiero paminėjimu, suruošda 
ma iškilmingas pamaldas Auš 
ros vartų bažnyčioje. Pamaldų 
metu organizuotai dalyvavo be 
ateitininkų dar skautai su sa 
vo vėliavomis. Klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas pasakė gra 
žų pamokslą apie šv. Kazimie 
ra ri jo didelę meilę savo kraš 
tui — Lietuvai.

5 vai. po pietų buvo atlikta 
akademinė dalis. Buvo suvai 
dintas Marių Žuvėdros 3 veiks 
mų ir 4 paveikslų istorinis vai 
dinimas — „Šv. Kazimieras“. 
Veikalą režisavo E. Dauguvie 
tytė. Dekoracijas pieše dail. 
St. Dramantas.

Lietuvių Namų salėn prisi 
rinko labai daug publikos. 
Ypač malonu pažymėti, kad 
atvyko labai daug mūsų gra 
žaus jaunimo. O scenoje taip 
gi buvo daug jų atstovų. Bend 
rai paėmus, vaidinimas labai 
sklandžiai praėjo ir visur buvo 
galima jausti stipri režisorės 
ranka.

Kas labjausiai nuostabu, kad 
paskaitą skaitė jaunosios kar 
tos atstovas, Vasario 16 gimna 
zijos auklėtinis Vytautas Bi

I
’TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. | 

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

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.Darbo dienos: antradieniais ir pttnktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, King St. E., notaro A. Liudžiaus j;

(
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 n 

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

rietą. Tai buvo tikra staigme
na visiems. Tai labai gražus 
jaunuolis, kalbantis tokia gra 
žia lietuviška tarena ir taip gra 
žiai kirčiuodamas lietuviškus 
žodžius, kad reikėjo stebėtis 
jo puikiu lietuvišku paruoši 
mu. kokį tik gali mums duoti 
Vasario 16-ji gimnazija. Ar ne 
vertėtų susirūpinti stipriau, ar 
Vasario 16 gimnaziją mes pa 
kankamai remiame? Ne tik 
mūsų jausmai ir širdys turėtų 
labjau palinkti tos mūsų bran 
gios įstaigos pusėn, bet ir bū 
tų parodytas didesnis dosnu 
mas. Kl. G.

i A. L I O D Z 1 U S, B. L., X 
g x
& Viešasis Notaras £ 
$ (Notary Public) £ 

g Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 

$ biznio pirkimo-pardavimo X 
$ dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai. i?

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7 5575; N
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, į*
3 Hamilton.

OAKVILLE, Ont.
AR REIKTŲ TAIP GINČYTIS?

Aldermano

A. SENEGAL
paaiškinimas

T. Ž. 3 nr. tilpo p. Koresp. 
pasirašyta žinutė iš mūsų apy 
linkės. Oakviliečiai, pastebėję 
joje netikslumų, tų pat TŽ 5 
nr. ir „N. Lietuvoje“, netiks 
lumus patikslino ir kartu pa 
aimanavo: dėl šeštadieninės? 
mokyklos numarinimo ir dėl 
kultūrinių subuvimų neruoši 
mo. Tie paaimanavimai buvo 
taikomi nebe Koresp., bet apy 
linkės v-bos pirmininkui.

Už šiuos paaimanavimus 
Oakviliečiai susilaukė Korsp. 
piktų priekaištų (žiūr. TŽ. 7 
Nr.), taikomų jau „rašeivai“.

Kyla kausimas: su kuom gi 
Koresp. polemizuoja: su oakvi 
liečiais, ar „rašeiva"?

Tokiai situacijai esant, gal 
oakviliečiams ir nebereikėtų 
atsiliepti. Bet TŽ 5 nr. tilpo 
siu paaimanavimų piktas ko 
mentavimas verčia juos vėl pa 
sisakyti. Tuo labjau, kad šie 
komentavimai ir vėl neteisin 
gi. Kaip ten bebūtų, bet Ko 
resp. piktasis rašįnys savo: 
struktūra yra gana chaotiŠKas. 
Čia ne vien atsakinėjama į mū 
sų paaimanavimus, bet drauge 
iškeliama daugybė pašalinių 
dalykų, nieko bendro neturin 
čių su anuo paaimanavimų. Py 
kstama už korespondencijų 
trumpumą praeity, kurių jis 
nepastebi; už pagaliukų ka> 
šiojimą į ratus; prikiša neko 
rektiškumą, įvykusį jau kitur; 
randa kai ką save laikančiu 
augščiau. Iškėlęs mišrių vedv 
bu klausimą, vienu atveju jas 
paneigia, kitu vėl randa jose 
teigiamybių, jau uidamas „ura 
-patriotus“. Ir pagaliau, atsa 
kinėja už V-bos pirmininką 
Darosi nea»;ku, su kuo ir mes 
turime polemizuoti?

Taip aplinkybėms susiklos 
čius, Oakviliečiai nevengs pa 
sisakyti ir nejuos liečiančiais 
klausimais, jei tik jie bus jiems 
žinomi. Savo pasisakymuose 
Oakviliečiai visuomet vengs 
tokių išsireiškimų, kaip 
Koresp.

Taigi, pirmiausia, pieš ne 
same kalti jei kam trūksta pa 
stabumo, trumpesnes žinutes 
pastebėti. Blogai kai kaišioja 
mi pagaliukai į besisukančius 
ratus. Ir priešingai — gerai, 
kai norima, kad stovintieji ra 
tai pradėtų suktis. Oakviliečių 
tikslas ir yra, kad jie pradėtų 
suktis, ir suktųsi, nors lėtai, 
bet teigiama kryptim.

Nekorektiškumą mes palie 
kam spręsti kiekvienam, kam 
tik bus įdomu, palyginant oak 
viliečių žinutę TŽ, 5 nr. ir „N. 
L.“ su Korsp. rašiniu, tilpusiu 
TŽ 7 nr.

Nėra bloga, jei kai kas pa 
sijuto nesmagiai dėl paklausi 
mo apie atsilankiusias svetini 
tautės į praeitų metų mūsų mi 
nėjimą. Tai rodo, jog jis atsi 
mena savo įpirštą nutarimą, ne 
kviesti svetimų, neišskiriant 
nei mums draugiškų atutų or 
ganizacijų atstovų. Priekaištas 
gi buvo ne dėl atsilankiusių, 
bet dėl nutarimo nepaisymo.

Nėra joks epitetas, jeigu pa 
siteiaujama apie atsilankm..n. 
reputaciją, kam ji nežinoma ar

neaiški. Teiravimasis visai vie 
toje, nes atsilankiusios nepa 
gerbė mūsų minėjimo oficialio 
sios dalies, o įsijungė į tarpą 
vėliau.

Nėra Oakvilėje ko nors „au 
gščiau“. Jei kas pasisako bu 
vęs dideliu vadu ar nukentėjęs 
dėl ..Laisvės Kovotojo“, visi 
suprasdavo tai kaip linksmą bu 
morą. ,

Oakviliečiai nemato pras 
mės gvildenti mišrių šeimų 
problemą. Jie sutnka su Krsp., 
kad mišrios vedyvos buvo ir 
bus, tik nuo savęs priduria, 
kad ir sužadėtinių bei simpati 
jų telkimo štabai bus. Tolimes 
ni išvedžiojimai apie mišrių 
šeimų teigiamumus, šiame at 
vėjy yra toimi, kaip mielasis 
dangus.

Dėkojame už pripažinimą 
musų patikslinimo teisingu, 
kad solidarumo mokestis su 
rinktas kaip patikslinome. No 
rėtųsi žinoti, kuom laiko Korp. 
savo primykštį teigimą, klaida 
ar kitaip, šis klausimas kyla 
dėl toliau vėl sakomos žiaurios 
netiesos. Būtent, kad solid, mo 
kestis užvilkintas prieš kelis 
metus. Reiškia, jog kas kitas 
nepasirūpino. Tikrumoje, so 
lid. mok. nebuvo rinktas 1958 
metais, už tuos metus. Tai ar 
gi 1958 metai buvo prieš kelis 
metus?

Sielojamasi, kad „rašeivos“ 
pusėtinai prasigyvenę ir gadi 
na popierą. Mes oakviliečiai 
patyrėme, jeg jie gadina savo 
popierą, ir iki Krsp. prasigy 
vens, popieros jam duos. Tik 
rašyk pozityviomis temomis.

Oakviliečiai, taip pat paty 
rė, jog pasiūlymas, paimti kvi 
tų knygutę ir surinkti solid, 
mok. „rašeivoms“ yra priimti 
nas. Tačiau jie klausia: Kurgi 
buvo p. Krsp. su šiais pasiūly 
mais anksčiau? Kodėl jis suak 
tualėjo tik paskutiniu dviejų 
metų bėgyje ir ko dabar jieš 
koma : bendradarbių ar pastum 
dėlių vadams?

Prisimename, kad rev. kom. 
perskaitytame akte buvo v-bai 
siūloma sudaryti sąrašą asme 
nų, kurie turėų mokėti solid, 
mokestį. Reiškia, prieš š. m. 
13. I. jo dar nebuvo. Sužinoję 
iš Koresp. apie jo buvimą da 
bar — sveikiname su pažanga. 
Vis dėlto patyrėme, kad pažy 
mėjimai nes kaikuriomis pa 
vardėmis „mokestį mokėti at 
sisakė“ nėra pačių nesumokė 
jusiu rankomis parašyti, ar jų 
lūpomis taip besąlygiškai paša 
kyti. Atrodo, kad šis reiškinys 
turės paaiškėti ateity ir, kad 
prie šios temos dar teks grįž 
ti.

Oakviliečių žinutėje nesako 
ma, kad mokyklai suorganizuo 
ti pastangų nedėta, bet tik kad 
visos galimybės neišsemtos.

P. Koresp. kalbėdamas apie 
neatsakymą į laiškus, vartoja 
žodį „kažkieno“. Mes norime 
žinoti: argi jau to laiško bylo 
se nebėra, kad bendrybėmis 
verčiamasi? Svarstant mokyk 
los klausimą susirinkime apie 
to laiško ignoravimą buvę pa 
kartotinai klausta. Deja, p. pir

Rinkiminės akcijos pradžioje, 
leiskite man, brangūs balsuo
tojai, aiškiai pabrėžti sekantį: 
pirmiausia — mano oponentas 
turi teisę kandidatuoti ir jam 
tai trukdyti, būtų stoka pilie
tinio susipratimo. Savo entu- 
zijazme ginant asmenį, kuris 
6 metus atstovavo jus miesto 
valdyboje, jūs be pagrindo 
puolate mano oponento prn.t- 
tų gyvenimą. Kasdieną u.'; i - 
girstu įvairių smukmeniškų 
gandų, kurie man yra nemalo
nūs, nes mes visada turėjome 
švarias varžybas. Nebekalbė
kite blogai apie mano oponen
tą, o vietoj to, pasakykite, ką 
aš nuveikiau būdamas jūsų 
tarnyboje. Pažvelkite į visus 
pasikeitimus, kurie yra musų 
gražiojo miesto pasididžiavi

mas. Dar karta PAMIRŠKITE MANO OPONENTUS IR 
KALBĖKTIE TIK APIE MANO ATSIEKIMUS. Tuo
bubu balandžio 1 dieną turėsite dvigubą pasitenkinimą — 
būsite gerbę savo bendrapiliečių privatų gyvenimą ir bū
site išrinkę didžiausia balsų dauguma vyrą, kuris per še
šis metus aukojosi savo bendrapiliečių gerovei, o ypač tre
čioje apylinkėje (Ward 3).

Arthur SENEGAL, seniūnas, 
3 Apylinkė, 2 Seniūnija.

„TAS, KURIS PUOLA KITO PRIVATŲ GYVENIMĄ, 

ĮRODO, KAD JIS NĖRA VERTAS VIEŠOSIOS 

TARNYBOS”.

(Skelbia A. Senecal organizacinis komitetas).

WELLAND, Ont.
WELLANDO IR ST. CATHARINES APYLINKIŲ 

VALDYBŲ PAREIŠKIMAS IR PADĖKA

Niagaros pusiasalyje ruošia 
ma iškilmingoji Vasario 16-to 
ji šventė, kuri įvyko vasario
20 d. Merritton Community 
Centre Hali, praėjo su daliniu 
nepasisekimu. Šventės rengė 
jams — Wellando ir St. Cat 
barines ap. v-boms davė 297.
21 dol. nuostolio, kurį paden 
gė proporcingai tarp savęs pa 
sidalinę abiejų valdybų nariai.

Nors ši didžioji šventė ne 
visų buvo įvertinta ir davė ma 
terialių nuostolių, tačiau kul 
tūrinėje srityje ji savo tikslą 
yra atsiekusi, nes toki dalykai 
įvykdyti nedidelėje kolonijoje 
yra priskaitomi prie nuostabių 
ir nepaprastų.

Todėl Wellando ir St. Cat 
harines v-bos nepaprastai yra 
dėkingi tiems, kurie savo pri 
sidėjimu šį mūsų darbą parė 
mė. Negalėdami kiekvienam 
asmeniškai padėkoti, prašom 
primti nors šią bendrą viešą 
padėką.

Pirmiausiai dėkojame mūsų 
spaudai už taip gražų šios šven 
tės išreklaamvimą, ypač širdin 
giausias ačiū tariame „T. Ž.“, 

mininkas nesiteikė atsakyti. 
Mums yra žinoma, kad jis bu 
vo su dviem parašais ir juo bu 
vo siūloma v-bai pagalba. Jo 
nuorašas reikalui esant, gales 
būti ir paskelbtas, o tuomet iš 
ryškės ir jo reikšmė ar prie 
šingai. Vietoj aiškinęs iš kiek 
žmonių susideda v-ba, geriau 
jei krsp. pasakytų, kada jis 
v-boje buvo svarstomas. V-bos 
sąstatas mums žinomas.

Apgailestaujame, kai Krsp. 
gindamas pirmininką, neatsa 
kymą į laiškus, pateisina tai, 
jog šiame krašte tvarkomasi 
demokratiškai. Mūsų nuomo 
ne vis dėlto tai nesąmonė, ir 
dar palyginta posakiu, jog nie 
kur nėra pasakyta, jog apyl 
v-ba privalo atsakyti.

Gerb. Krsp. argi tikslu tvir 
tinti, kad kitose kolonijose nė 
ra kultūrinių subuvimų? Visi 
skaitome spaudą ir matome. 
Pagaliau jei jų ir nebūtų, tai 
mums joks pavyzdys.

Oakviliečiai.

„N. L.“, „D.“ ir „N.“, o už pa 
rašymą straipsnių Al. Giman 
tui, K. Baronui, St. Bakšiui, 
I. Šajaukiai, Kl. Prijelgauskui 
ir M. Šalčiunui. Vyt. Mačikū 
nui už nupiešimą viršelio ir pa 
gaminimą žemėlapio informa 
ciniam leidinėliui. R. J Simana 
vičiui iš Toronto ir Pr Puido 
kui iš Rochesterio lietuviškų 
radijo valendėlių vadovams at 
sisakius visai imti užmokesčio.

Niagaros pusiasalio klebo 
nui tėvui Bernabui Mikalaus 
kui, OFM. atlaikiusiam painal 
das ir už pasakytą tai šven 
tei pritaikintą pamokslą, o tė 
vui Tarcizijui Garbukui, OF 
M, už sukalbėtą minėjimo me 
tu invokaciją.

Didelė tenka padėka st. cat 
hariniečiams už suteiktą ar 
tistams nakvynę neužmirštant 
jiems parodyti lietuvišką vai 
šingumą ir prisidėjusiems prie 
transporto savo mašinomis nu 
vežimui ir atvežimui artistų į 
St. Catharines stotį. Be to, I. 
Šajaukai savo mašina keliu: 
kartus važiavus į Torontą, Nia 
gara Falls ir Welland ir atsi 
sakius imti užmokesčio.

Dėkojame Wellando ir St. 
Catharines apylinkių nariams 
prisidėjusiems prie loterijos, 
scenos aprūpinimo, salės tvar 
kymo, prosijimo, maisto bufe 
to, gėrimų bufeto, kontrolės, 
biletų ir kitų darbų.

Gili padėka tenka išreikšti 
visiems niagariečiams, aukoto 
jams loterijai, prisidėjusiems 
pinigais ir daiktais, o taipgi 
parengimo metu aukojusiems 
laisvinimo reikalams — fondą 
ms. Surinkta aukų T. F. 52 
dol. ir N. F. 31 dol.

Kartu labai atsiprašome 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatro vaidintojus už taip ne 
skaitlingą (tik apie du šimtus) 
į „Milžino Paunksmės“ vaidi 
nirną atsilankymą svečių. Mes, 
rengėjai iš savo pusės stengė 
mės ri dėjome visas pastangas 
tam, užbėgti, bet gi, tenka ap 
gailėti, kad dalis visuomenės 
neįvertino nei mūsų darbo nei 
Jūsų pasišventimo.

Apylinkių Valdybos.
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MALONIŲ

„Eikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir kenčiate, aš jus 
atgaivinsiu“, — taip prabyla 
Kristus į kiekvieną šios žemės 
vargstantį keleivį — žmogų. 
Gyvenimo dalirf, kuri tenka 
kiekvienam mūsų, yra sunki; 
ją pakelti kiekvienam reikalin 
ga daug vidinės jėgos bei švie 
sos Visa tai suteikti mums te 
gali tik maloningasis Daugus 
šių didžiųjų malonių — Didžiu 
jų Misijų metu. Dievas, mūsų 
visų gerasis Tėvas, laukia mū 
sų! Kaip nuostabiai gražu, kad 
ir didieji mūsų bičiuliai visu 
nuoširdumu kviečia mus pasi 
naudoti šiomis Misijų malone 
mis, Kristaus Vietininkas Šven 
tasis Tėvas Jonas XXIII ir 
mūsų ’Ganytojas Kardinolas' 

P. E. Leger tikrai tėvišku ge 
tumu kviečia ir ragina mus vi 
sus dalyvauti šiose Didžiose 
Misijose. Supraskime šių Misi 
jų didžią svarbą ir reikšmę mū 
sų gyvenime ir visu nuoširdų 
mu pasinaudokime jomis. Atsi 
plėškime nuo kasdienos darbu 
ir rūpesčiu ir visi be išimties 
dalyvaukime šiose Didžiose 
Misijose. Atstumti šią didžią 
Dangaus malonę nuo savęs bū 
tų pradžia didžios mūsų gyve 
nimo nelaimės. (AV)
AUŠROS VARTŲ PARAPI 
JOJE DIDŽIOSIOS MISIJOS 

PRASIDEDA 
moterims ir mergaitėms jau se 
kantį sekmadienį, kovo 27 die 
na, 7 vai vakaro. Misijoms va 
dovaus žinomas misionierius, 
rašytojas ir didis jaunimo bi 
čiulis jėzuitas Tėvas Juozas 
Vaišnys. Šios Didžiosios Mi 
sijos yra ruošiamos atskirai 
moterims ir atskirai vyrams 
štai kodėl: 1. To pageidauja 
mūsų Ganytojas Eminencija 
kardinolas Leger. 2. Yra visa 
eilė klausimų skirtingų vyra 
ms ir moterims. 3. Yra daug 
šeimų, kurių nariai negali kai
tų apleisti namų 
gi negali palikti 
čių namuose.

Nuoširdžiausiai

savo lietuviška 
ir daina atlieka

DIDŽIOSIOS MISIJOS — DIDŽIŲJŲ 
VALANDA

Vartų choras 
gtažia giesme
neabejotinai didžią lietuvišką 
misiją. (AV)
• Nauju AV par. choro seniu 
nu išrinktas p. Jonas Lukoše 
vičius.

vajų
Four

todėl, kadan 
vienų vaiku

prašome vi 
su, kurie turi automobilius, bū 
ti tiek gerais ir paimti savo 
kaimynus važiuojant į Misijas. 
Padėkime vieni kitiems savo 
lietuvišku gerumu. (AV).

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME 

visus balsingus vyrus ir mote 
ris įsijungti į A. V. chorą. Pa 
galba yra labai reikalinga ypa 
tingai dabar, besiruošiant di 
džiai Velykų šventei. Aušros

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE

šeštadienį, kovo 26 d. įvyks 
Šv. Onos Dr-jos vakarienė. Tu 
rėš labai didelę loteriją. Už 
įėjimo biletus bus duodamos 
3 dovanos. Įžanga 1.50 dol. su 
augusiems ii 0.75 vaikams. 
Kviečiami visi dalyvauti.

Vakarienę ruošia viena Šv. 
Onos Dr-ja, ne su šv. Elzbie 
tos, kaip buvo pr. m. paiašy 
ta.

LIETUVIŲ
AKADEMINIS SAMBŪRIS 
kovo 18 d. visuotiniame susi 
rinkime nutarė ateityje rinkti 
valdybą ne vieneriems, bet 
dvejiems metams. Tokiu bū 
du, praėjusių metų valdyba bu 
vo paprašyta tęsti savo darbą 
iki 1961 m. pavasario. V-bos 
sudėtis: pirm. H. Nagys, vcp. 
J. Zabieliauskas, sekr. J. Pau 
liūtė, ižd. R. Lapinas, narys 1. 
Gražytė, kandidatai: A. Pun 
dzevičius ir Z. Lapinas.
• Mokytojų dienos iš atvely 
kio nukeltos savaite vėliau.
• Dr. J. Šemogas sugrįžo iš 
atostogų! ir priima ligonius.
• Kun. P. Jokūbaitis, dirbęs 
Quebeco provincijos parapijo 
se, sekmadienį laikęs AV su 
mą, keliasi į JAV, kur turi gi 
minių.
• Raudonojo Kryžiaus
Montrealio meras Sarto
nier pradės kovo 24 d., 8.30 
p. m. miesto salėje.
• Nau jakanadiečių pasiruoši 
mui gauti pilietybę kursai vy 
ksta McGee mokyklos salėje 
antradienių ir ketvirtadienių 
vakarais 7.30 v.
• Šeštadienį, kovo 26 d., 5 v. 
vak. kviečiamas L. Kat. Mo 
teraų visuotinis Susirinkimas 
posėdžių kambaryje klebonijo 
je. Po susirinkimo — vaišės.
• Tauro krepšininkai senjorai 
dalyvauja Immaculate Concep 
tion turnyre Montrealyje. Pir 
masis susitikimas su St. Via 
teur komanda buvo žavėtinas: 
laimėjome 96:80.
• VI. Škuda susirgo General 
ligoninėje operuotas.
• P. Barauskas Victoria ligo 
ninėje operuotas.
• Patariama saugotis mote 
rims, nes LaSallėje vienai mo 
teriai kažkoks piktadaris ištrau 
kė iš rankų rankinuką.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

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

HU 1-8437

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYYTOJAS
D r. J. MALISKA

5441 Bannantyne, Verdun.
PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496

Išskyrus ketvirtadienių 
priešpiečius iki 1 vai. p. p.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W. 
VI 2-9958

hr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

JUOZŲ VAKARIENĖ 
šeštadienį AV salėje buvo sėk 
minga ir labai gražiai praėjo. 
Dalyvavo apie 200 asmenų, ku 
rių tarpe per 10 Juozų ir 1 Ju 
zė. Galimas dalykas, kad var 
duvininkų buvo daugiau, bet 
jie buvo užsislėpę, ypač, kad 
kaikurie buvo 
rę nesėsti pie 
skirto stalo.

Vakarienė 
vadovaujant senjorei Ė. Vaup 
šienei ir tarnyboje esant visai 
gausiai pp. Vaupšų šeimai, ku 
ri yra nepaprastai darbšti ir 
visada vieninga.

Vakarą vedė Antanas Vaup 
šas. Jis iššaukė visus vorduvi 
ninkus, Juozų ir Juzių pasirodė 
šie: Kun. Aranauskas, kurio 
vardu ir buvo suruošta vaka' žiūrėti, 
rienė, p. Mileris, p. Kruelskis, 
p. Bendžaitis, p. Klimavičius, 
p. Benius, p. Žakevičius su sū 
num, p. Kazanevičius, p. Ado 
maitis ir viena meteris — p. 
Vaškienė.

Tėvą J. Aranauską, SJ, svei 
kino su dovanomis KLB Mo 
terų dr-jos pirm. p. Gražienė, 
šv. Onos dr-jos pirm. p. Ūsie 
nė, AV Parap. Komitetas ir 
šv. Pranciškaus vardo treti 
ninkės. Varduvininkus sveiki 
no AV Klebonas T. J. Borevi 
čius SJ ir p. Vaškienė, o T. J. 
Aranauskas 
nimus visų 
du.

Į vakaro 
šas įvykdė 
loterijos laimėjimų traukimą. 
Vakarienė buvo puikiai paruoš 
ta ir gražiai aptarnauta.

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

Klubo Valdyba.
VASARIO MĖN. AV

I ^suaukojo: pirmą sekmadienį 
173.68; antroji kolekta misijų 
seminarijoms paremti 105.42; 
antrą sekm. 129.45; 3-čią —

1 145.40; antroji kelekta mūsų 
vargonų fondui 112.66; 4-tą 
sekm. 177.09; antroji kolekta 
• Jūs suaukojote AV parapi 
jos reikalams pertftą sekma

, dieni bažnyčios kolektoje — 
„ 160.96 dol. Dėkoja visiems.

Pp. BALZARŲ 
IŠLEISTUVĖS

Balandžio 2 d., 7 vai. 30 m. 
vakaro, DLK Vytauto Klube, 
2159 St. Catherine St. E., pp. 
J3a Izarams išvykstantiems į 
JAV, ruošiamos išleistuvės-va 
karienė. Mokama 1 asmeniui 
3 dol. Užsirašyti prašoma iki 
kovo 30 dienos pas žemiau iš 
,vardintus asmenis: A. JVIylė 
telef. UN 1-1176, H. Žižys, RA 
8-1083, A. Pusarauskas, MU 
1-8295, A. Norkeliūnas, RA 7- 
3120, J. Adomaitis, DO 6-76 
39 ir J. Malaiška, PO 8-0496.

Seimelio Prezidiumas.

griežtai užsispy 
jiems specialiai

buvo paruošta

dėkojo už sveiki 
varduvininku var

pabaigą A. Vaup 
gausios ir įvairios

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

LABAI GEROMIS 
SĄLYGOMIS 

išnuomojamas butas arba 
kiri kambariai. Galima naudo
tis visai patogumais ir virtu 
ve, šaldytuvu ir tt. Kaina labai 
žema, nes šeimininkai išvyks 
ta. Pasiteirauti galima telefo 

nu: PO 81-452.
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.|

Suite 25—26 S

152 Notre Dame St. E. X
UN 1-8933 f

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, ;

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiveriity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augitas.

A V 8-3115.Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

SUSIRINKIMAS NAMŲ 
PIRKIMO KLAUSIMU,

Įvykęs sekmadieni, ilgokai dis 
kutavo pakartotinai iškilusį 
klausimą, kuriam atsidėjęs nuo 
širdžiai dirba A. Jurgutis. Su 
sirinkimui pirmininkaujant 
Seimelio Prez. pirm. L. Bal 
zarui, sus-mas nutarė tęsti pir 
kimo reikalą ir tam tikslui iš 
rinko komisiją: pirm. Aleksą 
Jurgutį ir Nariais — J. Gaurį, 
Pr. Paukštaitį, E. Pusarauską, 
A. Mylę ir V. Kudžmą. Numa 
tomieji pirkti namai yra 215— 
219 Laurier St. West, b. kino 
Avon, kurį visada galima ap

PASIBAIGĖ ŠACHMATU 
TURNYRAS

Praeitą sekmadienį baigėsi 
2 mėnesius užsitęsęs Montrea 
lio lietuvių šachmatų turny 
ras. Turnyre dalyvavo 12 šach 
matininkų, kurie taip pasiskirs 
tė vietomis: nugalėtoju tapo 
J. Blauzdžiūnas, surinkęs iš 5 
galimų taškų 4% (jam pirmo 
ji vieta tapo pripažinta remian 
tis lygiųjų išsprendimo siste 
ma, pagal kurią jis surinko 3b, 
75 punktus), antruoju sekė V. 
Žilinskas irgi surinkęs 4Į4 taš 
ko, bet 36,25 punktus. Tre 
čiuoju J. Adomaitis su 3 
kais ir 30.5 punktais.

V. ŽIŽYS 
DUOS SIMULTANĄ

Šį sekmadienį, kovo 27 
po pamadų — apie 12.30 v. A. 
V. posėdžių kambaryje .vyks 
Vaciovo žižio simultanas. No 
rintieji dalyvauti prašomi ar 
sinešti savo šachmatus.

STALO TENISININKAMS
Kovo 26 d„ šeštadieni, 2 vai. 

p. p. A. V. salėje prasidės vy 
rų stalo teniso pirmenybės. Bus 
žaidžiama 2-jų minusų sistema, 
todėl norintieji dalyvauti, yra 
prašomi atvykti laiku, nes po 
burtų traukimo, pasivėlavusieji 
nebus priimami.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

ATVYKSTA CLEVELANDO 
„VAIDYLA“

Šeštadienį Prisikėlimo par. 
salėje. 7.30 vai. vakaro Cleve 
londo lietuvių teatras „Vaidy 
la“„ vad. rež. P. Maželio, gast 
roliuoja Toronte, pastatys V. 
Mariūno 5 veiksmų dramą 
„Melas Šventykloje“. Šis see 
nos veikalas yra parašytas ry 
šium su Cleveland© liet. Bend 
ruomenės skelbtu dramos kon 
kursu. Dramoje sprendžiamos 
lietuviškosios aktualijos: šei 
mos ištikimybė ir meilė savo 
gimtajam kraštui. Neseniai 
šios dramos premjera Cleve 
landė sukėlė lietuvių tarpe ne 
maža aktualių pasisakymų ir 
kritikų. Be abejo, Toronto lie 
tuviai, gausiai atsilankę į spėk 
taklį, turės progos asmeniškai 
įvertinti scenos veikalą ir kai
tų objektyviai apsvarstyti au 
toriaus keliamas problemas, ku 
rios yra susijusios su trijų par 
tizanų pabėgimu iš Lietuvos ir 
jųjų susitikimu su laisvame pa 
šaulyje esančiais lietuviais, 
ypač gyvenančiais Naujojo Pa 
šaulio kontinente. Spektaklį iš 
kvietė ir globoja Toronto Lie 
tuvių Caritas. Biletai gaunami 
šeštadienį prieš vaidinimą nuo 
6 vai. vakaro.

tas

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON^"
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

TAUTINIU ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

Šių metų rugsėjo 3—5 die 
nomis Toronte kartu su Lietu 
vių Diena įvyks tautinių 
kių šventė.

Šventei rengti komitetą 
daro: A. Šadeikienė ir V. 
rūta (abu iš Toronto) ir 
Breichmanienė (iš 
no).

Visos tautinių šokių gru 
pės, esančios Kanadoje ir ar 
timesnėse JAV vietovėse, pra 
šomos nedelsiant (iki kovo 31 
d.) atsiliepti, pranešant savo 
adresus Itolimesniam (susitari 
mui. Rašyti: V. Turuta, 147 
Quebec Ave., Toronto 9, Ont., 
Canada.

Toronto Apyl. V-ba.
BANKO „PARAMA“ 

naujai išrinkti valdomieji or 
ganai pasiskirstė pareigomis: 
valdyba: J. Strazdas, pirm., V. 
Meilus, 
dim, J. 
Šernas, 
tetas: 
Kuolas, 
rys. Priežiūros komisija: Aug. 
Kuolas, pirm, ir nariai Kl. I)a 
linda ir L. Adomavičius. Kre 
dito komitetas posėdžiauja kas 
penktadienį 5 vai. 20 min. va 
karais ir svarsto pareiškimus 
kreditams gauti, kurie iki to 
laiko yra komitetui patiekti.

V A

šo

su
Tu
G.

Harm! to

vicep., A. Kiršonis, iž 
Matulionis, sekr. ir P. 
vedėjas. Kredito komi 
F. Senkus, pirm., Al. 
sekr. ir St, Banelis na

/i

2186

6|
i

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Duffenn St.)

t
©

Naujai atidaryta kirpykla

HIGIENA
Vyrų, moterų ir vaikų kirpykla.
Pigus ir mandagus patarnavimas.

Darbo valandos nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta.

Dundas St. W. (kampas Roncesvalles), Toronto.
Savininkai CICĖNAI.

T. L ASHKENAZY, 
B. Comni., C. A., 

Chartered Accountant 
Kalba lietuviškai.

ats

KAS NORĖTŲ 
GYVENTI FARMOJE?
Farma prie Back River,

Montrealyje.
Žemė nemokamai.

Klausti 3335 Rosemount
arba telef. RA 2-7081.

Blv.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys Rosemcunte,

moteriai ar vyrui.
Teirautis po 6 vai. vakaro 

telef. RA 2-5289.

5757 Decelles Ave., Suite 
Montreal, Que.

RE 9-1926; namų RE 9-0758.

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

Tel. HU 6-1479

415

• Arch. Algimantas Banelis su 
Nijole Bersėnaite, praeitais 
metais baigusia Toronto tini 
versitetą bakalauro liapsniu ir 
dirbančia socialinėje srityje 
Toronte, aukso žiedus sumai 
nys gegužės mėn.
• Kūr. - savanoris ir sk. v-bos 
narys St. Čepas po operacijos 
grįžo iš Šv. Juozapo ligoninės 
į namus.
• Pr. Parap. bazaras bus ge 
gūžės 7 d. Ar jau pagalvojot, 
ką jam paaukosite? Iš prakti 
kos žinome, kad geras bazaras 
mums duoda apie 1.000 dol. 
pelno.

-~~M  ~M ~~>f
INCOME TA

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

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

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

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas, turi didelį 

Income Tax blankų užpildymo 
patyrimą.

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

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

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

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

sais kitais reikalais.
Taipgi tarpininkauja dėl viso 

kių rūšių apdraudų.

• Lietuviškųjų kapinių Toron 
te planai jau paruošti ir įteik 
ti patvirtinimui sveikatos de 
partamentui. Kapinių įrengi 
mo darbai vykdomi balandžio 
mėnesį, o gegužės mėnesį jos 
bus pašventintos.
• Dr. T. Klemensas grįžo iš 
trumpų atostogų ir vėl eina sa 
vo pareigas.

LONDON, ONT.
Vaikų pasirodymas, numaty 

tas kovo 26 d., neįvyks. Jis nu 
keltas į Motinos Dieną.

Staiga mirė kovo 15 d. susi 
pratęs lietuvis Vyt. Repšys, 
36 m. amž. Paliko žmoną su 
dviem mažais vaikais.

Po sunkios operacijos Šv. 
Juozapo ligoninėje sveiksta di 
deilė lietuviškos veiklos rėmė 
ja O. Z. Ratkevičienė. D. E.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas 

:: Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai; 

so senus 
kailinius paltus.

i: Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

I Tel. RA 1-6005.
xtmmwuutmirnttuuwtiurun'umn.
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