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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVUI NEPAVYKO PRANCŪZIJĄ 

SUVEDŽIOTI

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 1959 METŲ 
LITERATŪROS PREMIJA PASKIRTA POETUI 

VLADUI ŠLAITUI
už jo eilėraščių rinkinį „Ant saulėgrąžos vamzdžio“.

Chruščiovo kelionė po Pran 
cūziją, galima pagrįstai teigti, 
nepasakė to, ko taip troško: 
Prancūzijos gyventoju masės, 
išėmus partinius komunistus, 
laikėsi šaltai. Jei de Gaulle ne 
siduos Chruščiovo apgauna 
mas, Vakarų frontas prieš So 
vietų S-gą liks stiprus. O V»a 
karų nenuolaidume Maskvai 
glūdi gera dalis pavergtųjų 
tautų vilčių.

Nors Prancūzijos saugumo 
šefas Jean Mairy išpildė visus 
sovietų saugumu viršininko Sa 
charovo pageidavimus, 
CHRUŠČIOVUI KELIONĖ 
VYKO NE BE INCIDENTŲ, 
nes patys prancūzų gyvento 
jai sudarė jam įvairių siurpry 
zų.

Bordeaux mieste Chruščiovui 
einant į teatrą, gyventojai ma 
siškai šaukė „Budapeštas!“... 
Protestuodami, krautuvinin 
kai uždarė krautuvių duris ir 
nuleido langų užuolaidas.

Ryšium su Chruščiovo vizi 
tu kai kur

BŪTA IR MUŠTYNIŲ 
tarp komunistų ir antikomu 
nistų. Marseille mieste tokiose 
muštynėse žuvo vienas komu 
nistinis agitatorius.

Tarptautinės spaudos stebė 
tojai pažymi, kad Kremliaus 
diktatorius atrodęs išvargęs, 
lyg apsivylęs, kažkuo nepaten 
kintas.

Savo kalbose
CHRUŠČIOVAS KIRŠINO 

PRANCŪZUS PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Tačiau kombinacija neišdegė.
Pasirodė, kad Prancūzijos 

gyventojai — nežiūrint stip 
rios komunistų partijos — ne 
labai tiki, ką Chruščiovas kai 
bą.
CHRUŠČIOVAS DAR KAR 

TĄ PRITARĖ STALINO 
ŽYGIUI, SUSITARUS SU 

HITLERIUI PASIDALINTI
PABALTIJU

Chruščiovas Paryžiuje pa 
reiškė: Stalinas 1939 metais 
neturėjęs kitos išeities ir ture 
jęs sudaryti su Hitleriu žino 
mąjį draugingumo ir Pabalti 

■o bei Lenkijos pasidalinimo 
-paktą. Stalinas matęs grėsmę 
Sovietų Sąjungai ir sudaręs tą 
paktą. „Bet visa galų gale ge 
rai išėjo“, pridūrė Chruščio 
vas, tuo saivo gerėjimus! Stali 
no žygio sėkme jis pritarė ir

MONTREALIS
IŠKILMINGAI ATSISVEIKINTI PP. BALZARAI

Šią savaitę jie išsikelia į 
Čikagą. Visuomenės veikėjui 
Leonui Balzarui su Ponia 
MorttreaJlio ;vi,suomenė šešt,a 
dieni suruošė iškilmingą atsi 
sveikinimą Vytauto klubo pa 
talpose. Dayvovo apie 100 as 
menų. Iškilmingąją vakarienę 

tidarė naujasis Montrealio 
lietuvių semelio prezidiumo 
pirm. J. Adomaitis ir tolimesnį 
vadovavimą perdavė Dr. H. Na 
giui, kuris gražiu žodžiu su są 
rnojum vedė visą vakarą. H. 
Nagys perskaitė įteikiamą visų 
vardu Adresą (p. Vazalinsko). 
Iš eilės buvo pristatyti atsi 
■sveikinimo žodį tarti KLB Kr. 
Vūbos pirm. St. Kęsgailą. Sei 
mėlio prezid. pirm. J. Adomai 
tis, Savanorių - kūrėjų pirm. 
A. Lapinas, Kult. Fondo Įgal. 
I. Rimkevičienė, NL red. J. 
Kardeli, Spaudos sk. vardu D. 
Jurkus, LAS Juozas Lukoševi 
čius, Liet. Akad. Sambūrio H. 

smmurto žygiams prieš Pabal 
tijo tautas. Tuo Chruščiovas 
save demaskavo.

Kelionės metu po Prancūzi 
ją, Chruščiovas susilaukė ne 
malonumų ir iš De Gaulle ir iš 
Eisenhowerio. Nežiūrint prašy 
mų,
PRANCŪZIJA IŠSPROGDI 
NO ANTRAJA ATOMINE

BOMBĄ.
Sprogimas tiek buvęs stip 

rus, kad Chruščiovas, nors ir 
toli buvęs nuo sprogimo vie 
tos, buvęs sudrebintas ir sujau 
dintas...

O Eisenhoweris iškrėtė dar 
didesnį pokštą — paleido sa 
telitą apink Žemę,, ir tas 
SATELITAS TURI TELE 

VIZIJOS PRIETAISUS 
ir televizijos vaizdus siunčia 
Amerikos stotims. Televizuoja 
valdomas nuo Žemės, kada no 
ri ir kur nori. Tat yra geresnė 
priemonė, negu žmonių kont 
rolė vietoje. JAV jau paskel 
bė eilę fotografijų. Žinoma, 
bus nufotografuota ir Rusija...

KITOS ŽINIOS
Lietuvoje mirė muzikė E. 

Laumenskienė ir Vanagas - Si 
monaitis-

— Amerikoje glastroliuoja 
Gruzijos meno ansamblis, L,au 
kiamas ir Lietuvos Liaudies 
ansamblis, vedamas J. Švedo.

— Argentinoje Frondizi sro 
vė rinkimuose neteko kelių 
vietų.

— JAV mokslininkai tiria, 
ar Veneroje yra gyvybė.

— Eisenhoweris su Macmii 
lanu sutarė dėl A bandymų ir 
pasiūlė Genevoje vykstančio 
ms nusiginklavimo deryboms 
visiškai nutraukti atominius 
bandymus.

— Pietų Afrikoje didieji ne 
ramumai sumažėjo, bet įtam 
pa tebėra. JT Saugumo Tary 
ba pasiūlė nutraukti negrų 
segregaciją.

— Rytų Vokietijoje, kur 
vyksta ūkininkų varymas į 
kolūkius, prasidėjo pasiprieši 
nimas. Ties Berlynu ūkininkai 
sutriuškino agitatorius, apver 
tė jų mašinas ir juos išvaikė.

— Buv. F. Castro bendra 
darbis Aguara paskelbė per ra 
diją ir televiziją, kad F. Cast 
ro yra komunistų agentas. 
Castro konfiskavo jo turtą, o 
jis pats pasislėpė Argentinos 
atstovybėje,

Nagys, Dr. St. Daukša, Šaulių 
kuopos pirm. St. Barauskas, 
K. Andruškevičus, LVL klubo 
vardu L. Girinis. Su sveikini 
mais J. Adomaitis įteikė pini 
gini voką, o p. Balzarienei p. 
Norkeliūnienė rožių; p. Rim 
kevičienė taip pat rožių. St. 
Barauskas adresą ir šaulių 
ženklą.

Visi kalbėtojai išminėjo eilę 
p. Balzaro darbų, budinančių 
jo veiklą, atsidavimą ir parei 
gingumą lietuviškąjai Bend 
ruomenei; jo pastangas ir rū 
pėsčius mokyklų reikalams ir 
tt. Tikrai, p. Balzarui teko pa 
kelti daug bendruomeninių 
sunkumų ir padėta daug dar 
bo, dažnai nesigailint nei išlai 
dų. Visi apgailestavo pp. Bal 
žarų išvykimą, bet naujoje vie 
toje linkėjo sėkmės ir laimės.

Atsiliepdamas į visas kai 
bas, L. Balzaras padėkojo už 
gerus linkėjimus, o kai dėl dar

1960 metų balandžio 3 die 
na Dr. H. Nagio bute buvo su 
sirinkę trys Lietuvių Rašyto 
jų draugijos sudarytosios jury 
komisijos nariai: Henrikas Na 
gys, Jonas Žmuidzinas ir Jonas 
Kardelis, sudarą komisijos dau 
gumą, kurie, apsvarstę patiek 
tus 1959 m. literatūrinio der 
liaus duomenis, surašė šį aktą :

„Lietuvių Rašytojų draugi 
jos premijos jury komisija 
(Pirmininkas: Dr. Henrikas 
Nagys, Sekretorius: Jonas 
Žmuidzinas, Nariai: Jonas 
Kardelis, Vytautas Tamulai 
tis ir Juozas Kralikauskas), 
peržiūrėjusi 1959 metais išleis 
tas grožinės literatūros kny 
gas, vienbalsiškai nutarė Lietu 
vių Rašytojų draugijos 1959 
metų literatūrinę premiją pa 
skirti VLAUI ŠLAITUI už jo 
eilėraščių rinkini „ANT SAU 
LĖGRĄŽOS VAMZDŽIO“, 
kuriame poetas grakščiu, sub 
tiliu ir paprastu žodžiu išsako 
kūrėjo žmogiškąją buitį“.

Lietuvių Rašytojų dr-jos v- 
ba, esanti New Yorke, jury 
komisijai atsiuntė 9 knygų są 
rašą su aptarimu, kad „Stasio 
Santvaro poezijos knyga „Ati 
dari langai“ jau buvo svarsty 
ta praėjusiais metais, o I. Šei 
niaus pomirtinė knyga „Vysku 
pas ir velnias“ į svarstytinų.

Naujienos iš pasaulio sostinės
BALTIJOS VALSTYBIŲ LAISVĖS TARYBA 

prieš Rusijos agresiją Pabaltiy

Tai specialus darbo sambū 
ris specialiam uždaviniui. Kaip 
žinote, okupuotoje Lietuvoje 
sovietinės marionetės ir bolše 
vikiniai garsiakalbiai paverg 
tajam lietuviui, o Maskvos ga 
lingas propagandos aparatai 
ir laisvajam pasauliui kalte 
kala, kad anais 1940 negan 
do metais ne raudonosios ar 
mijos tankai sutrempė Lietu 
vos laisvė ir nepriklausomy 
be, o pati lietuvių tauta savo 
noriškai prisiėmė sovietinę 
vergiją, kurios vaisiai esą ko 
no geriausi. Šitam sovietinio 
melo potvyniui pasipriešinti 
ir padėtį teisingai nušviesti 
New Yorke Estijos, Latvi 
jos, Lietuvos atstovai sudarė 
specialų organą — Baltijos 
Valstybių Laisvės Tarybą. 
Jos pirmininku išrinktas Lie 
tuvos delegacijos pavergtų 
jų seime pirm. V. Sidzikauss 
kas. Be jo, Lietuvai Tarybi 
je atstovauja prel. J. Balkū 
nas, J. Šlepetys ir dr. A. Tri 
makas.

Taryba ruošia sovietinės 
agresijos prieš Baltijos vals 
tjybes dvidešimtmečio atžy 

bų ir rūpesčių, tai pareiškė, 
kad tai buvusi jo, kaip ir kiek 
vieno lietuvio, lietuviškoji pa 
reiga. Voką gi su pinigais, ku 
riuos jam įdavė atsisveikinimo 
ruošėjai, J. Adomaitis, p. Bal 
žaras perdavė Kult. Fondo Įga 
liūtinei p. Rimkevičienei, pa 
reiškęs, kad tą voką jis dar pa 
pildęs ir visą tą sumą skiriąs 
Augštesniųjų Lituanistikos 
kursų ir šeštadieninių mokyk 
lų reikalui įsigyti „raganinę 
akį“ — prožektorinę lempą 
mokslo reikalams.

Užsukęs į pobūvi Vytauto 
klubo prezidentas J. Džiaugis 
pp. Balzarams palinkėjo sėk 
mės ir laimės. Prezidento atsi 
lankymas sudarė gerą progą 

knygų sąrašą neįtraukta dėl 
dviejų priežasčių: 1) rašyto 
jas yra miręs, 2) nemaža dalis 
knygoje įdėtų kūrinių jau anks 
tesnėse knygose buvo išspaus 
dinta“.

Trys suminėti Juri komisi 
jos nariai tuojau sutarė, kad iš 
v;so 1959 metų iteratūrinio der 
liaus į Lietuvių Rašytojų dr- 
jos premiją, 500 dol., kurią pa 
skyrė pernai Hamiltone įvykti 
sios šeštosios Kanados Lietu 
vių Dienos, ruoš, k-ja, — kan 
didatais gali būti: Vladas Šiai 
tas, Algimantas Mackus ir Al 
binas Baranauskas. Aiškiai at 
puolus Baranauskui, beliko du 
kandidatai, iš kurių premija 
pripažinta, kaip akte sakoma, 
Vladui Šlaitui, gyvenančiam 
Anglijoje.

Montrealyje esantieji jury 
komisijos nariai, sutarę savo 
tarpe vienbalsiškai premiją 
skirti akte minimam autoriui, 
telefonu atsiklausė Toronte 
esančių jury komisijos narių 
— Vyto Tamuaičio ir Juozo 
Kralikausko, kurie taip pat pa 
sisakė už Vado Šlaito eilėraš 
čių rinkinį „Ant saulėgrąžos 
vamzdžio“.

Jo eilėraščių rinkinį „Ant 
saulėgrąžos vamzdžio“ išleido 
Anglijos lietuvių bendruome 
nė.

mėjimo programą. Šios progra 
mos globėjais numatyti kvesti 
kitų valstybių politinoi, visuo 
meninio, kultūrinio ir relignio 
gyvenimo įžymūs veikėjai. Ne 
trukus išeis Tarybos manifes 
tas- Kor.

BALFO DIREKTORIŲ 
pirmasis šiais metais posėdis 
svarstė tremtinių iįkurdinimo 
klausimą. Bet tremtinių yra 
apie 2,5 mil. Šanchajuj apie 
1 mil., Afrikoj apie 1 mil. ir 
Europoj apie 0,5 mil.; čia ir 
mūsų lietuviai.

Ir Amerikos valdžia, ir JT 
skiria pinigų įkurdinimui. Bal 
fui irgi yra paskirta 15.000 
dol. Balfo direktoriai iš savo 
lėšų nutarė tam reikalui pri 
dėti iki 10,000 dol.

Buvo nutarta Balfo seimą 
šaukti padėkojs diųnos metu 
(lapkr.) Čikagoje.

Šalpa siuntiniais, pinigais, 
vaistais ir kt. eina į Sibirą, Lie 
tuvą, Lenkiją ir Vokietiją, nes 
visur yra daug alkanų, nuogų 
ir ligonių. Visų laisvųjų uždą 
vinys yra prie šalpos prisidėti 
aukomis. Kor.

padėkoti Klubui už patalpas, 
kurios subuvimui suteiktos ne 
mokamai.

Vakaras praėjo labai gražio 
je nuotaikoje ir buvo tikrai 
gražus.

ŠALPOS VAJUS 
TĘSIAMAS.

Jo pasisekimas turėtų rūpė
ti net tik vajaus vykdytojui— 
Šalpos k-tui, bet ir visiems, ku 
rie aukoja ir aukos šalpai. Ir 
tai tik dėl tos pačios nesudė 
tingos realybės, būtent: keli 
ar keliolika, kad ir kaip dos 
nūs artimo labui, neatstos ke 
iių šimtų ar viso tūkstančio 
montrealiečių lietuvių, kurie 
paprašyti neatsisakytų paau

Leonardas Eimantas ir Birutė Ratkevičiūtė

Londono lietuvių visuomenės veikėjai - laureatai (žiur. 7 pus 
lapy, London, Ont.);

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

tęsiamas Dideliu dėkingumu 
minime : kančius yajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Lukas Kazys,

Barrington, P. Q. . .$ 50.00
Žymusis mūsų kalakutų 

ūkio pionierius, šiemet augi 
nąs jau 10 tūkstančių kalaku 
tų rudens sezonui ir dar prie 
dų kitiems sezonams. — Ka 
zys Lukas yra pastovus ir nuo 
širdus savosios, lietuviškosios, 
spaudos rėmėjas ir tvirtas pa 
laikytojas. Jis Nepriklausomos 
Lietuvos turi jau 6 šėrus, bet 
gavęs NL Mašinų Fondo va 
jaus programą, kuria prašo 
mas kiekvienas šėrininkas 
spaustuvės pertvarkymo tiks 
lams nupirkti dar po du šėrus, 
— atsiuntė čekį 50-čiai dolerių 
—- 5-ms serams, su laiškeliu, 
kuriame rašo: „Aš būčiau pras 
tas gaspadorius, jeigu ma,ty 
čiau, kad kas mano ūkį tvar 
ko ir nori jam gero, o aš tik 
tai žiūrėčiau. „Nepriklausomos 
Lietuvos“ aš esu prenumerato 
rius ir akcininkas, — reiškia

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L A I T I S *

P. TAUTVAIŠAS VĖL 
MEISTERIS

Povilas Tautvaišas sėkmin 
gai apgynė meisterio vardą 
Čikagos šachmatų pirmeny 
bėse, kurios baigėsi kovo 27 
d. Jis laimėjo 7 susitikimus ir 
vieną baigė lygiomis, surink 
domas 7% taško (iš 8 gali 
mų). Čia žaidė apie 50 šach 
matininkų, jų tarpe ir būrys 
lietuvių.
@ Šachmatų meisterio P. Taut 
vaišos simultanas ir pagerbi 
mas įvyks balandžio 9 d. Jauni 
mo centre. Jį rengia LSK Ne 
ris.
® St. Daunys ir kun. J. Pruns 
kis skaitė paskaitas žurnalisti 
kos kursuose Čikagoje.

koti šalpai.
Šis vajus ir yra tam, kad pa 

klaustų kiekvieną montrealie 
tį, kiek jis gali ar nori padėti 
savo auka nežinomam, vargo 
ištiktam lietuviui čia ar bent 
kur pasaulyje.

Vajaus pasisekimas yra au 
kų rinkėjų rankose — būk vie 
nas iš jų! Niekas nelaukia, kad 
aukų rinkėjas eitų gatvėmis ir 
belstųsi į nepažįstamų duris, 
nors žinoma, to niekas ir ne 
draudžia. Užteks ir bus labai 
daug, jei įrašysi savo auką ir 
jos paprašysi savo artimiau 
sius kaimynus, pažįstamus ir 
bendradarbius.

Paštu ar tiesiog aukų lapai 
gaunami pas Dr. J. Mališką, 
PO 8-4547 arba PO 8-0496.

Iki šiol aukų lapus yra pa 
ėmę šie asmenys: Dr. J. Mališ 
ka — nr. 1, A. Daugelavičius
— nr. 2, V. Stankevičius — 
nr. 3, V. Sabalys — nr. 4, J. 
Dabkus —- nr. 5, P. Paleckas
— nr. 6 iki nr. 10, P. Žukaus 
kas — nr. 11, Z. Urbonas — 
nr. 12; S. Baršauskienė — nr. 
13, J. Ladyga — nr. 14, Iz. 
Mališka — nr. 15.

Montrealio Š. F. K-tas. 

ji yra mano, todėl mano parei 
ga ją remti, ir todėl aš siun 
čiu 50 dol.“.

Reikia priminti, kad pp. Lu 
kų šeima ne tiktai atsilankė, 
per J pusnis, Spaudos ibaliun, 
bet ir atgabeno visą stalą lote 
rijai dovanų — p. Lukienės iš 
keptą kalakutą, priedų, seno 
vyno litrą ir tt. l ai yra ne i-.ek 
lamos, bet tikro nuoširduirfb 
parama.

Pranevičius Antanas,
LaSalle, P. Q........... $20.00
Mūsų bičiulis ir pastovus tai 

kininkas bei bendradarbis, An 
tanas Pranevičius, gavęs NL 
Mašinų Fondo vajaus planą 
spaustuvei pertvarkyti, — pats 
užėjo į redakciją ir pareiškė: 
„Aš reklamos nenoriu, bet 
trumpai pasakysiu: Jūsų pro 
gramos įpareigojimus vyk 
dau — jei perkate mašinas, iš 
manęs 20 dol. tikrai gaunate!“

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Vaidyba.

RUNGTYNIAVO JAUNIE 
JI SPORTININKAI

Kovo 26—27 d. d. Čikago 
je rungtyniavo apie 200 jau 
ųų sportiniįikią iš Vid. Va 
karų sporto apygardos. Lai 
mėtojais išėjo: jaunų krepši 
nio A kl. — Čikagos Neris, 
B. kl. — Detroito Kovas, C 
kl. — Cleveland© Žaibas; 
mergaičių krepšinio — Cleve 
lando Žaibas; mergaičių tinkli 
nio Clevelando Žaibas.

Jaunių stalo teniso A kl. vie 
nete laimėjo Mackevičius, B. 
kl. — Puniška; mergaičių — 
R. Gaidžiūnaitė.

Ta pačia proga vyrų koman 
dinėsie stalo teniso varžybose 
laimėjo Čikagos Lituanica, ant 
roję vietoje palikusi Čikagos 
Nerį. Vyrų vienete pirmuoju 
išėjo J. Nasvytis (Žaibas), 
baigmėje įveikęs J. Gerulaitį 
(Kovas).

Pirmąją dieną įvyko vienas 
draugiškas susitikimas, kuria 
me rungtyniavo Neries ir Li 
tuanicos vyrų krepšinio ko 
mandos. Čia užtikrintą, nors 
nelabai lengvą pergalę pelnė 
Neris, įveikusi savo varžovus 
78:82.
® Biletai į Dainavos ansamb 
lio „Vestuvių“ veikalo pakar 
tojimą, kuris įvyks balandžio 
24 d. 3 vai. pp. Marijos augšt. 
mokyklos saėje jau yra platina 
mi.
• „Draugas paskelbė vajų įsi 
gyti ofseto mašinai.
® „Ateities“ taut, šokių grupė 
vėl pasirodys televizijoje „Pol 
ka Go Round“ programoje. Pa 
sirodymas įvyks balandžio 21 
d. 10 vai. vak.
® Lietuvos ir kitų kraštų pas 
to ženklų paroda buvo sureng 
ta balandžio 2-—3 dd., Dariau- 
Girėno salėje.
© Pov. Gaučys balandžio 2 d. 
Jaunimo Centre skaitė paskat 
tą apie ispanu kalbos literaū 
ros pažiūrą į žmogų.
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Klausimai R. Mizarai
AR ROJUS MIZARA KVAILAS, AR NESĄŽININGAS?

Apie Rojaus Mizaros lanky 
mąsi Lietuvoje reikia kiek pla 
Čiau pakalbėti, nes lietuviško 
jo sovietinio oficiozo Ameiiko 
je „Laisvės“ redaktoriaus lan 
kymasis Lietuvoje nebuvo f 
linis. R. Mizara Lietuvoje išbu 
vo pusę metų. Jam neva už jo 
Lietuvoje išleistas knygas bu 
vo išmokėtais riebus honora 
ras, už kuri jis laisvai galėjo 
Lietuvoje gyventi pusę metų, 
nors jam ir to nereikėjo — vi 
šokiu atveju jis ten galėjo, kai*3 
inkstas taukuose, plaukyti. Vi 
sur Mizara važinėjo, visur iš 
landžiojo, ir kalbėjosi su tais, 
su kuo tiktai panorėjo. Ir to 
dėl Mizara, žinoma, susidarė 
bent apytikrį Lietuvos žmonių 
gyvenimo ir Lietuvos, kaip oku 
puoto krašto, vaizdą.

Mizara, darydamas praneši 
mą Brooklyne, puse lupų ir 
prasitarė, kad gyvenimas Lie 
tuvoje sunkus, ypač sunkus — 
kolūkiuose.

Tai, ką pasakė Mizara, paša 
kė jau ne vienas į Lietuvą su 
grįžęs. Be kitų, tą pasakė ir 
„garsusis“ daktaras Raškai 
tis-Kaškiaučius; pasakė ir ki 
ti sugrįžusieji ir į Lietuvą ir 
sugrįžusieji atgal į Ameriką 
bei į Kanadą. Ir tai jokia nau 
jiena. Mes, kurie pergyveno 
me Rusijos bolševikinę revo 
liuciją, kurie pergyvenome ir 
okupaciją, — mes gerai žino 
me, kad taip yra ir to nuslėpti 
negalima. Ne tame svarbumas.

Mes, pabrėžtina, gerai žino 
me, kas yra svarbiau: kad sc 
vietijoje kitaip ir būti negali. 
Kad tas blogis yra ir bus. Kad 
tai yra nepakeičiama būtinybė. 
Tai sovietinio gyvenimo pa 
grindinė savybė, kurios jokie 
septynmečiai nepakeis. Nes 
vergų sąlygos gyvenimo nega 
Ii pagerinti.

Iš Mizaros pasisakymų yra 
labai būdinga, kad jis nuneigė 
kitu ir jo paties ankstyvesnius 
teigimus, jog siuntiniai Lietu 
vos žmonėms nereikalingi. Mi 
žara pasakė labai įsidėmėtiną 
dalyką. kad tie Lietuvos žmc 
nės, kurie gauna siuntinių, gy 
vena geriau, turtingiau už ki 
tus, negaunančius siuntinių. 
Ką tas reiškia? — Tas reiškia, 
kad gautasis siuntinys yra di 
dėlės vertės. Šimto dolerių ver 
tės siuntinys Lietuvoje sudaro 
arti metų didelio valdininko ai 
gos vertę. Atseit, už šimto do 
lerių vertės siuntinį Lietuvos 
žmogus gali pragyventi me 
tus. . . Ar gi tai ne baisus fak 
tas? Tai juk sovietija tokiu bū 
du grąžinta į tuos laikus, kai 
už vieną rubli darbininkas tu 
rėdavo dirbti visus metus.

Tat. sprendžiant iš tokių Ml 
žaros pasisakymų, kokius jis 
pareiškė Brooklyne, paskaito 
je, reikia manyti, kad Mizara 
gana apčiuopiamai pažino so 
vietini gyvenimą Lietuvoje. 
Kodėl gi Mizara delsia ir vie
šai neišpažįsta tiesos? Atrodo, 
Mizara gi nekvailas, jeigu jis 
Lietuvoje pamatė tigrovę to 
kią, kokia ji yra. ,

Kodėl gi tat Mizara tebera 
šo neteisybę? Kaikas pasakys 
— Mizara komunistas. Tebus 
jis komunistas. Kiekvienas mū 
su politines pažiūras gali tu 

rėti, kokios jam atrodo gėrės 
nės. Bet gi tiesa yra privaloma 
ir komunistui, jiegu jis yra žmo 
gus bent kiek jaučiąs dorą, 
žmoniškumą.

Mizara, pavyzdžiui, aplan 
kė visus Lietuvos vyskupus, 
kunigų seminariją ir tt. Čia gi 
Mizara padarė laisvojo pašau 
lio lietuviams gerą patarnavi 
mą. Mes nežinome, kiek objek 
tyviai jis perdavė vyskupų pa 
sisakymus, bet atrodo, kad pa 
našiai į tiesą. Ir tie pasisaky 
mai, kuriuos jis perdavė per 
„Laisvę“, gana pilnai pavaiz 
duoja bažnyčios ir dvasininkų 
padėtį Lietuvoje. Iš tų Miza 
ros aprašymų dabar ir komunis 
tams yra aišku, kad tikybinės 
laisvės Lietuvoje nėra. Bažny 
čios, net Vilniaus arkikatedra, 
uždaromos ne gi vyskupų pa 
rėdymu, bet okupacinės vai 
džios. Okupacinė valdžia, ne 
dvasinė vyresnybė, valdo Lie 
tuvos bažnyčias, tiktai dėl 
akių, dėl propagandos vieną ki 
tą atremontuoja, o vieną, Kiai 
pėdoje, net ir . leido pasistaty 
ti. Bet užtai daugelis bažny 
čių, ypač Vilniuje, uždarytos 
ir paverstos fabrikais, sande 
liais, kino teatrais. Apie kokią 
gi bažnyčios laisvę galima čia 
kalbėti ?

Bet, kodėl gi Mizara taip 
kruopščiai aprašė kunigus, vys 
kopijas, kunigų seminariją, ir 
kodėl Mizara neaprašė taip 
kruopščiai ir įžvaliai nė vieno 
kolūkio? Gi Mizara nei kuni 
gas, nei vyskupas, o tikrai ūki 
ninko, dzūko ūkininko, sūnūs? 
Mizara tikrai geriau nusimano 
apie žemės ūkį, negu apie mi 
šių laikymą? Kodėl gi Rojus 
Mizara neaprašė nė vieno kol 
ūkio: kaip kolūkiečiai gyvena, 
kiek uždirba, kaip darbus dir 
ba, kokiuose gyvena namuose, 
ką valgo? Vėl gi, Mizara taip 
karštai kalba apie darbininkų 
baudžiavą Amerikoje, o nieko 
nesugebėjo parašyti apie Lie 
tuvos darbininkų gyvenimą? 
Ir neapklausinėjo nė vieno nei 
darbininko, nei kolūkiečio? 
Kaip gi ten yra sovietiniame 
rojuje? Ar Mizarai kunigai ir 
vyskupai artimesni prie šir 
dies, negu darbininkai ir ko! 
ūkiečiai? Kodėl Mizara ištisus 
interviu padarė su keliais vys 
kupais ir kunigais, ir kodėl Mi 
žara nedavė nė vieno interviu 
su kokiu darbininku arba kol 
ūkiečiu?

Ne. Čia kaž kas ne taip yra 
Mizara nutyli tai, ką jis sužino 
jo, ką pats savo akimis pama 
tė, bet ko nenori pasakyti.

Jeigu Mizara bent kiek turi 
lietuviškos sąžinės — žmonis 
kos, ūkininkiškos. darbininkiš 
kos, — tai tegul Mizara paša 
ko tą teisybę ir apie ūkiniu 
kus ir apie darbininkus, kaip 
jis pasakė apie kunigus ir vys 
kupus.

Mizara ne durnas. Jis gi aiš 
kiai pamatė, kad Lietuva ru 
sų okupuota. Ir jis, kaip dzū 
kas, žinoma, negalėjo nepajus 
ti tos tragiškos būsenos, kurio 
je Lietuva dabar yra. Mizara 
negalėjo nepamatyti, kad jei 
gu Lietuva būtų valdoma Lie 
tuvos komunistų, lietuvių ko 
munistų, tai, žinoma, ji būtų

SOVIETŲ PINKLĖS
Ryšium su Maskvos planuo 

jamu triukšmingu Lietuvos pa 
verginio sukakties minėjimu, 
sovietų agentūros laisvajame 
pasauly pradėjo intensyvią pro 
pagandą už Lietuvos lankymą 
šiais metais. Kviečiami visi lie 
tuviai, senieji ir naujieji, iš vi 
so pasaulio atvykti liepos m 
į Vilnių, kur numatomos svar 
biausios minėjimo manifestaci 
jos. Keliaujantiems siūlomos 
palankios sąlygos ir grįžimo ga 
rantijos. Svečiai, tačiau, kvie 
čiami tiktai į Vilnių, ir tiktai 
liepos mėnesį. Iš to aiškėja 
kvietėjų tikslas — panaudoti 
svečius iš užsienio, jei tokių 
būtų, sovietų propagandos rei 
kalams. Svečių atsilankymas 
būtų išgarsintas, kaip prita 
rimas okupacijai ir primestą 
jam komunistų rėžimui.
Jau dabar Maskva plačiai skel
bia, kaip „laiminga“ jaučiasi 
lietuvių tauta, būdama sovietų 
pavergta, ir kokią nepaprastą 
pažangą ji yra padariusi ko 
munistams vadovaujant. Už 
sienio lietuvių pasirodymas 
Vilniuje bus, be abejo, panau 
dotas tai propagandai sustip 
rinti ir laisvajam pasauliui įti 
kinti, kad ištikrųjų visi lietu 
viai su ta padėtimi sutinka ir 
neprieštarauja 'Kremliaus re 

žimui.
Šioms pinklėms neturime pa 

siduoti ir nieku būdu nepatar 
nauti okupanto propagandai 
ir jo tikslams. Kremliaus tiks 
las yra aiškus — laikyti mūsų 
žmones pavergtus, nuteisintus 
ir išnaudojamus. Kas todėi šie 
met vyktų į pavergtąją Lietu 
vą, kad ir savųjų lankyti, tik 
rai paremtų savo tautos priešą 
ir nieku būdu nesuteiktų sa 
viešiems nei džiaugsmo, nei 
laisvės vilčių, kuriomis jie te 
begyvena. Savo neapgalvotais 
žygiai neturime apkartyti jų 
gyvenimo nedalios dienose. 
Laisvės valanda jiems išmuš, 
jei vieningai jos sieksime. Ta
da, laisvoje ir nepriklausomo 
je Lietuvoje, galėsime savuo 
sius atlankyti ir pasilikti su 
jais kraštui atstatyti.

VLIKO Prezidiumas.
VERBUOJA „SAVANO 
RIUS“ IŠSIKELTI IŠ 

LIETUVOS
Lietuvos sovietinėje spaudo 

je pastaruoju metu pasirodė 
„Vyr. perkėlimo ir organizuo 
to darbininkų telkimo valdy 
bos prie Lietuvos , min. tary 
bos“ skelbimas, kuriuo pilie 
čiai (ypač šeimos) raginami 
registruotis perkėlimui į Kaza 
chijos Semipalatinskio srities 
sovehozus ir telkiami darbinin 
kai į Sovietų Sąjungos įmo 
nes. Registravimo biurai esą: 
Vilniuje, Sodų g-vė 15 : Kaune, 
Stalino prospektas 24 ir 116; 
Klaipėdoje, Petro Cvirkos gat 
vė 25; Šiauliuose, Vilniaus g- 
vė 143; Panevėžyje, Miesto 
vykdomajame komitete. Be to, 
registruoja visų rajonų vykdo 
mieji komitetai. Taip okupan 
tas bando iškelti lietuvius iš 
Lietuvos.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

neabejotinai laimingesnė ir ne 
abejotinai geriau susitvarky 
tų, negu okupanto tvarkoma. 
Mizara negalėjo nepamatyti, 
kad Lietuvos komunistas, ži 
noma, komunistas, bet kad jis 
yra po padu ruso, okupanto, 
komunisto. Mizara, kaip dzū 
kas, negalėjo neišgyventi šito 
pažeminimo. Jis gi ne kvailas. 
Jeigu jis sugebėjo pamatyti 
kunigus ir vyskupus, kuriais 
jis netiki, tai jis negalėjo ne 
pamatyti darbininko, ūkinin 
ko - kolūkiečio ir. . . po ruso 
bolševiko padu lietuvio komu 
nisto. Mizara pats buvo ūki 
ninkas ir pats buvo darbinia 
kas, pats patyręs rusų carinę 
okupaciją, kad to nepamatytų 
ir nepajustų...

Mizara, būk komunistas. 
Šios teisės niekas negali gin 
čyti, bet. . . būk visų pirma 
žmogus, būk dzūkas ir būk lie 
tuvis. J. Kardelis.

Pasisako skaitytojai
DĖL RUSIJOS GYVENTOJŲ SURAŠYMO 

DUOMENŲ
Pagal 1939 metų sovietų gv 

ventojų surašymą įasta Sovie 
tų Sąjungoje (Rusijoje) gyve 
nančių šitoks pabaltiečių ssai 
čius: 32,342 lietuviai (pagal 
1959 m. — 143,000).

126.900 latviai (pagal 1959 
m. — 102,000).

142.465 estai (pagal 1959 
m. — 96,000).

1939 metais Sovietų Sąjun 
gos gyventojų surašymas įvy 
ko prieš Baltijos valstybių pri 
Jungimą, kada lietuviai, lat 
viai ar estai sudarė mažumas, 
kurios po I-jo D. Karo nęgrį 
žo į savo kraštus. Po 20 metų 
lietuvių, gyvenančių Rusijoje

AR TINKAMA
Vasario 16 proga per Ha 

miltono C HM L radio stotį, bu 
vo duobtas lietuviškas pusva 
landis: paskaitą anglų kalba 
skaitė komentatorė L. Hyder, 
o likusią dalį programos išpil 
dė lietuvių choras (pavadin 
tas Our Lady of Mercy church 
choir) ir KL B-nės Hamiltono 
ap. valdybos pirm. J. Varana 
vičiaus trumpas žodis lietuvis 
kai.

Nekalbėsime čia dėl paskai 
tos, tačiau vertėtų nors trum 
pai sustoti dėl choro dainų, ku 
rios buvo parinktos nepritai 
kant repertuaro prie šventės 
nuotaikos, neatsižvelgiant vi 
siškai į mūsų tautinio meno 
propagandą angliškai kalban 
čių klausytojų tarpe. Ką bend 
ro turi Ch. Gounod, Barčai ola 
su mūsų tautinėm šventėm, lie 
tuviška muzika? Nieko! Ir pa 
našias pastabas teko išgąsti 
jau sekančią dieną iš kanadie 
čių, kurie klausė, ar lietuvių 
tauta neturi savo dainų, ar ji

ARGI JAU PALAIDOTA KA
Atsirado du tautiečiai, kurie 

jau palaidojo K. L. Dieną. Vie 
nas jų, tai K. Baronas „T. Ži 
būriuose“, antrasis P. Lelis ta 
me pat savaitrašty. Ir taip at 
like paskutinį „patarnavimą“, 
tariasi galėsią ramiai pailsėti.

Bet KLB Diena dar nėra mi 
rusi, todėl ir nereikia jos lai 
doti. Argi pakankamai rimtas 
reikalas, tą gražią ir jau tra 
dicinę šventę palaidoti vien 
lik dėl to, kad radosi nuome 
nių skirtumas pelno dalybose? 
Aš manau, kad ne. Gautas gi 
pelnas juk neina į privačią ki 
šenę. Tai Bendruomenės ir 
Krašto Valdybos pajamos. Jei 
taip, tai ko tada jaudintis?

Aš mielai visada palaikyčiau 
nuomonę netik už 50, bet ir vi 
są 100 procentų pelno atidavi 
mą K. V-bai, kaipo centriniam 
organui, kuris geriau galėtų 
orientuotis ir žinoti, kokioms 
mūsų reikalų pozicijoms lėšos 
labjau reikalingos ir tam jas 
paskirtų. Centralizuotas lėšų 
paskirstymas daugiau mums 
duotų laukiamų vaisių, negu 
apylinikų Bendr. V-bu, kurios 
jas išskirsto kur reikia, bet kar 
tais ir nereikia. Kiekviena B- 
nės V-ba jos apyl. reikalams, 
galėtų pasilikti savo kasoje da 
lį gauto pelno, pav. apie 500
dol„ kaip Hamiltonas buvo pa 
daręs. Tuo keliu einant, mano 
manymu, lėšos galėtų greičiau 
patekti ten, kur jos labai rei 
kalingos. B-nės V-bos tuo pa 
čiu išvengtų „karštų pirčių“ 
nuo savo narių už blogą jų pa 
skirsymą, kaip tai buvo taip 
pat Hamiltone.

Spaudoje sekiau aprašymą 
K. Tarybos suvažiavimo eigės. 
Bet ir su „žiburiu" jieškoda 
mas negalėjau surasti nė vie 
nos eilutės, parašytos apie tai, 
kad kas mokės (padengs) ga 
limus nuostolius? Jei nepara 
šyta, suprantu, kad ir nebuvo 
kalbėta. O visdėlto, kalbant 
apie pelną, reikėjo pakalbėti 
ir apie nuostolius.

L. Bendruomenės ir L. Die 
na nėra tam specialiai suk ar 
tos kaip kokios akcinės bend 
rovės pelnui siekti. Jos sukul
tos kilnesniems ir brangesr:e 
ms idealams siekti. Gerai, jei

(ne savo tėvynėje), rasta 4,5 
karto ar 111,000 asmenų dau 
giau; tuo tarpu latvių — 24, 
900 asmenų, estų — 46,500 as 
menų rasta mažiau. Lietuvių 
skaičių padidino, aišku, tiem 
tiniai ar vienas kitas „savano 
riškai“ išvykęs į plėšinius. Bet 
kur dingo keliasdešimt tūks 
tančių, anksčaiu įsikūrusių, 
latvių ir estų? Išeina, kad lat 
viai ir estai netik neturi trem 
tinių Rusijoje, bet net dalis 
anksčiau įsigyvenusių grįžo į 
tėvynes; arba pastarieji ar jų 
dalis, surusėjo ir per paskuti 
nį gyventojų surašymą užsira 
šė rusais? R. B.

REPREZENTACIJA?
nemėgsta dainuoti savų dįii 
nų? Aišku, teko gan plačiai 
aiškintis tuo' reikalu, pažy 
mint, kad lietuvių tautos dai 
uos yra labai gražios, Lietuvos 
kraštas — dainų kraštas ir tt.

Tokių klaidų mūsų šventėse 
negalima daryti. Jeigu choras 
savo repertuare neturi lietuvis 
kų dainų, galima buvo duoti 
lietuviškų plokštelių muzi 
kos, (Čiurlionio ansamblio, A. 
Stephens, Br. Jonušo maršų, 
op. solisto K. Petrausko, E. 
Kardelienės ir kt.), kuri suda 
rytų geresnį vaizdą klausyto 
jų tarpe apie mūsų tautą, ne 
gu kad svetimtaučių kompozi 
torių kūriniai Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės minėji 
me!

Be to, chore esama daug jau 
nimo, baigusio mokslus arba 
besimokančio gimnazijose, ge 
rai mokančio šio krašto kai 
bą. Kodėl jam nepavesti pra 
nešėjų pareigų? K. B.

NADOS LIETUVIŲ DIENA? 
jos sugeba sukurti ekonomi 
nius vienetus, bet labai blo 
gai, kad už dolerį jau reikia 
pirkti tai, ką dar Lietuvoje 
motina i sielą ir širdį įdėjo. 
Pagaliau jos ir pinigo turi. Bet 
jose mažai beliko Maironio — 
„Pavasario balsų“ ir dažnai 
pamirštama, kad „Lietuviais 
mes esame gimę“ ir daug kito 
kio dvasinio turto, kuris ir yra 
mūsų pagrindas ir stiprybė. 
Jei šis dvasinis turtas bus stip 
rus — atsiras ir finansinis 
tvirtas pagrindas.

Nelaidokime to, kas mums 
patiems ir mūsų pačių sukurta. 
Kitaip mes palaidosime B-nės 
bei Krašto Valdybas ir patys 
dingsime dolerių sukūriuose sa 
vo kraštui „be ženklo, kad 
žmonėmis buvom".

Z. Pulinauskas.

LIETUVIŲ — ŽYDŲ SAN 
TYKIŲ KLAUSIMU

Šia antrašte buvo atspaus 
dintas ilgokas Ai. Gimanto 
straipsnis Nepr. Liet. Nr. 7 
(673). Jame autorius praneša 
esą J. A. V. žydai pradėjo rink 
ti lietuvius diskriminuojančią 
medžiagą ir domėtis kai kuriu 
lietuvių veikla vokiečių okupa

Patentuotos
2—PADŲ KOJINĖS

mm,

Dr. W. J. Dunlop, buvęs Onta 
rio Provincijos Šveitimo Mi 
nisteris, atsistatydino. Jis yra 
vertinamas kaipo žmogus, pa 
skyręs savo gyvenimą suaugu
siu švietimui Kanadoje. Jis yra 
įkūrėjas Kanados Association 
for Adult Education (Draugi 
ja suaugusių švietimui) 1920 
m. Jis buvo pirmas Extension 
Departamento Direktorius prie 
Toronto Universiteto. Ten gi 
mė daug planų, kurie ši depar
tamentą padarė svarbiu viso 

auklėjimo centru.

cijos metu; visa tai rengdami*? 
si paskelbti spaudoj.

Kad visa tai būtų reikalinga 
Izraeliui ar Jungtinėms Vals 
tybėms, neatrodo. Tačiau tas 
viskas labai reikalinga bolševi 
kams. Ypač šiuo metu, kada 
J. A. V. stengiasi visais gali 
mais būdais palaikyti gerus 
santyikus su Sovietų Sąjunga. 
Bolševikai seniai šmeižia ir juo 
dina užsienin pasitraukusius 
lietuvius, d ypač Amerikos ir 
Kanados lietuviams nepagaili 
smalos. Gi New Yorko žydų 
renkamoji medžnaga (pagal už 
sakymą?) bus kaip tik tas bol 
ševikams reikalingas karštos 
smalos katilas.

Šito atsvėrimui Al. Giman 
tas siūlo suregistruoti faktus, 
kiek lietuviai yra pagelbėję žy 
dams nacių okupacijos metu 
ir išleisti atskiru leidiniu. Bet 
ar nevertėtų šį leidinį praplės 
ti paduodant faktus apie kai 
kurių žydų veiklą ir darbus 
Lietuvoj bolševikų okupacijos 
metu. Žinoma, geriau būtų vai 
dų nekelti ir sugyventi gražuo 
ju, bet jei tikrai toks pasimoji 
mas užsakytojų būtų, tai reik 
tų duoti ir jį atsveriantį, ku 
ris būtų tikrai įspūdingesnis.

Albinas.
VILKAI ATSĖLINA IKI 

KLAIPĖDOS
Vilniaus radijas sausio 30 

d. pranešė, kad per šį sezoną 
sumedžiota 88 vilkai, tai esą 
59 mažiau, negu pernai. Dar 
vis gausu vilkų Užvenčio, Ak 
menės, Kelmės ir kituose rajo 
nuošė. Pažymėtina, kad vilku 
priviso ir Klaipėdos rajone.- 
Lietuvos medžiotojai aptikę 
labai nusilpusių jaunų šernų. 
Kai kur medžiotojai nusijpu 
sius šernus šeria. — Bebrų 
Lietuvoje dabar esą priskaito 
ma 180 šeimų, visu apie 700 
bebrų. Bebrų skaičius Lietuvei 
je per keletą metų padidėjo po 
rą kartų. E.
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS
10.

UŽSIENIO ŠYPSENOS

Šeimininkas (po medžiok 
lės su grupe draugų) : — Ar 
jau visi susirinkote?

Vienas iš svečių:
— Visi.
Šeimininkas: — Dėkui Die 

vui, vadinasi pašoviau kiškį.

Gaisrininkų skelbimas: „Ne 
rūkykite patale. Pelenai, ku 
riuos paskui reikės iššluoti, ga 
Ii būti jūsų pelenai“.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
DĖL BUV. K. L. B. KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO 

VYTAUTO MEILAUS INFORMACIJOS.

M. SLEŽEVIČIUS SĄMOK SLŲ PAVOJUOSE
Savo atsiminimuose von der 

Golcas, sakoma, minis, kad 
spalio mėnesiui buvęs paruoš 
tas

vokiečių planas sudaryti 
sąmokslą prieš Sleževičiaus 

vyriausybę,

tik pabijota Antantės keršto. 
Vokiečių atstovas Kaune, Zim 
merle, Berlynui raportavo 
(rugpj. 29 d.), kad prie są 
mokslo pasisekę prikalbinti 
Gabrys, nes teigė, Gabrys, gir 
di, padaręs kaž kokių susitari 
mų su vokiečiais ir rusais (ber 
inonlininkais). 'Veikale „Bri 
tish Foreign Policy, First Se 
ries, III, p. 133“ (kuri prof. 
Senn cituoja), anglai Wood 
ward ir Butler mini raportus 
iš Kauno, sakiusius, kad Sieže 
vičiaus vyriausybė atidengusi 
sąmokslą pastatyti Kaune vo 
kiečiams palankesne vyriausy 
bę ir ją sustiprinti tučtuojine 
300 mil. markių paskola. Minė 
ti Gabrio ir barono von Roppo 
vardai. Sako, jų norėta sukur 
ti ,,Ost-Deutschlando“ valsty 
bę, prie kurios laikinai prisidė 
tų nuo Vokietijos atskilusi Ry 
tų Prūsija, ir kurion įeitų I.ie 
tuva, Latvija ir Estija. Prof. 
Senn sako, Gabrio palikti ar 
chyvai neturi jokių šitokiam 
sąmokslui įrodymų. Jo susira 
šinėjimuose su baronu von 
Roppu, taip pat, nėra šitokiam 
sąmokslui ženklų. Spėja, nore 
ta Gabrį politiškai diskrcdi 
tuoti. Vyriausia Antantės Ta 
ryba galiausia įsakė vokicčia 
ms iš Lietuvos ir Latvijos iš 
sinešdinai (rugs. 15 d.) Vokie 
čiams delsiant, paskelbta blo 
kada Pabaltijo ir Vokietijos 
uostų (rugs. 26 d.). Berlynas 
spalio 3 d. pranešė Paryžiui, 
kad nuo rugsėjo 25 d. nebe 
duos von der Golcui pinigų ir 
jis yra atšaukiamas. Be to, už 
drausta vokiečių kariškiams 
vykai į Kuršą „savanoriais“.

Pilsudskis rugpj. 5 d. Kaunan 
atsiuntė savo atstovą Wasi 

lewskj siūlyti „plebiscitus”
Vilniaus ir Lietuvoje

(atskirai), kurie išrinktų ats 
tovus susirinkti Vilniuje ir nu 
spręsti Lietuvos ir Vilniaus 
krašto likimą. Sleževičius su 
Wasile|wskiu, sakomai, kaibė 
jes 3 valandas. Pareiškęs, kad 
„Vilniaus nepripažinimas Lie 
tuvos miestu būtų mirtis Lie 
tuvai" (taip Wasilewskis pa 
sakoja). Plebiscito idėją Vii 
niaus krašte Sleževičius griež 
tai atmetęs. Sakė, čia gryna 
Lietuvos žemė. Dalykas buvo 
apsvarstytas viso ministerių 
kabineto rugpjūčio 6 d. ir Wa 
silewskiui oficialiai pranešta,

kad plebiscitas grynoje Lietu 
vos žemėje, ypač kol joje sto 
vi lenkų kariuomenė, yra vi 
sai nepriimtinas. Lenkams pa 
siūlyti sutikti su tokia demar 
kacine linija, kuri Vilnių palik 
tų Lietuvos pusėje. Pareiškimą 
priėmęs, kitą dieną Wasilews 
kis iš Kauno grįžo Varšuvon. 
Lenkų spauda tada, namie ir 
svetur, pradėjo juodinimo va 
jų. Skelbė, būk Sleževičiaus 
vyriausybė esanti vokiečių įran 
kiu ir neatstovauja tautos no 
rams. Šiuo momentu Sleževi 
čius areštavo peoviakų centrą 
(rugpj. 28 d.) ir iš armijos va 
dovybės nušalino generolą Žu 
kauską, kurio vienas adjutan 
tas buvęs peoviakas.

Pilsudskis pas Voldemarą

Rugpjūčio pradžioje Pilsi 
kis buvo atvykęs į Vilnių, nes 
kaž kaip gavės įspūdžio, būk 
Voldemaras norįs atvykti ii su 
juo Vilniuje pasimatyti. Jei 
taip ir buvo, tai Voldemaras 
savo nuomonę pakeitė, nieko 
Pilsudskiui nepranešdamas. 
Pilsudskis grįžo į Varšuvą ap 
viltas, ir paprašė lietuvio ra 
šytojo Herbačiauskio, nuva 
žinoti į Kauną patirti, kodėl 
Voldemaras taip padaręs. Sa 
vo keliu, Sleževičius buvo pra 
šęs Vilniuje gyvenantį M. Bir 
žišką nuvykti į Varšuvą pasi 
matyti su Pilsudskiu. Patyręs, 
kad Herbačiauskas siunčia 
mas į Kauną, Biržiška nuspren 
dė sykiu vykti. Lenkų valdžia, 
kuri Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams griežtai atsakyda 
vo duoti leidimą vykti į Lietu 
va, išsyk tokius leidimus grei 
tai parūpino. Kaune visas da 
lykas išsiaiškino ir Sleževičius 
juto, kad Pilsudskiui, kaip Len 
kijos valstybės galvai, pridera 
šįb’ks toks atsiprašymas dėl 
Voldemaro elgesio. Tokiu bū 
du paprašė Biržiškos ir Herbą 
čiausko tai padaryt.i Pilsuds 
kis mandagiai abu priėmė, bet 
apsivylė, patyręs, kad atvežė 
tik atsiprašymą ir nesą įgalio 
ti vesti bile kokių derybų.

Bus daugiau.'

— Vilniaus universiteto rėk 
torius J. Kubilius pirma pa 
skirtas rektorium, o paskui pa 
keltas į profesorius.

— Remygalos „Laisvės“ kol 
ūkio partinis sekretorius ru 
sas Solgubov veršelį gavo už 
pusę kainos.

Kenčianti tėvynė įpąreigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

Direktorius (tarnautojui,) : 
— Jūs galėtumėte būti puikus 
nusikaltėlis.

Tarnautojas: — Kodėl gi?
Direktorius: — Todėl, kad 

jūs nepaliekate jokių savo veik 
los pėdsakų.

— Kaip vakar pasibaigė ta 
vo ginčas su žmona?

— Ji atšliaužė pas mane ant 
kelių.

— Nejau? Ir ką ji pasakė?
— Ji pasakė: „Baily, tu nie 

kingas, lįsk iš palovės!“

Žmona sako vyrui:
— Aš užbėgsiu minutėlei 

pas kaimynę. Neužmiršk pa 
maišyti kas pusvalandį verdan 
čia sriubą.

Į gastronomijos parduotuvę 
Įėjo vyriškis ir paprašė parduo 
ti jam visus supuvusius kiau 
šinius ir vaisius.

— Jūs tur būt eisite šian 
dien į teatrą, žiūrėti naujos ko 
medijos? — paklausė parda 
vėjas.

— Tss, nekalbėkite taip gar 
šiai, — paprašė pirkėjas. — 
Aš tos komedijos autorius.

...Ndp. Lietuvojs“ 14(680)' 
Nr. bu v. Krašto Valdybos pir 
mininkas V. Meilus, pacitavęs 
nepilną sakinį iš Krašto Valdy 
bos š. m. kovo mėn. 3 d. infor 
macijos spaudai, padaręs savo 
prileidimus, parašė ilgoką 
straipsnį, dėl kurio tikslingu 
mo reikia paaiškinti sekantį:

1. Susirašinėjimas dėl Kraš 
to Valdybos knygų, bylų ir ki 
to turto perdavimo buvo veda 
mas su buv. Krašto Valdybos 
pirmininku V. Meilumi, nes 
Krašto Valdyba jį laikė ir to 
liau laiko moraliai atsakingu, 
kad su juo dirbę kiti Krašto 
Valdybos nariai tvarkingai sa 
vo pareigas perduotų naujai iš 
rinktiems pareigūnams. Tiesa,

kad p. V. Meilus parodė daug 
geros valios, noro ir pastangų 
šį reikalą sutvarkyti.

2. Krašto Valdybos š. m. ko 
vo mėn. 3 d. informacijos spau 
dai šeštame punkte kalbama 
apie kasos knygą, piniginius 
dokumentus, kvitarus ir t. t., 
o ne apie raštinės bylas ir ki 
tą Krašto Valdybos turtą. Rei 
kia tik tą punktą iki galo per 
skaityti, o ne remiantis saki 
nio dalimi, daryti toli einan 
čias išvadas.

Krašto Valdyba 1959 m. 
gruodžio mėn. 5 d. posėdyje 
nutarė savo atstovų į Torontą, 
bylų ir kito Krašto Valdybos 
turto perimti, nesiųsti. Tai pa 
daryta daugiausiai taupumo

Išsprendžia pažasčių 

prakaitavimo problemą

gius rūbus nuo suprakaitavimo

Geresniam tinkamumui ir palva

rumui visuomet žiūrėkite Pen-

mano ženklo.

i-x-

WWK.

sio-t

sumetimais, nes automobiliu 
važiuoti dėl gilaus sniego bu 
vo per tolimas kelias. Tą pa 
čią dieną buvo parašytas p. V, 
Meilui oficialus raštas, pra 
šant bylas ir kitą turtą persiųs 
ti paštu — registruota siunta, 
o ne „kaip nors“, kaip p. V. 
Meilus savo traipsnyje teigia.

4. Didžiumą bylų, protoko 
lų knygą ir rašomąją mašinėlę 
į Montrealį š. m. vasario 7 d. 
pargabeno Krašto Valdybos 
prašytas Kultūros Fondo pir 
mininkas Tėvas J. Borevičius, 
S. J. Žinoma, būtų jis pargabe 
nęs ir kasos knygą bei kitus pi 
niginius dokumentus, deja, nie 
kas jų jam neperdavė. Jei ne 
buvo galima perimti kasos kny 
gos ir kitų piniginių dokutnen 
tų vasario mėnesį, vargiai ai 
būtų tai galima padaryti atva 
žiavus du mėnesiu anksčiau.

5. Krašto Valdybos iždinin 
kas Pr. Rudinskas parašė į Ha 
miltoną buv. iždininkui du laiš 
kus, prašydamas kasos knygų 
ir kitus piniginius dokumentus 
jam persiųsti. Deja, nei atsa 
kymo į laiškus, nei prašomų 
daiktų iki šiai dienai negauta. 
Viename iš tų laiškų buv. iž 
dininkui buvo pranešta, jog š. 
m. vasario 20 d. St. Cathari 
nes Apylinkės ruošiamame Va 
sario 16 d. minėjime dalyvaus 
Krašto Valdybos pirmininkas 
Stp. Kęsgailą ir kad jis pasi 
stengtų prašomus piniginius 
dokumentus jam įduoti. Deja, 
ir tai nebuvo padaryta. Apie 
visą tai buvo painformuotas 
buv. Krašto Valdybos pirmi 
ninkus V. Meilus, tačiau ir jis 
atsisakė daugiau šiame reika 
le padėti, nes jis jau iš savo 
pusės esąs padaręs viską, ką 
galėjęs. Tik po to, š. m. kovo 
men. 3 d., Krašto Valdyba nu 
tarė įsigyti naują kasos kny 
gą ir kvitarus, nes toliau jau 
laukti tikrai nebebuvo galima.

Reikia tikėtis, jog buv. Kraš 
to Valdybos iždininkas susi 
pras ir paskubins minimų pi 
niginių dokumentų perdavi 
mą, o Krašto Valdyba juos rū 
pestingai saugos savo archyve.

KLBKVL

Lietuvos okupantus „turtina” 
lietuvių kalbą

Dažnai girdisi nusiskundi 
mų, kad sunku suprašai iš Lie 
tuvos atsiųstus laiškus, ypa 
tingai, jei jie rašyti jaunosios 
kartos. Tuo labjau naująją kai 
bą sunkiau suprasti Ameriko 
je augančiai ir besimokslinan 
čiai kartai. Todėl didelis klau 
simas, ar Terros leidykla ne 
daro klaidos valydama Balči 
konio Dabartinės Lietuvių kai 
bos žodyną nuo komunistiškų 
terminų ir sąvokų.

Neseniai atsitiktinai teko su 
sipažinti su Literatūra ir Kai 
ba III t. (LTSR Mokslų Aka 
demija Lietuvių Kalbos ir Li 
teratūros Institutas, 1958). 
Labai įdomų straipsnį ten pa 
tiekia A. Lyberis ir K. Ulvy 
das apie lietuvių kalbos pra 
turtėjimą tarybiniais metais. 
Anot jų, lietuvių kalba kitėjo 
trimis kryptimis: atsirado 
daug naujų žodžių ir posakių, 
dalis žodžių ir jų reikšmių, bū 
dingų senajai buržuazinei sant 

vaikai, paseno ir pasitraukė į 
pasyviąją žodyno atsargą, dau 
gybė žodžių įgavo naujas reikš 
mes, naują turinį. Kokios to 
spartaus kalbos kitėjimo prie 
žastys? Į tai atsako didysis Le 
ninas: „Kalba yra svarbiausia 
žmonių bendravimo priemo 
nė“. Genialus Lenino pasisaky 
mas verčia ir mus šiuo feno 
menu domėtis.

Pirmiausia autorius iškelia 
didelį lietuvių kalbos giminin 
gumą rusų kalbai. Kaip pride 
ra, lietuviai skolinosi iš rusų 
žodžius, bet ne atvirkščiai. Jei 
senovės lietuviai pasisavino to 
kius žodžius, kaip šilkas, stik 
las, pipiras, katilas ir pan., tai 
dabar kai kurie žodžiai, kaip 
bolševikas, leninizmas, leninie 
tis, mičiurininkas tiesiai per 
ėjo į lietuvių kalbą.

Plačiau tenka apsistoti ties 
„vertiniais“ žodžiais, sukur 
tais nusižiūrėjus į rusų kalbos 
žodžių sudarymo būdus. Pluoš 

tas pavyzdžių:
antkainis (prekių) — pridė 

ti prie savikainos 1000% kas 
dieninio vartojimo prekėms;

apiprekinti — sovietų pas 
tangos aprūpinti liaudį būti 
niausiomis prekėmis, pav. deg 
tine;

beplaniškumas — kalba apie 
penkmečius:

greitaeigis — pataikūnas so 
vietams: *

narystė — „buvimas naru“ 
— pasinerti sovietinėje kultu 
roję;

nukreiptuvas — tech. — nu 
kreipimas sovietiškų pinigų sa 
von kišenėn;

nuodžiuvis — planų vykdy 
mo palyginimas su tikrove;

nuskausminti — visiškai už 
miršti laisvę;

nuslaptinti — atverti Lietu 
va svetimšalių turizmui;

paruoša — atimti iš kaimo 
derlių;

pelkėtyra — paversti Lietu 
vos lygumas pelkėmis;

penkmetis — kas penki me 
tai pasigirti, kad jau pralenkti 
senieji buržuazijos laimėjimai;

perlinkis — persimetimas iš 
stalinizmo į chruščiovizmą;

planakalystė — sovietiškai 
žodį suprasti kaip ironiją, o 
tikrovėje šis žodis reiškia es 
minę sovietų santvarkos dalį;

poklasis — (podklas) — 
kaimo žmogus, kolchozininkas 
pagal leninizmo terminologiją;

prastova — darbininko, va 
gono, mašinos nedarbo laikas;

pravaikšta (progul)—„sava 
vališkas neatvykimas į darbą“, 
nevykdymas baudžiavos;

priekaba — rusas padėjėjas 
lietuviškoje įstaigoje;

priekepis (kepant duoną) 
— prikepti vandenį prie duo 
nos svorio;

priesvoris — planingas ga 
minių apsunkinimas ąiustaty 
tai gamybai viršyti;

prievaisa — „prieauglis“ — 
Lietuvos kolonizavimas rusais;

rateliškumas — sovietinės 
buržuazijos pasireiškimas;

raukšlėdara — sovietinio per 
tekliaus vaisius;

sausvėjis — vėjas iš Mask 
vos;

savivaldžiauti — pragerti 
kolchozą;

savikritika (samokritika) — 
peiktis, kad išeitų pasigyri 
mas;

savidulka — komunistų par 
tijos valymas;

savitikslis — samocel(is) — 
noras valdyti;

sėjomaina — sėklinių grū 
du užteršimas atmatomis;

smulkiaburžuazinis — priim 
tinos sovietams praeities valdi 
ninkas;

smulkiaprekis — kolūkio 
krautuvė;

smulkiavalstietiškas — tin 
karnas kolūkiui be pėrauklėji 
mo Sibire;

sovchozas — sovietinis dva 
ras;

sutarybinti — atimti, api 
plėšti, nusavinti turtą, ištrem 
ti žmogų;

šakniapjovė — išvarymas iš 
gimtojo krašto;

šiaudapjovė — kalbos apie 
derilaus valymas:

šnekykla (gavarilnia) — 
kalbėjimas apiet,gerbūvio kili 
mą. . .

šuoliškumas — kai planas 5 
kartus viršijamas. . .

tėvyninis — atkeltinis rusas 
Lietuvoje;

uodegizmas polit. — patai 
kauti rusams viršininkams;

užsieniava — kai pykstama 

ant kapitalistinio pasaulio;
valdžiotroška — komunistų 

partijos kandidatas;
vandensemė — Tiesa, kom. 

part, organas;
veisinys — mišri šeima;
vidutiniokas — pusiau buo 

žė, nevisai patikimas tarybi 
nei santvarkai;

visasąjunginis — pav. var 
gas. . .

viršplanis — 1500 darbadie 
nių kolūkyje per metus;

žemėnauda — sovietiškas 
derlius;

žymūnas (otličnik) — buo 
žiu likvidatorius;

. . . „Visi šie vertiniai sudary 
ti nusižiūrint į rusų kalbą. Ta 
čiau jie neprieštarauja lietuvių 
kalbos žodžių darybos dėsnia 
ms ir yra lengvai visiems su 
prantami. Jie praturtina lietu 
vių kalbos žodyninę sudėtį. 
Taigi jau vien šių vertinių da 
ryba rodo progresyvų rusų li 
teratūrinės kalbos poveikį lietu 
vių literatūrinei kalbai“. (Ne 
reikia čia minėti, kokią įtaką 
daro kasdieninė rusų kalba, 
keiksmai, plūdimas ir pan.).

Bus daugiau.
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IR 75 METŲ SLENKSTIS NEKLUPDO VISUOMENIŠ 
KAI UŽGRŪDINTO VISUOMENĖS VEIKĖJO

RAŠO J. AUDĖNAS
Darbštumas, daugybės gyvy 

binių reikalų turėjimas, savo 
kelio žinojimas Joną Makaus 
kj, žengentį per 75 metų slen 
kstį, išlaikė judrų, energingą, 
dvasiškai ir fiziškai patvarų. 
Bendrai paėmus tai gerųjų pri 
valumų: principo, moralės ir 
veiklos nepalūžtantis kamie 
nas.

Per valstiečių liaudininkų 
ideologiją Įsišaknijęs lietuvių 
tautos siekimuose, tikslumu, 
tiesumu, punktualumu, reika 
lingam pagalbos teikimo rūpės 
tingumu ir kitomis socialinio 
gyvenimo moralės normomis, 
Makauskis savo amželyje bu 
vo ir yra vienas iš tokio pavyz 
džio esančių asmenų. Prie to 
pridėjus organizuotam darbui 
meilę, tokiam darbui atiduoda 
mą laiką ir energiją, apytikriai 
turėsime Makauskį, koks jis 
yra.

Žemaitis gimęs (1885. IV. 
14), atseit nuo kryžiuočių lai 
kų savo protėvių krauju užgrū 
dintas, Lietuvos valstybės, 
lietuvių tautos ir šiaip visuo 
menės darbuose nei palinksta, 
nei palūžta. Ji sutikęs ir pasi 
kalbėjęs tokio amžiaus, kokį 
Lietuviškoji Enciklopedija ro 
do, neduotum.

Jei Makauskis politinėje ir 
visuomeninėje veikloje yra 
toks, o ne kitoks, manau, kad 
daug priklauso ir nuo mokyk 
los, į kurią jis jaunas būdamas 
pateko. Toji mokykla buvo 
1912 — 1914 m. Marijampolė 
je dr. Kaizo Griniaus prieglobs 
tyje. Jie ranka rankon veikė 
meno ir dailės organizacijoje, 
kurioje, ano meto terminu ta 
riant, jiems teko atkakliai 
grumtis su priešingų srovių 
veikėjais. Jie buvo pagrindi 
niais veikėjais pogrindyje esan 
čios Lietuvos demokratų par 
tijos Marijampoės apylinkėse. 
Jaunas žmogus, Įsijungęs dirb 
ti į organizacijas, kuriose yra 
didelė dalis pavojaus, užsigrū 
dina visam amžiui ir iš tokio 
darbw- ir kovos pozicijų nesi 
traukia.

Didysis karas Makauskį nu 
bloškė į Maskvą, o tai jam iš 
ėjo i sveikatą. Jis per tą laiką 
Maskvos universitete baigė 
farmacijos mokslus ir 1918 m. 
gale grižo į Lietuvą jau gera 
profesija apsišarvojęs. Iš pir 
mųjų Lietuvos atstatymo die 
nu, tarp trijų - keturių Vidaus 
reikalų ministerijos bendradar 
bių buvo ir Makauskis, kuriam 
buvo pavesta tvarkyti Lietu 
vos farmacijos reikalai. Buvo 

steigiamos vaistinės, vaistų 
sandėliai, rūpinamasi turėti 
vaistų ir kt. Greta to, grįžęs iš 
Maskvos, dar Vilniuje Įsijun 
gia Į socialistų liaudininkų par 
tiją. Kaip Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus su dr. J. Alekna, dr. 
R. Šliūpu, dr. V. Ingelevičiu 
mi ir kitais steigėjais ilgai Ma 
kauskis buvo LRK vyriausio 
sios valdybos nariu, vienu mc 
tu ir reikalų vedėju. Jis akty 
vus LRK veikėjas, kaip Ha 
nau rajono Įgaliotinis Vokie 
tijoje, jis paliko nenuorama ir 
JAV nes ir New Yorke suor 
ganizavo LRK veiklą.

Bendrovės Varpas, kaip liau 
dininkų pagrindinės tvirtovės 
steigėju jis buvo drauge su 
Griniumi, Bortkevičiene, proi. 
Šimkum, Sleževičium, Rimka, 
Staugaičiu ir Račkausku. Jis 
buvo šios bendrovės ir pirmuo 
ju direktorium. Makauskiui, 
irganizuojant bendrovę, teko 
ir praktiškai nemažą „juodo 
jo" darbo naštą pakelti. Svar 
biausia reikėjo surasti kuo 
daugiau akcininkų. Juk reikia 
sumobilizuoti kapitalo, kad li
ve galėtų leisti laikraščius ir 
knygas, dėl ko ji ir buvo įsteig 
ta. Makauskis ir Bortkevičiene 
buvo pagrindiniai kapitalo or 
ganizatoriai: dieną ir naktį 
klampojo iš buto į butą ir ver 
bavo akcininkus. Kaip iš 192*4 
m. bendrovės Varpas apyskai 
tos matyti, tais metais jau ta 
reta akcininkų: Lietuvoje 94 
ir Amerikoje 567. Bendrovė 
leido dienraštį „Lietuvos Ži 
nias“, savaitraštį „Lietuvos 
Ūkininką”, mėnraštį 
„Jaunimą“ ir kitą periodiką. 
Per 4 bendrovės veikimo (1920 
—1924) metus ji išleido 52 
knygas. Didžiausiais sponse 
riais buvo M. Sleževičius, J. 
Makauskis.

Makauskis yra vienas iš to 
kių žmonių, kuris geriausia su 
geba organizuoti lėšas visuo 
menės reikalams, o kuomet to 
kios lėšos yra jo rankose, vi 
siems yra gerai žinoma, kad 
geresnio ir patikimesnio seifo 
nerasi. Ir ne ką kitą, o Ma 
kauski 1924 m. liaudininkai 
siunčia į Ameriką lėšų parū 
pinti, o 1926 m. tokiems pat 
reikalams jį Į Ameriką siunčia 
LRK. Jo misijos buvo sėkmin 
gos.

1946 m. Hanau stovykloje 
suorganizuojama bendrovė 
Mintis, dr. K. Griniaus rasta 
ms, atsiminimams, leisti. Jos 
priešakyje turėjo atsistoti Ma 
kauskis. Greitai buvo ir lėšos 

suorganizuotos ir I atsimini 
mų tomas išleistas. O po 12 
metų JAV kito tomo vis dar 
nėra.

Makauskis buvo vienas iš 
iniciatorių išmesti iš valstie 
čių liaudininkų sąjungos Meči 
Gedvilą, kuris buvo pastebėtas 
esąs komunistas, bet dėjosi ak 
tyviu „liaudininku“. 1923 m. 
Kaune, Rotušės salėje Įvyko 
s-gos metinis atstovų suvažia 
vimas. Gedvilai per nesusipra 
timą buvo pavesta šiame su 
važiavime pirmininkauti. Ma 
kauskis drauge su kitais, viso 
per 20 liaudininkų pasirašė pa 
reiškimą ir reikalavo Gedvilą 
iš s-gos išmesti. Gedvilą buvo 
iš sąjungos išmestas. Tas pro 
cesas nebuvo lengvas, nes per 
visą laiką Gedvilą turėjo dide 
Ii pasitikėjimą Vidaus reikalų 
ministerijoje.

Norisi dar paminėti Makaus 
kį profesionalą. Jis farmaceu 
tas. Jis užmezgė šitų reikalų 
Lietuvoje pradžią. Jis 1920 m. 
Įsteigė farmaceutų draugiją, 

kurios pirmininku buvo pakar 
totinai išrenkamas, ir jis ligi 
šiolei tebėra, nors išeivijoje ir 
išblaškytų savo profesijos drau 
gų pirmininku.

Makauskį randame ir dau 
gybėje kitų oiganizacijų veik 
loję. Jis Šaulių sąjungoje, Lie 
tuvos meterų globos komitete, 
Pieno lašo draugijoje, Lietu 
vių - latvių vienybės draugijo 
je, aistringas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės organizatorius, 
PLB seimo organizacinio ko 
miteto narys.. Bet Makauskis 
niekur nėra ramus narys. Jei 
jau kur dalyvauja, tai visuo 
met ne tik darbų naštą apsi 
ima, bet svarbiausia, ką jau ap 
siima tai ir padaro. Jau daug 
metų kai New Yorke jis turi 
Vasario 16 dienos gimnazijos 
ratelį, iš kurio kartais nevie 
nas „pavargsta“ ir nustoja da 
ves dolerį kas mėnuo. Makaus 
kis visus ragina, o iškritusio 
„nebepajėgaus“ mokėtojo vie 
ton, pasistengia rasti kitą.

Būdamas Vlike ir Vykdo 
mosios tarybos nariu, jis užsa 
kė V. Čižiūnui parašyti knygą 
apie leiauvybės tvirtovę šei 
moję, „Tautinis auklėjimas 
šeimoje“. Kur jis yra, kur dir 
ba, turi sumanymų ir žemaitiš 
ko užsispyrimo įvykdyti kas 
užsibrėžta ir kas apsiimta.

Sunkų fizinį darbą dirbda 
mas, jis gyvena Brooklyn, N. 
Y. ir visa tėviška meile rūpi 
naši savo šeima: žmona ir dūk 
rele Ilona, kuri jau treti metai 
studijuoja chemiją.

Ilgiausių metų jiems visie 
ms! J. Audėnas.

KULTŪRW£#KROLVIKA
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA

Praeitais metais Lietuvių Ra 
šytojų Dr-jos premija buvo 
įteikta New Yorke Kaziui Bra 
dūnui uz eilėraščių knygą ,.Mo 
renų ugnys“.

Šiemet premijos įteikimas 
organizuojamas Hamiltone,, 
Kanadoje. Praeitais metais Ha 
miltone buvo Kanados lietuvių 
diena. Iš jos gauto pelno ren 
gėjai paskyrė Lietuvių Rašy 
tojų Draugijai 500 dol. Drau 
gija, įvertindama šią didele 
auką jury komisijos narius su 
dare iš Kanadoje gyvenančiu 
rašytojų: iš Toronto — Juozas 
Kralikauskas ir Vyt. Tampiai 
tis; iš Montrealio — Jonas 
Kardelis, Henrikas Nagys ir 
Jonas Žmuidzinas. Jie dabar 
susipažįsta su praėjusiais me 
tais pasirodžiusiomis dailiosios 
literatūros knygomis ir greit 
paskirs premiją.

Premijos įteikimo iškilmės 
ir literat. vakaras bus balan 
džio 10, Hamiltone. Visa or 
ganizuoja Hamiltono Lietuvių 
Bendruomenė, kuriai pirminiu 
kauja Genė Skripkutė. šventė 
je koncertuos Toronto Varpo 
choras.
• Prof. Zenonas Ivinskis da 
bar Bonnoje vadovauja Baltų 
Institutui, Vasario 9 jis skai 
te paskaitą Miunsterio uaivcr 
sitete „Rusifikacija — rusų 
veržimoji į vakarus, nuolati 
nis reiškinys“. Paskaitai panau 
dojo lietuviškus pavyzdžius. 
Prof. Z. Ivinskis paskaitos pa 
kviestas į tarptautinį istorikų 
kongresą, kuris šiemet bus Sto 
kholme.
• Prel. M. Krupavičius atida 
vė spausdinti savo knygą „Ku 
nigas Dievo ir žmogaus tar 
nyboje“. Leidžia Draugas.
• New Yorke Feigl galerijo 
je buvo išstatyti parodai prof. 
Adomo Galdiko kūriniai. Pa 
rodą atidaryta kovo 16 d., tę 
sėsi iki kovo 31d.

Z. NOMEIKOS VARGONŲ 
KONCERTAS MIAMI,

FLORIDA
Zenonas Nomeika Miami, 

Fla. Gesti bažnyčioje, kuriai 
vadovauja T. T. Jėzuitai, davė 
vargonų koncertą. Rev. John 
A. Sweney, S. J., bažnyčios 
rektorius, kuris yra geras mu 
zikas, pasveikino Z. Nomeiką 
ir padėkojo už techniškai la 
bai sunkų, bet meistriškai iš 
baigtą koncertą. Z. Nomeika 
visus kūrinius grojo su įsiau 
timu. Jo nuostabi technika iš 

gavo viską, ką tik galima — 
tikslumą, greitį, spalvas ir niu 
ansus, tuo pačiu koncertinę 
nuotaiką.

Malonu buvo klausyti kon 
certo, nes prieš koncertą Rev. 
John A. Sweeney, S. J., visus 
kūrinius paaiškino, todėl kiek 
vienas klausytojas lengvai gale 
jo suprasti.

Po koncerto Zenoną Nomei 
ką sveikino koncerto kiaušy 
tojai, autografų rinkėjai ir di 
delis skaičius koncertą klausiu 
siu muzikų: nebuvo pagailėta 
pagyrimų.

Tuoj po koncerto Miami, 
Florida Amerikos Vargoninin 
kų S-gos skyrius pakvietė Ze 
noną Nomeiką dar kartą atvyk 
ti į Miami koncerto ir groti 
koncertą didžiausiais 5 klavia 
turų Miami vargonais.

Taip pat Zenonas Nomeika 
buvo pakviestas koncertuoti 
Binghamton, N. Y.

Šiuo metu planuojama ii ta 
riamasi dėl eilės naujų koncer 
tų.

Miami ir kelius anksčiau įvy 
kusius koncertus Zenonas No 
meika užsirekordavo, turi juos 
tas ir kartais pagroja savo sve 
čiams. Būtų gerai, jeigu Z. No 
meika išleistų plokšteles ir 
duotų galmybės ir kituose 
kraštuose gyvenantiems lietu 
viams nors ir tokiu būdu iš 
girsti jo grojimą ir tuo pačiu 
mes galėtume grožėtis ir di 
džiuotis mūsų vargonų virtuo 
zo atsiektais laimėjimais var 
gonų meno srityje.

— buvęs koncerte —

PROF. DR. A. MACEINA
Herderio laidyklos leistame 

„Dabartinės literatūros lėksi 
kone“ parašė lietuvių literatu 
ros apžvalgą ir dar 12 straips 
nių apie atskirus lietuviui rašy 
tojus. Pabaltijo Tyrinėjimo 
Instituto pavestas, prof. dr. A. 
Maceina paruošė stambų moks 
linį veikalą apie sovietinį žmo 
gų. Rankraštis turi 450 pusią 
pių. Su J. G. Herderio institu 
tu Marburge yra sudaręs su 
tartį paruošti veikalą apie ate 
izmą Rytų Europoje.

NUMATOMAS DIDELIS 
PABALTIJO PAVERGIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Jį ruoš bendromis pastango 
mis pabaltiečių bendruome 
nės, Baltų Taryba, Tarptauti 
nis komitetas krikšč. kultūrai 
ginti ir ACEN delegacija. Mi 
nėjimas įvyks biržeio 11 arba

TRUBADŪRAS
ČIKAGOJE

Kovo 19 d. Čikagoje įvyko 
ketvirtosios lietuvių pastatytos 
operos — „Trubadūro“ prem 
jera. Ši opera buvo pakartota 
dar kovo 20 ir 27 dd.

Leonoros rolę čia dainavo 
Danutė Stankaitytė, o Mancie 
co vaidmenį atliko St. Baras. 
Baritonas Algirdas Brazis, 
mezzo sopranas Aldona Stem 
pužienė, bosas Jonas Varnelis, 
lyrinis sopranas Nerija Liuke 
vičiūtė ir kiti išpildė kitas so 
lo partijas.

Tris šios operos spektaklius 
stebėjo apie 3,500 žmonių. Jų 
surengimas atsiėjo ap.e 15,000 
dol., kurių didesnioji dalis ėjo 
29 muzikantui iš Lyrinės Ope 
ros samdymas. Iš Čikagos ope 
ros rūmų buvo išnuomota 186 
kostiumai, atsiėję 1,400 dol.

Operos dirigentu ir meno va 
dovu buvo Aieks. Kučiūnas, 
chormeisteriais — Alice Step 
hens, Alt. Gežas, Ant. Linas, 
režisieriumi Kazys Oželis, dai 
liniuku V. Virkau.

Pieš tai šios operos statyto 
jai — Čikagos Lietuvių Vyrų 
dhoras buvo parodęs Verdi 
„Rigoletto“, Gounod „Fans 
tą“ ir Bizet „Carmen". E. Š.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Karys“ 3 nr. jau išėjo iš 

spaudos. Jo turinyje: gen. T. 
Daukanto — šaltasis karas. E. 
Šulaičio — Ginklų instrukto 
rius Kazimieras Semenavičius 
(XVII šimt. lietuvis ginklų 
srities mokslininkas), T. Pa 
parčid — Kaip žuvo policijos 
pareigūnai J. Dagelis ir Pr. 
Meinorius (1943 m.), J. Vege 
lio — Mogilionai (prieš Pirmą 
jį Pasaulinį karą atrasti lietu 
viški kaimai Mogilevos guber 
nijoje), V. Šventoraičio—Lak 
vėrės miškų vilkas (apie estų 
partizanus), J. Skardžio — So 
vietų nusiginklavimas ir nau 
jieji ginklai, vokiečių gen. O. 
Lasch atsiminimų santrauka
— Karaliaučiaus žlugimas 
( 1945 m.), St. Butkaus — Ka 
da atsirado mūsų trispalvė, Lf.
— Kaip Sovietuose yra rašo 
ma istorija. Be to, karinės ži 
nios ir kitokios smulkmenos, 
ir nuolatiniai priedai; Tiem 
ties Trimitas ir Šaulė tremty 
je.

18 d. Koelne arba Duesseldor 
fe. Minėjimo organizavimui 
vadovaus Tartautinis komite 
tas krikščioniškai kultūrai gin 
ti. Numatyta, kaip jau anks 
čiau pranešta, išleisti tąja pro 
ga ir įvairių leidinių Pabalti 
jo pavergimo ir laisvės temo 
mis. E.

Lenku karo atstovo Kaune *
prisiminimai

Paskutinis laisvosios Lenkijos karo atstovas Kaune pulk. 
Leon Mitkiewicz - Žoltko Paryžiuje leidžiamam lenkų žur 
nale „Kultūra“ atspausdino atsiminimus. Palyginus gan ob 
jektyviai parašyti, tačiau kai kurios vietos yra tendencingos. 
Reiktų, kad augšti Lietuvos pareigūnai, stovėję arčiau visų 
tų reikalų, tas vietas ištaisytų.

Lenkui pulkininkas, savo prisiminimus suskirstė į dvi da 
lis ir pavadino: „Ar galimas buvo priešvokiškas frontas“. 
Duodame tai supažindindami ir su autoriaus „1938—1939 
kaimietiškais prisiminimais“.

Jis rašo; Mano užrašai, daryti 1938 — 1939 m. tuo laiku, 
kada buvau karo attache prie Lenkijos respublikos pasiunti 
nybės Kaune — Lietuvoje, neduoda bendro vaizdo lenkų vi 
suomenei apie Pabaltijo valstybes, o ypatingai Lietuvos ii 
S. S-gos, liečiantį įsteigimą koalicinio bendro fronto prieš 
galimą vokišką agresiją, vadovaujant Lenkijos respublikai.

Po 21 metų (autorius rašo 1959 m. gruodžio mėn. — K. 
E.) prisiminimai tie gali atrodyti keisti ir nerealūs. Tačiau 
tikrovėje taip ir buvo. 1938 m. S. S-gos elgimasis buvo labai 
panašus į 1959 m. Genevoje, tik su tuo skirtumu, kad tuomet 
S. S-ga nebuvo atsiekusi pilnos savo galybės.

Kaip bebūtų, žodžiai, pasakyti man 1938 m. gruodžio 
mėn. S. S-gos karo atstovo Lietuvoje, Sovietų armijos gene 
falinio štabo karininko, buvo be jokio abejojimo tikri: Vo 
kietija siekia karo Europoje, o gal ir pasaulinio, siekia užgrieb 
ti visą Lenkiją ir Ukrainą. Tam reikalingas bendras pasiprie 
šinimas, steigiant, kol dar yra laiko, vakarinius ir rytinius koa 
liciįnilis frontus.

Kaunas, 1938 m. gruodžio 11 d.
Pulkininkas Deglavs, (gen. St. Raštikis „Kovose dėl 

Lietuvos" I-me tome psl. 471 rašo: p. lt. Deglavs buvo dar 
didesnis generolo Ealodžio gerbėjas, negu pik. Kocinš. Deg 
avs jau buvo pramokęs kabėti lietuviškai ir su mūsų kariniu 
kais jau galėdavo susikalbėti lietuvių kalba. Tai buvo jauno 
sios latvių karininkų kartos kylanti jėga. Laoai gaila, kad 
jam peranksti palūžo sparnai. Vertėjas). Latvijos Karinis 
atstovas, greičiausia savo generalinio štabo įsakymu, pajudi 
no neseniai pasikalbėjime su manim kuo greičiausiai pradėti 

pasikalbėjimus karinio bendradarbiavimo su Lenkija visu Pa 
baltijo valstybių, apdirbimui bendro veiklos plano, Reichui 
pradėjus karinius veiksmus. Pik. Deglavsui rūpėjo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos štabų užmezgimas santykių su Lenkija. 
Jis tvirtino, kad Vokietijos karas su Europa gresia artimiau 
siu metu. Tai buvo po garsiosios 1938 m. Muencheno šutai 
ties, po užėmimo Sudetų ir po „atėmimo" lenkų kariuomenei 
Zaolzės.

Braižydamas Pabaltijo valstybių su Lenkija bendradar 
biavimo planą, pik. Deglavs turėjo omenyje apsigynimo są 
jungą, kilus karui su Vokietija, lygiai kaip ir su S. S-ga, ta 
čiau galvojo, kad Vokietijos pavojus yra artimesnis, nors 
potencialiai, grėsmė yra iš abiejų pusių. Pik. Deglavs pla 
nas, paremtas skaitlingais paaiškinimais žemėlapyje, turėjo 
tą pagrindą, kad kilus karui su Vokietija, Pabaltijo valstybių 
karinės pajėgos, pagal jį, apskaičiuojamos 15—20 pėstininkų 
divizijų, sudarytų Lietuvos teritorijoje šiaurinį sparną lenkų 
priešvokškam frontui ir galėtų būti panaudotos veiksmams, 
turintiems tikslą likviduoti vokiškas jėgas Rytprūsiuose. Kaip 
šis pasikalbėjimas įrodė, pik. Deglavs gerai orientavosi apie 
vokiečių jėgas Rytprūsiuose ir buvo nuomonės, kad kartu su 
lenkiškom jėgom, išilgai rytinės Vyslos upės pusės ir bendru 
Pabaltijo valstybių smūgiu iš rytų, taigi, beveik 20—25 divi 
zijom, užtektų Rytprūsių užėmimui.

Įkainodamas lenkiškas jėgas, kurias man padavė labai 
diskretiškai, pik. Deglavs perkainavo mūsų mobilizacines ga 
limybes, teigdamas, kad Lenkija po totalinės mobilizacijos 
gali išstatyti 60 pėstininkų divizijų ir brigados kavalerijų. 
(Lenkijos karinės jėgos 1938 m. skaitė 30 div. pėstininkų ir 
11 kavalerijos brigadų).

Aptardamas sąlygas, pagal kurias įmanomas būtų Pabal 
tijo valstybių bendradarbiavimas tarpe savęs ir pagal eilę su 
Lenkija, pulk. Deglavs pažymėjo, kad yra dideli sunkumai 
politinėje plotmėje ir sudaryme bendro politinio veiklos blo 
ko, o ypatingai militarinio. Pik. Deglavs ligšiolinės Pabalti 
jo konferencijų pasekmes įkainavo labai nepatenkinamai. Tos 
periodinės konferencijos Kaune, Rygoje ir Taline nedavė jo 
kių pozityvių pasekmių. Visą laiką vyrauja neapsisprendimo 
padėtis, jieškojimas paskiro nario „Pabaltijo antentės“, savis 
tovių veiklos kelių. Pik. Deglavs, dabartinę padėtį, laikė la 
bai rimta ir pavojinga ateičiai. Kadangi iki šiol diplomatiniais 
kanalais nepavyko privesti prie bendro visų Pabaltijo valsty
bių susitarimo, pik. Deglavs pasiūlė išmėginti kelius kariniam 
sustiarimui, pavedant tai generaliniams stabams, o visą ini 

ciatyvą į savo rankas paimtų Lenkija. Politinėje plotmėje, ga 
limybė feusitarimo Pabaltijo valstybių su Lenkija, pik.

Deglavs nuomone, nebūtų priešinga Sov. Sąjungai, ypač, kad 
toks susitarimas, būtų aiškiai nukreiptas prieš Vokietiją, ta 
čiau kartu, nenoriai diskutavo galimybes praplėtimo šios anti 
vokiškos sąjungos taip pat imtinai iki S. S-gos, šalia Pran 
elizijos ir D. Britanijos.

Man buvo aišku, kad min. Becko planas „Trečiosios Eu1 
ropos", su kuriuo buvau susipažinęs, pasiekė taip pat Latvi 
jos generalinį štabą ir kad šiandieninis pasikalbėjimas su lat 
viu yra to pasekmė.

Mūsų pasikalbėjimo pabaigoje pik. Deglavs pareiškė, 
kad aš turiu kategoriškai daryti įtaką Lenkijos generaliniame 
štabe Varšuvoje, kad tuoj pat, nedelsiant, būtų pradėti pasi 
kalbėjimai tarp Pabaltijo štabų ir Lenkijos, karinio bendradar 
biavimo, neišskiriant iš to tarpo Lietuvos. Paklausiau jo, ar 
Lietuvos generalinis štabas yra linkęs jau prie tos rūšies pa 
sikalbėjimų su Lenkija ir ar nebūtų tai per anksti, prisime 
nant tų metų, kov omėnesio įvykius (mūsų ultimatumas Lie 
tuvai). Pik. Deglavs pažodžiui man atsakė, augščiausias lai 
kas, kad bendri Pabaltijo valstybių apsigynimo reikalai būtų 
pajudinti kuo rimčiausiai. Kas dėl Lietuvos, tai esu tikras, 
kad lietuvių kariuomenėje yra rimtų ir protingų vyrų, kurie 
jau dabar norėtų prieiti prie karinių pasitarimų su mumis -— 
Latvija, Estija ir Lenkija.

Kiek vėliau, pik. Deglavs davė man suprasti, kad gen 
Raštikis ir gen. Černius tą parems. I

Pik. Degavs siūlymai, tikrumoje Latvijos generalinio 
štabo ir gal būt, kaip galima buvo prileisti — kitų Pabaltijo 
valstybių, aiškiai ėjo pagal numatytą lenkų štabo liniją, taip, 
kaip man išdėstė pik. Pelčinski, vyriausiojo štabo antro sky 
liaus viršininkas, duotose instrukcijose 1938 m. balandžio 8 
d., prieš išvykstant man į Kauną.

Tačiau tikrumoje galvojau, kad nuo pirmųjų pasikalbę 
jimų iki politinės ir karinės sąjungos tarp Pabaltijo valstybių 
ir Lenkijos! — dar yra labai toli.

Persirisdamas savo raportą vyriausiajam štabui Varšuvo 
je apie pasikalbėjimus ir siūlymus pik. Deglavs (tikrumoje 
Latvijos štabo) ir ragindamas nutarimo pagreitinimą, pridė 
jau savo komentarus, Juose nurodžiau, kad mano stebėjimu, 
Pabaltijo vyriausybėms, o pirmoje eilėje Lietuvai, nepavyks 
palenkti priešvokiškos sąjungos įkūrimą, negavus anksčiau 
pritarimo (autorius rašo blogoslawienstwa — palaiminimo) 
Anglijos ir Prancūzijos, o gal būt ir Sov. S-gos. (d. b.)
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KLB MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIUI

Po įdomių kovų apygardų 
pirmenybėse ir su augštyn ky 
lančia pavasario saulute — lie 
tuviai sportininkai iškels savo 
bures, išplaukdami į platesnius 
vandenis. Jų artimiausias susi 
tikimo uostas bus New Yor 
kas, kur balandžio 30 d. ir ge 
gūžės 1 d. bus dešimtosios Š. 
Amerikos Lietuvių Sporto Žai 
dynės. Neeilinės jos bus pašau 
lio sostinėje. Jau, galima pa 
sakyti, kad sulaukusios mažo 
jubilėjaus, tad ir vertėjo ši di 
delį sportini įvyki atžymėti Ka 
nadoje, nes

Toronte buvo 
pirmosios žaidynės.

Tačiau viskas jau post factum, 
kadangi FASK-tas pavedė jas 
Brooklyno Lietuvių Atletui klu 
bui. Kadangi tik keletas savai 
čių skiria mus nuo to didelio 
sportinio įvykio, vertėtų trupu 
tį sustoti ties New Yorku.

Reikia sveikinti kiekvieną di 
dėsnį sportuojančio jaunimo 
susibūrimą. Tai yra svarbus 
lietuvybės palaikymo šiame 
kontinente veiksnys. Tačiau 
ne visi sporto klubai tą nuo 
monę palaiko. Daugelis, pirme 
nybes, kovą už klubo vardą sa 
Įėję ir stadione, supranta gry 
nai kaip garbės reikalą, atsie 
kirną pirmos vietos, Įmetimą 
didesnio krepšio skaičiaus sa 
vo varžovui, visiškai užmiršda 
mi lietuviškąją reikalo pusę. 
Tokie

klubai imasi Įvairių priemonių, 
įjungdami j savo eiles net ne 

lietuvius sportininkus.
Jiems visiškai nesvarbu, kad

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. Gnganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

| - $
| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM j
0 Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-1176. į

991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. ?
& SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. S
K $

yra daroma moralinė skriau 
da (kad ir silpnesniems lietu 
viams sportininkams) ne tik 
savo klubui, bet ir visam lietu 
viškam sportui! Juk toks sve 
timtautis sportininkas, padės 
gal laimėti rungtynes, įmes 
daugiau krepšių už lietuvį, ta 
čiau su visa širdimi — jis nie 
kuomet neįsijungs į lietuviško 
klubo eiles, nes mūsų tradici 
jos, mūsų siekimai, jam paliks 
šalti ir svetimi. Dėkui Dievui, 
negalime nusiskųsti Kanada, 
tačiau JAV viename klube, tie 
simptomai pasirodė augščiau 
šiame laipsnyje: iš krepšinio 
komandos, laimėjusios vienoje 
apygardoje pirmenybes, bene 
šeši(!!) žaidėjai buvo ne lietu 
vių kilmės! Tokie klubai, to 
kios komandoj, negali būti FA 
SK-to toleruojamos, o papras 
čiausiai — diskvalifikuojamos, 
neprileidžiant net ir iš tolo 
„pauostyti“ Š. A. lietuvių žai 
dynių. Geriau pralaimėjimas 
lietuviškom rankom, negu lai 
mėjimas svetimtautiškom.

Antras žaidynių klausimas — 
tai aechniškas jų vykdymas.

Labai retais atvejais jos atsiek 
davo augštą organizacinį ly 
gį. Paprastai, salės didmiesty 
je būdavo išmėtytos „penkio 
se pasaulio dalyse“, tad ir da 
lyviams tekdavo įvairiom susi 
sekimo priemonėm bėgioti iš 
vienos salės į kitą, kad tik ne
pavėluotų į rungtynes, kad tik 
rengėjai už pavėlavimą neuž 
skaitytų pralaimėjimo... O to 
kių sprendimų yra pasitaikę! 
Tokiu atveju klubui daroma 
didelė skriauda: jis, atsiuntęs

I
 Verdun PO 6-5641 $

HICKSON GROCERY g

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai &241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas |

savo reprezentantus per pen žaidynėse Romoje Sov. Sąjun 
kis šimtus mylių, išleidęs jie gos sportininkai yra rimčiausi 
ms net iki tūkstanties dolerių, kandidatai i pirmą vietą, iško 
neturėjo progos pasirodyti ai votais taškais ir aukso meda 
kštėje... dėl rengėjų kaltės, liais. Tokiu būdu, Kremliaus 
Gal šią „nuotolių tradiciją“ pa valdovai, dar kartą nori už 
siseks sulaužyti New Yorke antspauduoti komunistinio pa 
(sunku pasakyti, ar žaidynės šaulio pirmumą šioje gyveni

vyks pačiame New Yorke, ar 
Brooklyne, nes FASK-tas dar 
jokio 'pranešimo neatsiuntė), 
nes Clevelande ir Detroite, sa 
ių klausimas ir techniškas žai 
dynių vedimas buvo apverkti 
noje padėtyje.

Be abejo paskirų klubų spor 
tininkus lydės taip pat pirmi 
niskas — atstovai. Čia 

atsiranda gera proga bendram 
posėdžiui su FASK-tu, 

nes eilinių klausimų sprendi 
mui, nežiūrint pereitais metais 
įvykusio suvažiavimo Ročeste 
ryje, susirinko nemažai. Ir ne 
tik liečiančių tremties sporti 
nį gyvenimą, bet ir mūsų Tėvy 
nės, ypač ryšium su besiarti 
nančia olimpiada Romoje.

Kaip VLIKas, ALTas ir kt. 
mūsų augščiausi politiniai vei 
ksniai nepraleidžia progos 
svarbiais pasauliniai: klausi 
mais, atkreipti laisvųjų vyriau 
sybių dėmesį į Lietuvos bylą, 
taip ir FASK-tui, mūsų augš 
čiatrsiam sportiniam organui, 
negalėtų palikti svetimas pa 
vergtos Tėvynės sportininkų 
klausimas, juo labjau, kad jis 
iškils jau tarpaautinėje plot 
mėje, pasaulinėse žaidynėse 
amžinajam mieste.

Ką gi FASK-tas privalėaų 
atlikti?

Kaip ir paskutinėje žiemos 
olimpiadoje, taip ir vasaros 

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. Manfreed Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma į

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SER VICE

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

mo srityje. Jų sportininkai yra 
profesionalai, tikri valstybės 
propagandinio (ir puikiai ištre 
niruoto) aparato atstovai, 
įjungti tam darbui net iš pa 
vergtų tautų — kovai sporti 
nėję arenoje su sportininkais- 
-mėgėjais iš laisvojo pasaulio. 
Kremliaus tikslas, nesvarbu ko 
kiomis priemonėmis siekia 
mas, yra ne tiek nugalėjimas 
Romoje, D. Britanijos, Prancū 
ziios, Italijos ar vakaru Vokie 
tijos, kiek įrodymas savo pra 
našumo prieš Jungtines Valsty 
bes. Va, čia ir atsiranda graži 
proga, puiki dirva FASK-tui 
išeiti viešai į Dėdės Šamo že 
mės gyventojus, į jų spaudą, 
radiją ir teeviziją, stipriai pa 
remaais dokumentais, apie 
lietuvių sportininkų (o gal 
įjungiant latvius ir estus?) da 
lyvavimą Sov. S-gos koman 
dos eilėse, kartu įrodant, kad 
ne vien tik rusai skina lairnėji 
mus, didina taškų ir medalių 
skaičių SSgos komandai, bet 
tą darbą atlikti yra priverstos 
ir pavergtos Pabaltijo tautos, 
kurių okupacijos JAV nepripa 
žįsta, taigi ir tuos jų lairnėji 
mus, iš SS pasekmių lentelės, 
reiktų nurašyti. Ir nėra kai 
bos, kad iš olimpiados laimėto 
jų skaičiaus, nurašius Pabalti 
jo valstybių sportininkų laimė 
jimus, įrašytus SS-gos sąskai 
ton, jos taškai, jos medaliai, 
gerokai sumažėtų ir gal net 

solidarumo mokestį už 1960 
metus sumokėjo: J. Adomo 
nis, P Adomonis, A. Ališaus 
kas, Ed. Augūnas, L. Balai 
šis, L. Balzaras, K. Balzarie 
nė, P. Baradinskas, L. Baraus 
kas, A. Baršauskas, Z. Bary 
sas, J. Bernotas, P. Bernotas, 
p. Budrys, p. Bujūnas. L. Čer 
nyšovas, P. Čipkus, T. Čipkie 
nė, S. Daukša, S. Gabaliaus 
kas, A. Gaurys, P. G„ inž. Gi 
riūnas, J. Gudas, B. jaunius, 
J. Jurėnas, A. Jonelis, Juodko 
jis, Juodviršis, D. Jurkus, jur 
kienė, V. Kačergis, Kačergie 
nė, J.E. Kardeliai, P.Kaulakis, 
J. Keršys, S. Kęsgailą, K.

persvara liktų „Stars ant Stri 
ps“ pusėje. Šiandien, nežinau, 
kokioje formoje reiktų išeiti 
FASKTui į laisvąjį pasaulį- 
memorandumo, deklaracijos, 
ar raštų išsiuntinėjimo, nuro 
dant dokumentaliai, didesnių 
tarptautinių rungtynių pasek 
mes, pavardes, stipriai atsire 
miant i paskutinę Melbaurno 
olimpiadą, kurioje pabaltie 
čiai laimėjo aukso, sidabro ir 
bronzos medalius. Tačiau sa 
kau, techm’škam to darbo at 
likimui, daug pasitarnautų di 
dėsnis sporto veikėjų pasitari 
mas New-Yorke. Pačius met 
menis, kad neklaidžiotų dide 
liame miške tarp medžių, iš 
anksto vertėtų sudaryti FTS 
K-tui. Ir jeigu tas mums pa
vyktų išryškinti šio kontinento 
sporto spaudos puslapiuose, 
stipriai pasitarnautume Lietu 
vos reikale, o visiems dalyvia 
m.s - sportininkams, linkime 
„gero vėjo“ dešimtose Š. Ame 
rikos Lietuvių Žaidynėse!

K. Baronas.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Ukmergėje vyksta Lietu 

vos kaimo šaškininkų pirmeny 
bės. Dalyvauja 22 vyrai, 5 mo 
terys ir 8 jaunuoliai. Po šešių 
ratų pirmauja Pagirskas iš Ku 
piškio, prieš Ikamą iš Rokiš 
kio. Moterų pusėje — Venske 
vičiūtė (Vievis) ir jaunių — 
Jasinevičius (Rokiškis).

— Į Sov. S-gos bokso rink 
tinę pakviestas dar vienas lie 
tuvis — L. Rugys.

— Kaune buvo žiemos ieng 
vosios atletikos varžybos. Ge 
resnės pasekmės, atsiektos už 
darose patalpose: Treigienė iš 

Kiaušas, P. Kubilius, V. Ku 
džma, J. Kurilavičius, j. Lady 
ga, K. Leipus, J. Lukoševi 
čius, P. Lukoševičius, A. Ma 
cevičius, I. Mališka, J. Malis 
ka, K. Martinėnas, A. Morkū 
nas, A. Mylė, K. Otto, A. Paš 
kevičienė, P. Paleckas, V. Pie 
čaitis, V.Pavianis,. B. Pūkelevi 
čiūtė, A. Pusarauskas, V. Pu 
žauskas, K. Ratavičius, P. Ra 
Žanas, A. Rentas, P. Rudins 
kas, J. Šeidys, P. Styia, K. To 
liušis, A. Urbonas, p. Urbo 
nenė, J. Valiulis, A. Vazalins 
kas, p. Vieraitis, p. Vieraitie 
nė, V. Zubas. Viso 152 doi.

šoko į augštį 1,62 m (naujas re 
kordas), V. Švilpa — 1,85 m 
Jaras numetė diską 49,52 m, 
o Keturakytė nustūmė 13,88 
mm rutulį. Pirmenybėse neda 
lyvavo iškiliausi Lietuvos len 
gvaatlečiai, kaip J. Pipynė, B. 
Zalagaitytė, A. B'altušnikas, 
A. Varanauskas.

— Kišiniovo „Moldavą“ mo 
terų krepšinio komanda viešė 
jo Kaune. Jos pralaimėjo du 
kartus KPI komandai (47:64 
ir 53:62), tačiau atsigriebė 
prieš KKI, laimėdamos 43 :39. 
Ta pati lietuvaičių komanda 
pralaimėjo Kaune lenkų Va 
vėlini iš Krokuvos 58:22.

— Neblogos pasekmės gau 
tos plaukimo varžybose Vii 
niuje: 50 m moterims krūtine
— L. Poderytė 41,8 sek, mer 
gaitėms — A. Drąsutytė 4 3,4 
sek., berniukams krūtine 100 
m Bareika i ;27,7 sek. Nauja, 
stipri jėga iškilo mergaičių 
grupėje — L Mauručaity lė, 
kuri 50 m ir 100 m 1. st. nu 
plaukė atatinkamai per 37,8 
sek. ir 1 ;26,1 sek.

— Pasibaigė zoninės B kla 
sės ledo rutulio pirmenybės. 
Jas laimėjo Estija, prieš Ukrai 
na, Gudiją ir Lietuvą. Estai 
toliau kovos pirmenybėse, pa 
tekimui į augščiausią SS ledo 
rutulio klasę.

— Pirmojo rato, Lietuvos 
stalo teniso komandines pir 
menybes, laimėjo Kauno Rau 
donoji vėliava, prieš Vilnių.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Europos pussunkaus svo 

rio meisteris vokietis Schoep 
nėr pasirašė sutartį kovai su 

Nukelta į 6-tą psl.
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ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A. | 

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

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g 

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

GARANTUOTAS DARBAS. |259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 |

I SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. j

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, X 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, V 

į' akordeonus, dviračius, maistą ir lt.

Užsakymai iš kitur primami pastų. v

j. Siuntiniai pilnai apdrausti. P
% Kreiptis; 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, L 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. Ę

MME LUXE DRY CLEANERS!
117—6tb AVENUE, LACH1NE | 

IME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE L

BALTIC Į
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai L

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. r
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S D* 1 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika Žį 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. x

Lietuviams nuolaida. X
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $Montreal, P. Q., lei.: DO 6-3884. $
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I A. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal | $ 
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$ 6695—35-ta / Rosemount (karnp. St. ZotiqurA f $

$ Montreal 3r' ‘ T?i. RAymond 7-' 2'. ,■A s

Dr. Roman Pniewski |
4 Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose g
4 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 8
4 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |

4 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

BELLAZZi-LAMY, INC |
-6941 7679 George St., Ville Lašale, iDO 6-6941 7679 George St., ------------ -----

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

VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS

DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖMS

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

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

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

Toronto Apyl. V-ba.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

Archeologija ir Ontario Ka 
rališkas Muzėjus Toronte 
ileka didelėj skoloj neseniai 
mirusiam Rev. William 
Charles White, turėjusiam 
86 metus. Vyskupas Whi 
te tarnavo 37 metus Hon 
nan'e, Kinijoj, kaipo Ang

likonų bažnyčios pirmasis 
misionierių vyskupas. Gy
venant šiauriniame Honan, 
Vysk. White dalyvavo prie 
Kaifong 1931 m. daromų 
iškasenų, kur buvo atrasti 
karališki kapai Shang 11 
ir Chou dinastijų iš 1100 
—481 metų prieš Kristų. 
Jis ten išgavo Ontario Ka 
rališkam Muzėjui žymius 
eksponatus iš kiniečių an 
kstyvosios bronzos laikotar 
pio. Archeologai vertina šią 
bronzą kaipo labai svarbią 
ir gal svarbiausią iš anksty 
vosios Kiniečių bronzos, ir 
kurios niekur kitur nėra. 
Kada vysk. White atsistaty 
dino iš pareigų Kinijoj jis 
tapo Ontario Karališkojo 
Muzėjaus rytų Azijos sky 
riaus kuratorium ir Toron 
to Universitete ikniečių stu 
dijų profesorium. (CS).

PATVARIOS

DARBINĖS KOJINĖS

SAULT Ste. MARIE, Ont
NAUJIENOS IŠ SSM.

Paskutinėje korespondenci 
joje buvo minima, kad neturi 
me „valdžios“, o kol ši žinutė 
atsidūrė „N. L.“, mūsų miesto 
tautiečiai jau suspėjo išsirink 
ti naują valdybą. Naujoji vai 
dyba jau pasiskirstė pareigo 
mis: St. Grigelaitis — pirm., 
Vyt. Skaržinskas — sekr., Ka 
zys Sližys — iždin., Regina 
Galinienė ir Pov. Gasperas — 
valdybos nariai.

Palinkėsime naujai valdybai 
gero pasisekimo lietuviškame 
fronte ir visuose jos darbuo 
se, o visi kiti, be jokių įsipa 
reigojimų tautiečiai, kuo gale 
darni padėkime ir paremkime 
jų darbus.

Kita ir -didžiausia naujiena

musu lietuviškoje salelėje, tai 
lietuviškos rekolekcijos, 

kurias vedė kun. Benediktas 
Sugintas iš Čikagos. Rekclek 
cijos kovo 25—27 dienomis, 
netik kad sutraukė rekordinį 
tautiečių skaičių, bet ta pačia 
proga gerb. svetys — „Čika 
gos klebonas“ (taip jį vadina 
Čikagoje) suorganizavo ir bū 
relį Saleziečių gimnazijai Ita 
lijoje paremti.

Mirė pas mus buvęs Vasario 
16-tos gimnazijai Vokietijoj 
paremti būrelis ir šiai gimnazi 
jai paremti atsiranda tik pa 
vienių rėmėjų, tai dabar turi 
me kita. Ne be reikalo sakoma, 
kad kas beldžia, tam 
durys, o kas įieško, 
niausią ir atranda.

atsidaro 
tas daž

J. Sk.

OAKVILLE, Ont.
KELETAS PATIKSLINIMŲ PRIE KORESP. 

IŠ MŪSŲ APYLINKĖS

Dėl žodžių terminologijos 
via taip, jog asmenį, kuris ra 
šo ką nors viešajai spaudai yra ’ 
leistina vadinti rašeiva.

Šiuo gi atveju, rašeiva ir 
oakviliečiai yra vienas ir tas 
pats, kaip ir tie du vandens Ja 
šai lango stikle. (Rašeiva yra 
paniekinimo terminas. Red.).

Toliau paminėtoje korespon 
dencijoje yra pasakyta: „Tai 
rodo, jog jis atsimena savo 
įpirštą nutarimą nekviesti sve 
timų, neišskiriant nei mums 
draugiškų tautų org. atstovų“.

Ačiū P. Dievui, kad leituviš 
ka visuomenė tiek sąmoninga, 
jog jei būtų galima ką nors 
taip lengvai įpiršti, kaip kad 
minimi oakviliečiai rašo.

Nutarimą nekviesti kitų tau 
tybių org. atstovų padarė bal 
savimo keliu visuotinis vietos 
lietuvių susirinkimmas.

Atrodo, kaip ir keistokas 
toks mūsų apylinkės lietuvių 
nutarimas. Bet kodėl gi jis yra 
toks, o ne kitoks?

(žiur. N. L. Nr. 13 (679)
Toliau pasakyta: „Priekaiš 

tas gi buvo ne dėl atsilankiu 
siu, bet dėl nutarimo nepaisy 
mo“.

Ką gi bendro turi visuotinio 
vietos liet, susirinkimo nutari 
mas nekviesti 
org. atstovų, su 
dviejų moterų, 
mūsų apylinkės 
nimos moterys 
Neprikl. šventės 
kaipo kitų tautybių 
bet kaipo vietos lietuvių šei 
mos nariai.

Taigi prasilenkimo su nuta 
rimu šiuo atveju tikrai nebu 
vo.

Toliau vėl yra pasakyta: 
„Nėra joks epitetas, jeigu pasi 
teiraujama apie atsilankiusių 
reputaciją, kam ji nežinoma ar 
neaiški“. Čia tai jau reikia di 
dėlės drąsos ir „geras“ akis tu 
rėti, kad viešai tikrintų kieno 
nors reputaciją. Ko gero, atei 
ty, eidami į savo minėjimus, 
turėsime dar iš vietos polici

kitų tautybių 
atsilankymu 
sužiedotinių 

lietuvių? Mi 
atėjo į mūsų 
minėjimą ne 

atstovai.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp?” 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir " “ gido 118 tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T X 1A 8-6686 

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

ponia M. Vėnskevičienė.
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

Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

St. CATHARINES, Ont.
GAL KAS PAAIŠKINTŲ MAŽĄ NEAIŠKUMĄ?

Prieš kuri laiką mūsų koloni 
jos gyventojas Vincas Pavil 
eitis buvo susirgęs ir paguidy 
tas į ligoninę.

Tik dėka suteiktos ligoniui 
tinkamos pagalbos, davė gal 
kelis litrus kraujo, pastarasis 
pasveiko ir apleido ligoninę.

V. Pavilciuii, ištiktam bė 
dos, buvo sušauktas parapijos 
salėje susirinkimas ir čia su 
rinkta aukų, apmokėti ligoni 
nei už suteiktą V. Pavilčiui 
kraują.

Renkant aukas kalbamam 
reikalui, kai kurie aukotojai 
tvirtino, kad, girdi, už duotų 
ligoniui kraują mokėti nerei 
kia. Kadangi R. Kryžius krau 
ją iš sveikų žmonių priima, 
kaip auką ir nieko tam gera 
dariui nemoka.

Aukotojams ir po šiai die 
nai dar vis neaišku, kaip iš 
tikrųjų yra?

Kad bent V. Paviyčius būtų 
nors puse lūpų aukotojams pa 
dėkojęs. Jis jau seniai ligoni

Pašto ženklų kolektavimas yra tarptautinės svarbos už 
siėmimas ir CBC dešimties metų senumo Radio Stamp 
klubas, 
užsiima 
Patrick, 
įžymus 
Šimus į

kuris turi 42.000 narių ir 60 valstybių, dabar 
šio užsiėmimo populiarizacija Kanadoje. Doug 
šeimininkas CBC Pašto Ženklų Klubo ir kartu 
Kanados filatelistas, rašo kassavaitinius prane 
Toronto Globe and Mail ir į Ottawos Jaurnal 

apie ženklų kolektavimą. Jis čia yra matomas peržiū 
rint savo kasdieninį nemažą paštą, »o jam pagelbsti jo 
žmona Marija (dešinėj) ir jo asistentė Judith McLeod.

jos gauti pažymėjimus apie sa 
vo reputaciją.

Dėl koresp. minimo laiško. 
Bet koks susirašinėjimas, ar 
laiškai, nežiūrint, kieno jie bū 
tų rašyti bei pasirašyti, jei tik 
neturi archyvinės vertės, yra 
metami krepšin, tai galėjo tas

Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bllor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-3501

Res. BE 3-0978

pats atsitikti ir su koresp. mi 
nimu laišku.

Štai dar viena: „Tikrumoje 
solidarumo mokestis nebuvo 
rinktas 1958 metais, už tuos 
metus“.

Kaip gi yra tikrummoje?
Pasitikrinus pas mūsų ap

ylinkės v-bos iždininką, paaiš 
kėjo, kad solidarumo mokestis 
už 1958 metus tikrai yra su 
rinktas ir pinigai pasiųsti kam 
ir kiek priklauso.

Kanados dramaturge Pat ricia Joudry, kuri neseniai gavo 
antrą vietą Stratfordo Festivaly, kur buvo Toronto Glo 
be ir Mail dramaturgijos konkursas, už dramą „Walk 
Alone Togetrer“, dabar pardavė naujausio rašinio „Se 
mi Detached“ vaidinimo teises New Yorko firmai 
Warner Brothers, Hollywoodo gamintojams, uz 250 
tūkst. dol. Miss Jourdy yra parašiusi daug pjesių, vi 
sos Kanados siužetu, kurios buvo statytos ar įfilmuo 
tos Jungtinėse Amerikos Valstybėse ar D. Britanijoj.

i©©©©©©©©©®©©©®©®©©©©©©®-

I
A. E. McKAGUEt

Barrister and Solicitor s
Advokatas ir Notaras g 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg. X

330 Bay Street, X
TORONTO 1, Ontario. | 

?©©©©©©©©©®©©®®®®®©©©©©©<
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Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS

Advokatas — Notaras 

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

Room 901,

Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585

t~ --"-M- — ■ i

VEDYBŲ — ŽINIŲ — 
AGENTŪRA

Dėmesio „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai!

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

Mr. Alex Dering ♦ 
20 Bellevue Ave, 

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

Kiti minėtos koresp. postrin 
gavimai yra taip mizerni ir be 
jokios logikos, jog neverti nei 
mažiausio dėmesio.

Baigiant, nuoširdžiai yra 
prašomas mielas spaudos ko 
lega, prieš reikalaujant iš kitų 
pozityvių temų ir pačiam būti 
nors ir minimum pozityviu.

Krsp.
Red. pastebi, kad čia deda 

mus aiškinimus paprastai ir 
lengvai galima išsiaiškinti apy 
linkės susirinkimuose — nesi 
karščiuojant ir vieni kitų ne 
įžeidinėjant, nes juk tai yra 
Oakvilės apylinkės bendruome 
nės reikalai.

SPORTAS.. .

Atkelta iš 5-to puslapio.
veteranu Archie Moore, užsi 
tikrindamas sau kartu 53 tūks 
tančius dol. atlyginimą.

— Frankfurto Enaracht pa
SS©©®©©®©©©^--^§*.*>-©-ę>®<į©^&!i5.->*>©©©©©.©®©©©©©©©®®®©©©®®1
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DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Carneo Cres., 

Toronto 9, Ont.

teko Į Europos futbolo taurės 
pusiaubaigminius susitikimus, 
pirmose rungtynėse nugalėda 
mas Austrijos meisterį 2:1 ir 
antrose, Austrijos sostinėje, 
sužaisdamas lygiomis — 1 :1. 
Tuo tarpu Škotijos meisteris 
Raniers, po laimėtų rungtynių 
prieš Olandijos meisterį Rot 
terdamo Sportą 3:2, Glasgove 
turėjo patirti kuklų 1 :0 pralai 
mėjimą ir tuo pačiu dar pra 
tęsti kovą vienoms rungtynė 
ms jau neutralioje vietoje.

— Įdomesnės futbolo rung 
tynių pasekmės : Prancūzija— 
Čilė 6:0, pietinė Vokietija — 
Vak. Vokietija 0:2, FC Barce 
lona — Real Madrid 3:1.

— Rusijos futbolininkai ruĮ 
pjūčio 12 d. žais Toronte, o 
Kanados rinktinė numato ap 
lankyti S. S-gą. K. B.

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperat “

„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. 
Darbo valandos:

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
ft Toronto, Ont. Tel. LĖ 2-8723.
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HAMILL!
ATSIŠAUKIMAS LABAI SVARBIU REIKALU

Mieli hamiltoniečiai.
M ūsu tremties gyvenime, 

svarbią rolę vaidina lietuvis 
kas sportas. Jis yia svarbus 
veiksnys lietuvybės palaiky 
me, populiarintame Lietuvos 
ir lietuvio vardo svetimtaučių 
tarpe.

Ir Hamiltono sporto mėgė 
jai, susiorganizavę į Lietuvių 
Sporto Klubo „Kovas“ eiles, 
garsina mūsų Tėvynės vardą 
ne tik šioje kolonijoje, bet taip 
pat ir už jos ribų, rungtyniau 
darni su kitais lietuviškais klu 
bais arba kanadiečiais. Bet Įvai 
rios rungtynės, treniruotės, 
sporto inventorius ir išvykos, 
7pareikalauja iš sportininku ne 
hk didelio jėgų Įtempimo, bet 
taip pat ir nemažų finansinių 
išaidu. Tačiau darbas eina pir 
myn, nes ir Hamiltono sporti 
ninkai nenori atsilikti nuo ki 
tų mūsų kolonijos organizaci 
jų, pirmaujančių visoje Kana 
doje ar net visame Š. Ameri 
kos kontinente: laimėję Toron 
te ir Ročesteryje teise dalyvau 
ti dešimtose Š. Amerikos Lie 
tuvių Žaidynėse New-Yorke 
balandžio 30 ir gegužės 1 d. 
d., jie dar kartą įrodė savo pra 
našumą prieš kitų kolonijų 
klubus.

Deja, išvyka Į New Yorką 
yra nepakeliama finansinė naš 

mūsų klubui. Žinodami Ha 
miltono kolonijos dosnumą ir 
prielankumą mūsų sportuojan 
čiam jaunimui, drįstame iš mie 
lų hamiltoniečių prašyti finan 
sinės paramos, kuri būtų pa 
naudota tik mūsų ,'sporftinin 
kų pasiuntimui į New Yorką. 
Apskaičiuojame, kad 15 spor 
tininkų išvyka kaštuos apie 
400 dol., kadangi klubas pats 
privalo apmokėti kelionę, nak 
vynę, maistą, registracijos mo 
kęsti ir kt.

Tikėdami, kad musų balsas 
nepaliks tyruose šaukiančio, 
mes iš anksto visiems tariame 
nuoširdų sportišką, ačiū.

Bet kokio dydžio auką pra 
šoma įteikti: pirm. K. Baro 
nui, sekret. J. Bulioniui, ižd.
K. Stanaičiui, 95 Deleware 
Ave.,, telef. JA 9-8460. Visų 
aukotojų pavardės bus paskelb 
tos Kanados lietuvių spaudo 
je-

HLSK Kovas Valdyba.
ATKREIPKIME DĖMESĮ

į sporto klubo „Kovas“ atsišau 
kimą ir paremkime kad ir ne 
didele auka mūsų kolonijos 
sportininkų išvyką į New Yor 
ką, kur balandžio 30 ir gegu 
žės 1 d. d. suplauks patys stip 
riausi JAV ir Kanados lietuvis 
ki sporto klubai į dešimtas Š. 
Amerikos Lietuvių žaidynes. 
Savo pinigine auka, palinkėki 
me jiems taip pat sėkmingai 
ginti Hamiltono kolonijos lietu 
vių vardą.

THE STEEL CO 
fabriko prezidentas H. G. H ii

S A. L f O D Ž I U S, B. L., $ 
X y
X Viešasis Notaras
y (Notary Public)
sj .v Xv Advokatas iš Lietuvos. y v A
v Namų, žemės ar bet kurio 
y biznio pirkimo-pardavimo 
y dokumentų sudarymas ir X 
$ visi kiti notariniai reikalai, sj 
d Teisiniai patarnavimai. & 
y Morgičiai. y, z\y Įstaiga: JA 7-5575; y 
'į Namų: FU 3-8928.
i* 20 King Street East, y

Hamilton. y 

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

L 7% iki 50% ’tirto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybe apdi austa. n 

:: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. H 
. vak., Minden Building, z0 King St. E., notaro A. Liudžiaus H 

L įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 t: 
vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. ♦♦ 

Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ||
4unnnm«nnuu:u:unn::mu:nn:nnn::m;::::n:::um::;m:n:::nn:nt::nm

ton, po 41 metų darbo tame 
plieno fabrike, pasitraukė nuo 
balandžio 1 d. į pensiją. The 
Steel Co. of Canada yra di 
džiausiąs Kanados plieno tab 
rikas ir vien tik Hamiltone dil
ba beveik 250 lietuvių. K. B.

PRIEŠ METUS LAIKO
hamiltonietis Antanas Tėvelis 
laimėjo Airijos arklių lenkty 
nėse 140 tūkst. dol. Kadangi 
ir šiemet, beveik tuo pačiu lai 
ku, tos arklių lenktynės vy 
ko ir daugelis hamiltoniečių su 
nekantrumu laukė pranešimo, 
vietos CHML radio korespon 
dentas norėjo savo klausyto 
jus supažindinti su tuo lai 
mingu lietuviu, laimėjusiu 
prieš metus laiko didžiausią, 
galimą, lenktynėse sumą pini 
gų, papasakojo radio apie A. 
Tėvelio gyvenimą. Kaip korės 
pondentas savo pranešime pa 
žymėjo, pabėgėlį iš Lietuvos 
buvo sunkoka Hamiltone ras 
ti. Jis jau nebedirba plieno tab 
rike, gyvena apartmentjnio na 
mo bute, numato atidaryti 
„machine shop“ biznį. Perei 
tais metais jis aplankė Pan 
American sporto žaidynes, šie 
met numato vykti į Romos 
olimpiadą. Laisvalaikiu žai 
džia uždarose patalpose teni 
są, o jo bute, korespondentas 
pastebėjo Mozarto ir Šopeno 
gipsines figūras. Užklaustas 
korespondento dėl klasikinės 
muzikos, A. Tėvelis atsakė, 
kad jo plokštelių kolekcijoje 
yra visko po truputį, prade 
dant Šopenu, Mozartu, opero 
mis ir baigiant net moderniš 
kom ča-ča-ča...

Didelių laimėjimų šiemet 
Hamiltone nebuvo, nors ne vie 
nas ir iš lietuvių nusiperka 
kiekvieną kartą po tris biletus. 
Su biletų pirkimu reikia būti 
labai atsargiam, kadangi pasi 
taiko daug padirbtų, atveža 
mų iš Montrealio ir net Anglį 
jos.

HAMILTONO SKAUTAI- 
-TĖS RUOŠIASI

savo pavasario šventei — tai 
10-mečio ir Šv. Jurgio minėji 
mui, kuris įvyks bal. 24 d. Me 
ninėj dalyje dalyvaus Niaga 
ros pusiasalio skautai su vai 
dinimu „Našlaitė“. Kviečiama 
visuomenė, tą dieną atsilanky 
ti mūsų šventėje. Plačiau se 
kančiam numeryje.

Taip pat pranešam tėvams, 
kad skautų stovykla įvyks he 
pos 2—17 dd. kartu su Toron 
to, Niagaros pusiasalio viene 
tais. Vieta jau dabar yra rūpi 
namasi ir tą pranešime vėliau.

Tuntininkai.
OPERETĖ „SILVIJA“

Paprastai visos operetės yra 
lengvo ir linksmo turinio. Ha 
miltono liet, choro statomos 
operetės „Silvija“ turinys 
yra toks: dvaro panelei Silvi 
jai nusibodo kunigaikščio rū 
mų ceremonijos ir jos mylima 
sis dvaro poetas. Ji žavisi kai 
mo gyvenimu ir kaimiečiais, 
kurie linksmai pievose šienau 
ja. Kaimietei Elzei, priešingai, 
nusibodo kaimo gyvenimas ir 
jos grubus sužadėtinis Vincas. 
Ji svajoja apie princą ir kara 
liaus rūmus. Jos pasikeičia rū 
bais ir meilėžolės pagalba pasi 
keičia ir sužadėtiniais. Po ne 
vykusių meilės avantiūrų abi 
įsitikina, kad savieji vyrai yra 
joms geriausi ir grįžta prie jų. 
Visas veiksmas vyksta tarp 
linksmų šienautojų, o senas ku 
nigaikštis su dvaro damomis 
duoda operetei daug gražaus 
humoro. Du ilgi operetės vei

KLB Hamiltono Apyl. Valdyba

š. m. balandžio mėn. 10 d„ sekmadieni

Lietuvių Namuose, 1292 King Si , E.
rengia VI Kanados Lietuvių Dienos Komiteto skirtos

Literatūros Premijos Įteikimo

vakarą - koncertą
Programoje:

1. Premijos įteikimo Aktas.

2. Vai po choras, ved. muziko Gailevičiaus. 
Dalyvauja solistė p. Sriubiškienė.

3. Vyrų kvartetas, ved. muziko Gailevičiaus.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Maloniai kviečiame 

Hamiltono ir apylinkės lietuvius 

skaitlingai dalyvauti.

Bendruomenės Valdyba

ksmai yra paįvairinti 21 muzi 
kiniu numeriu ir abu baigiasi 
tradiciniu operečių valsu su 
baletu.

Šios operetės premjerą pa 
matysime antrąjį sekmadienį 
po Velykų, gegužės 1 d., 5 v. 
p. p. Hamiltono L. Namų sa 
Įėję. Įėjimo biletai rezervuoja 
mi iš anksto, jų galima gauti 
pas visus choro narius, arba už 
sakant paštu pas choro seniu 
na: P. Mikalauskas, 86 East 
12 str., Hamilton, Ont.

Torontiečių patogumui bile 
tų galima gauti pas kun. B. Pa 
cevičių, Šv. Jono Parapijos kle 
bonijoje. Biletų kainos: 2, 1,50 
ir 1 dol.

Nepraleiskime progos pama 
tyti šią pirmą kartą lietuvių 
kalboje statomą operetę.

BANKELIS „TALKA“ 
per vasario mėn. padarė gra 
žią pažangą, nes įstojo 17 nau 
jų narių, tad dabar narių skai 
čius paaugo iki 414. Paaugo ir 
kapitalas, nes balansas suves 
tas 227,593.49 dol. sumai, tai 
gi žiangiama artyn prie ket 
virčio miliono. Šiuo metu tu 
rimą šėrų kapitalo 217,700.24.

Depositų 3,726.87 dol. Iš 
duota paskolų asmeninių 149, 
235.14 dol., pirmųjų morgičių 
paskolų (nekilnojamo turto) 
44,624.80 dol., tad viso pasko 
lų išduota 193,859.94 dol. Ka 
sa — banke 6,063.44 dol. ir 
deponuota OCU Leag. 23,097. 
12 dol.

Bendrai, po metinio narių su 
sinrinkimo labai pagyvėjo ju 
dėjimas bankelyje: stoja dau 
giau naujų narių, padidėjo žy 
miai paskolų išdavimas, nes 
per vasario mėn. Kredito Ko 
mitetas leido išduoti 29,521. 
60 dol. sumai naujų paskolų. 
Ir artėjant pavasariui pasko 
lų pareikalavimas dar turi ten 
dencijos didėti, tad nermtie 
gauti paskolą prašomi neafi 
dėti paskutinei dienai, bet iš 
anksto susitvarkyti paskolos 
reikalus. Kadangi padidėjo, 
paskolų išdavimas, tuo pačiu 
reikia daugiau turėti pinigų, 
tad nariai kviečiami papildyti 
savo indėliais. Ypač laukiami 
tie penkiadoleriniai nariai, ku 
rių ir tas privalomas vienas 
daugiau prisidėti prie bankelio 
augimo. Už praeitus metus 
buvo išmokėtas 4,5% dividen 
das ir yra nemokamas gyvy 
bės draudimas iki 2,000 dol. 
Be to, mirties arba visiško in 
validumo atvejais paskola vi 
sai nurašoma, o šėrų arba de 
pozitų sąskaitose esantieji iki 
2,000 dol. padvigubėja, nes už 
2.000 dol. išmokama 4,0U0 dol 
Išmokamos draudimo premijos 
kas metai taip pat dalinai grįž 
ta bankeliui atgal dividento 
pavidale iš CUNA Mutual Ins., 
pav. už praeitus 1959 m., pa 
skelbta, kad už gyvybės drau 
dimo premijas bus išmokėta 
21% dividendo, o paskolų 
draudimą 17%.

Taip pat norima priminti 
bankelio nariams, turintiems 
auto mašinas, kad galima ap 

sidrausti CUNA Insurance, ku 
ris draudžia tik kooperatinių 
bankelių narius geresnėmis są 
lygomis negu kitose tlraudi 
mo kompanijose. Be to, gale 
metų išmokamas tam tikras 
procentas dividendo, nes apsi 
draudęs dalyvauja pelno pa 
skirstyme. Norintieji tuo drau 
dimu pasinaudoti prašomi tie 
siogiai kreiptis į Mr. Wood 
bridge, 430 Whitney Ave., 
Hamilton, Ont.

Paskutiniame bankelio vai 
dybos posėdyje buvo paskirta 
viena „Skautų "Aido“ gar 
bės prenumerata 10 dol., pa 
laikymui šio skautiškojo žur 
nalo. J. D.
HAMILTONO KREPŠINIO 
rinktinėje, kartu su kitais ge 
riausiais to miesto kanadie 
čiais žaidėjais, rungtynėse 
prieš Kanados meisterį Livin 
gston komandą, žaidžia ir vie 
tos Kovo narys Savickas. Jc 
pavardė ir reklamoje ir spau 
doje buvo teisingai įrašyta.

TARNYBINIAIS
REIKALAIS

lankėsi Ottawoje čikagietis 
Alg. Visockis, pakeliui susto 
damas Hamiltone ir aplanky 
damas savo pažįstamus ir 
draugus. Alg. Visockis N. Lie 
tuvoje yra buv. rungtynių pra 
nešėju per radiją, o Čikagoje 
eina viename fabrike vyr. inži 
nieriaus pareigas.

VASAROS LAIKAS
įvedamas balandžio 24 d. Tą 
dieną visi laikrodžiai pasuka 
mi vieną vai. pirmyn. Vasa 
ros laikas baigiasi spalio mėn.

REKORDINĖ
temperatūra buvo kovo mėn., 
o taip pat ir sniego kritulių. 
Alyvos, anglių ir dujų kompa 
nijos „trynė "sau rankas dėl 
gero biznio, tuo tarpu namų 
šeimininkai skundėsi, kad ko 
vo mėn. šalčiai gerokai „iš 
kratė“ kišenes. K. B.
•. Vasario 16 Gimnaizja pri 
siuntė bankeliui gražų padėKos 
laišką už paskirtus 240 dol. 
vieno mokinio išlaikymui. Laiš 
ke rašoma: „labai nuoširdžiai 
dėkojame Tamstoms už tokią 
djdelę auką gimnazijai i.šlai 
kyti ir už Tamstų malonų laiš 
ką. Už Tamstų tokį žymų įna 
šą esame tikrai labai dėkingi 
ir labai džiaugiamės Tamstų 
įstaigos pasisekimu ir jos au 
gimti, kurį iki šiol stebėjome 
iš spaudos pasirodančių balsų, 
o dabar ir patys pajutome, 
gaudami iš sėkmingos 1959 m. 
veiklos pelno tokią vienkart! 
nę auką mokiniui išlaikyti“.

• Balandžio 23 d. Hamiltone 
bus milžiniškas balius, kuris 
įvyks slovakų salėje, 1406 Bar 
ton Str. E.

ST. CATHARINE, ONT.
Atkelta iš 6 psl.

nę apleido, gi ačiū pasakyti 
užmiršo. St. Catharinietis.

LONDON, Ont.
MŪSŲ PREMIJOS IR LAUREATAI

K. L. Bendr. Londono Apyl. 
Valdyba, atsižvelgdama į tai, 
kad lietuvybės išlaikymas šiuo 
se kraštuose yra nepaprastos 
svarbos reikalas mūsų tautai 
išsilaikyti ir valstybei atkurti 
ir kad dabartinės darbo saly 
gos su jaunimu yra labai sur 
kios, nutarė atkreipti ypatin 
gą dėmesį į dirbančiuosius šio 
je srityje ir pagerbti Londone 
daugiausia nusipelniusius asme 
nis, kasmet tam tikslui ski 
riant jaunimo premijas: vieną 
— vyresniosios kartos visuc 
menininkui ir vieną — jaunes 
niosios kartos darbuotojui. 
Tikslu pagerbti tą jų darbą, 
ypatingai svarbų mūsų tautai, 
nutarta premijas įteikti per 
kiekvienų metų Vasario 16-os 
minėjimą. Tas pats asmuo ki 
tą syki premiją gali gauti tik 
po trejų metų. Busimosios vai 
dyboh, prašomos šį premijai 
skyrimą tęsti ir ateityje.

Apyl. v-bos nutarimu, 1966 
m. jaun premijos paskirtos: 
vyresniosios kartos prem. — 
šeštadieninės mokyklos steigė 
jui, vedėjui ir nuolatiniam mo 
kytojui Leonardui Eimantui, 
o jaunesn. kartos prem. — tau 
tinių šokių atgaivintojai ir 
veikliausiajai jaunosios kartos 
atstovei — Birutei Ratkevičių 
tei.

Tebūna leista arčiau su jais 
susipažinti.

L. Eimantas, vos tik atvy 
kęs 1950 m. pavasarį Londo 
nan, ėmėsi intensyvaus visuo 
meninio darbo. Iš esamos liet, 
organizacinės užuomazgos, jis 
sukūrė tvirtą organizaciją, ap 
jugusią visus tautiečius, pasi 
vadinusią Londono lietuvių 
Bendruomenės vardu ir veiku 
šią dabartinės K. L. Bendruo 
menės pagrindais. Pastaroji ta 
da dar nebuvo įteisinta. Jis iš 
rinktas valdybos pirmininku 
ir šiose svarbiose pareigose iš 
dirbo ligi 1954 m. Jo vadovau 
jama valdyba pasižymėjo ypa 
tingu veiklumu. 1952 m. kovo 
1 d. L. Eimanto ir M. Chai 
nausko, tada ėjusio v-bos švie 
timo ir kultūros vadovo par., 
įsmeigta šeštadieninė mokyk 
la, tebeviaikianti ir šiandien. 
Taip pat prie šios valdybos su 
organizuotas buvo pirmas Ka 
nadoje šalpos skyrius, veikęs 
tokiais pat pagrindais kaip ir 
vėliau įkurtasis Šalpos Fon 
das. Be to, L. Eimantas buvo 
vienas svarbiausiųjų skautų 
steigėjų Londone, būtent: 
1950 m. bal. 23 d. įsteigta S. 
Daukanto dr-vė, jis paskirtas 
draugininku ir juo išbuvo ligi 
1955. X. 1. Po šios datos jis 
pakviestas „Skautų Aido“ ad 
ministratorium.

Nemažiau aktyvus L. E. 
buvo ir Vokietijoje. Liet, sto 
vykioje WTaiden‘e jis — pir 
mas komandantas ir nuolati 
nis L. B-nės pirmininkas iki 
pat išvykimo. Be to, ten jis 
dėstė lietuvių kalbą liet, gini 
nazijoje.

Nežiūrint didelių sveikatos 
trūkumų, jis ir šiandien tebė 
ra kupinas energijos ir pasi 
šventimo lietuviškam darbui: 
kaip „Sk. Aido“ administrato 
rius, S. S. Brolijos vadijos na 
rys, ir kaip patyręs skautinin 
kas, nuolat talkinąs skautams

jo svarbiausios
ir bendrai liet, veiklai. Tačiau 

pareigos, ku 
rias londoniečiai labjausiai vel
tiną ir šiandien, tebėra tos pa 
čios — šeštadieninėje mokyk 
loję. Yra aišku, kad jam sune 
galavus, mokyklą nebeįsteng 
tų egzistuoti. Tai suprasda 
mas, jis dar labjau įtempia jė 
gas ir toliau dirba, nebodamas 
savo silpnos sveikatos ir ne 
laukdamas iš visuomenės ne 
tik jokio atlyginimo, bet ir nė 
mažiausios padėkos. Būdamas 
mokytojas ne tik iš profesijos, 
bet ir iš pašaukimo, jis visada 
suranda laiko ateiti į pamokas, 
jam visada geras oras ir nieką 
da nėra jokių kliūčių?

Apyl. V-bos pirmininkas, 
įteikdamas premiją, linkėjo 
jam sveikatos ir prašė ir to 
iiau jaunimo širdyse kurstyti 
tautine ugnį, kad ji neužgęstų 
Lietuvai!

Birutė Ratkevičiūtė, duktė 
Onos Zofijos ir Andriaus R- 
čių. gimė 1936 m. Kaune. Iš 
Lietuvos išvyko 1944 m. Vo 
kietijoje lankė liet, gimnaziją. 
Kanadon atvyko 1948 m. Bai 
gusi čia gimnaziją ir Business 
College, dabar dirba kanad. 
firmoje sekretore ir lanko va 
karines paskaitas Vakarų On 
tario universitete.

Gyvendama West Lome, ji 
buvo išrinkta revizijos komisi 
jon, o atvykusi į Londoną 
1958 m. išrinkta apylinkės v- 
bon, vėliau perrinkta ir joje te 
bedirba ir šiandien, kaip jos 
pavyzdinga sekretorė. 1958 rn.
M. Chainauskui sutikus būti 
taut, šokių vadovu, ji, padeda 
ma savo tėvelių ir sesutės, su 
organizavo jaunų šokėjų rate 
lį, kuris tebeveikia ir dabar. 
Be to. ji viena pavyzdingiausių 
LtL choro dalyvių ir viena veik 
liausiu skaučių-Londono Liet. 
Panemunės miško mišriosios 
dr-vės draugininke. Būdama 
malonaus būdo, ji visų mėgia 
ma. Nėra parengimo, kuriame 
ji aktyviai nedalyvautų. Visur 
jos pilna. Kam tik ką reikia pa 
rašyt, ką pavežti ar kitu būdu 
padėti — visur ji sutinka ir 
puikiai viską atlieka. Ji nesivai 
ko tuščių ambicijų, o vietoj jų 
— ji žino nuoširdų darbą savo 
tautai. Tai yra nepaprastai gra 
žus pavyzdys mūsų jaunimui. 
Birutė, kad ir brendusi Kana 
doje, ne tik pati susirado lietu 
viškąjį kelią per tremties miš 
ką, bet ir kitus jaunuolius ska 
tina į lietuvišką veiklą paragi 
nančiu žodžiu ir savo kiuopš 
čiu darbu.

Apyl. v-bos pirmininkas, 
įteikdamas šiai liet, vaidilutei 
premiją, linkėjo jai ir toliau bū 
ti ta šiaurine žvaigždute, taip 
skaisčiai šviečiančia mūsų at 
žalynui!

Premijos didžiosiose liet, ko 
lonijose siekia net tūkstantį 
dol. Mums tai gali būti tik tuŠ 
čia svajonė. Mes siekiame tik 
šimtinės, tačiau šiais metais ir 
tos dar neįstengėme — įteikė 
me tik simbolines premijas: 
kiekvienam po menišką Vyt. 
Pečkausko adresą ir 25 dol. 
nusipirkti dovanėlei.

Sveikatos ir ištvermės darbš 
tiesiems mūsų visuomeninin 
kams! D. E.
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DIDŽIOSIOS MISIJOS 

VYRAMS
prasidėjo sekmad. vakare 8 
vai. Joms vadovauja tėvas J. 
Vaškys, S. J., kuris taip gra 
žiai ir sėkmingai pravedė Di 
džiųjų Misijų savaitę mergaitė 
ms ir moterims. Mūsų vyrai, 
be abejo, Didžiose Misijose da 
lyvaus dar skaitingiau, nei 
mergaitės ir moterys dalyva 
vo.

Didžiųjų Misijų tvarka: ry 
tais misijų mišios bus 9 vai. ir 
trumpas pamokslas — konfe 
rencija, ypatingai tiems, ku 
rie negalės dalyvauti vakarais.

Vakarais misijų mišios 7,30 
vai., bet misijų pamokslai pra 
sidės vakarais lygiai 8 vai. 
Kas negalėtų dalyvauti šv. 
mišiose, išklausykite pamoks 
lūs.

Išpažinčių bus klausoma kas 
dien rytais ir vakarais per mi 
šias ir po vakarinių pamaldų.

Šv. Komunijos kviečiami ei 
ti visi skaitlingai, rytais ir va 
karais. Pasninko nuostatai lie 
ka tie patys, kaip ir kitomis 
dienomis.

Didžiosios misijos mergai 
tems ir moterims sumos metu 
bendrąja šv. komunija iškil 
mingai pasbiaigė. Tuojau po 
sumos AV parapijos salėje bu 
vo bendri pietūs visoms Di 
džiųjų Misijų dalyvėms. Pie 
tus ruošė Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja, vadovaujant pp. Vaiče 
kauskienei ir Stankienei.

Trečiadieni vakare mūsų 
bažnyčioje šv. mišias atna 
šaus iš Italijos atvykęs Milą 
no vyskupas. Šiose mišiose da 
lyvauti kviečiama visa lietu 
viškoji visuomenė. (AV). 
MUMS KALBĖS JO EMIN.

KARDINOLAS LEGER
Sekmadieni, baigiant Mont 

reaio dioiezijos didingai pra 
vestas Didžiąsias Misijas, viso 
se Montrealio diecezijos para 
pijose yra organizuojama tuo 
načiu metu išklimingoji Šv. 
Valanda, kuri prasidės ir Auš 
ros Vartų bažnyčioje lygiai 4 
vai. p. p. sekmadienį. Josios 
metu, bažnyčiose, bus trans 
liuojama mūsų kardinolo kai 
ba„ skirta Didžiųjų Misijų iš 
kilmingam užbaigimui. Taigi 
ruoškimės šiam nepaprastam 
Įvykiui. (AV).
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS 
gegužės 21 dieną ruošia nuo 
taikingą pavasario balių — sa 
vo dešimtmečio paminėjimą. 
Visus teatro bičiulius kviečia 
me iš anksto šiai datai rezer 
vuotis.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį j ? p’m* 

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

m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496
Išskyrus ketvirtadienių 

priešpiečius iki 1 vai. p. p.

I
 Nosies, gerklės ir ausų !s 

specialistas ir chirurgas R 
Dr. R. CHARLAND | 

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

I
 J

Jlr.EaAndrukaitis;;
956 SHERBROOKE E.. ! !

Tel.: LA 2-7236 ' '

ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE

nuo ateinančio pirmadienio, 
balandžin 11 dienos vakaro pra 
dedamos misijos, kurias ves Tė 
vas Leonardas Andriekus, 
Pranciškonas. Klebonas, kun. 
J. Bobinas kviečia visus para 
pijiečius misijose dalyvauti.

PIRMOJI KOMUNIJA 
AUŠROS VARTŲ 

parapijoje ruošiama per Atve 
lyki, bal. 24 d. 11 vai. Atei 
nantį sekmadienį, bal. 10 d. 
tuoj po pamaltų repeticija. 
Šeštadienį prieš Komuniją, ba 
landžio 23 d. 5 vai. po pietų iš 
pažintis, repeticija ir Sutvirti 
nimas, kurį suteiks vysk. V. 
Brizgys iš Čikagos. Sekrnadie 
ni. vai. 24 d. 11 vai. komuni 
ja-

VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Į klubo Pašalpinės draugi 
jos vajų Montrealio lietuviai 
atsiliepė gražiai. Pereito sek 
madienio P. D. susirnkime pri 
imti šie nauji nariai: J. Ast 
rauskas, Albina Astrauskas, 
A. Ruzgaitis, Vincenta Ruzgą 
tis, W. Alianskas, J. Oscila, Z. 
Bagatavičius, O. Raubienė, 
VI. Drešeris, Gražina Dreše 
ris, St. Vaičekauskas, A. Kai 
vaitis. Dar 7 nariai įdavė pa 
reiškimus įstoti nariais, bet jie 
dar nepriimti, nes stojant, į 
pirmą susirinkimą butinei rei 
kia atsilankyti pačiam stojau 
čiam, tat jie galės būti priimti 
sekančiame susirinkime, kuris 
ivyks gegužės 1 d., 2 vai. pp., 
klubo patalpose.

Dividendai už Šerus 
jau išmokami už praėjusius 
metus, — nariai juos gali jau 
atsiimti. Sekretorius.
• Kunigas misionierius, „Laiš 
kų Lietuviams“ redaktorius, 
Tėvas J. Vaišnys, SJ, lydimas 
AV klebono tėvo J. Borevi 
čiaus, SJ, aplankė NL redak 
ciją.
9 Serga: St. Daukšai Gene 
ral ligoninėje padaryta oppra 
cija. F. Ilgūnas operuotas Vic 
toria ligoninėje. Pp. Bakanavi 
čiai persirgo nemalonų gripą. 
© Laiškas J. Butkui iš Lietu 
vos, Linkuvos, Laisvės 3, A. 
Tumėnienės yra pas pp. Latve 
nūs — 5780 3rd Ave, Rose 
mount, Monrteal. J. Butkus 
prašomas laišką atsiimti.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

g ADVOKATAS
XSTASYS DAUKŠA, LL. D.| 
S Suite 25—26 |
1 152 Notre Dame St. E. I 
| UN 1-8933 |

ADVOKATAS | 
| JOSEPH P. MILLER, | 
| B. A., B. C. L. J
| Suite 205
g 168 Notre Dame St. E. '.į 
^Montreal. UNiversity 6-7026 | 

Res.: 40 Lafleur, g 
g LaSalle, tel. DO 6-1570 4
•^X^X^^X^X^X^X^^X^X^X^X^X  ̂

I NOTARAS | 
JUOZAS BERNOTAS I

B. A„ B. C. L. I 
215 St. James West, § 

7 augštas. §
Tel.: AV 8-3115. |

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

ĮSPŪDINGA NAUJOSIOS APYLINKĖS VALDYBOS 
VEIKLOS PRADŽIA

Verbų sekmadienį, bal. 10 Naujoji B-nės v-ba ir jos 
d., 6 v. v. apyl. v ba Liutuvių pirm. G. Skripkutė, pajėgusi 
Namuose ruošia didelę meno pačioje savo kadencijos pra 
ir kultūros šventę. Jos metu džioje suorganizuo'i ŠG 
bus įteikta 500 dol. literatu dingą ir neeilinę mūsų lietuviš 
ros premija. Premijos laurea ko meno programą, užsirėkė 
tą koncerto metu paskelbs Ra menduoja kaip energingas ii 
šytojų Dr jos sudaryta tarn veržlus mūsų B-nės vienetas, 
tikslui jury komisija Mūsų visų pareiga gausiu šia

Meninę šios šventės pogra me koncerte dalyvavimu pade 
na atliks „Varpo“ choras, ve ti jiems ir tuo počiu paskatin 
damas muz. Gailevičiaus, popu ti. G. Skripkutė yra pirmoji 
liarusis Toronto vyrų kvarte B-nės v-bos pirmininkė-mote 
tas ir solistė J. Sriubiškienė. ris, todėl visų mūsų kolonijos

Mes, hamiltoniečiai, seniai ir apylinkių ponių ir mergai 
jau beturėjome didesnės apim čių ypatingas dėmesys turėtų 
ties ir augšto lygio koncertų, būti atkreiptas į šį faktą. Pa 
todėl dabar rengiama B-nės v- rodykime, kad lietuvė moteris 
bos šventė, tikimės, susilauks tautiniais mūsų reikalais rūpi 
didžiousio tautiečių susidomė naši ir sugeba juos organizuo 
jimo. ti. . . Sk. St.

MŪSŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ IŠVYKSTA 

OTTAWON
Šį šeštadienį, balandžio 9 

d,. Montrealio lietuvių tauti 
nių šokių grupė, vadovaujama 
Juozo Piečaičio, išvyksta Otta 
won, kur yra pakviesta Otta 
wos universiteto dalyvauti uni 
versiteto ruošiamame vakare, 
drauge dar su kitų tautybių 
grupėmis.

Montrealio lietuvių tautinių 
šokių grupėje Į Ottavą išvyks 
ta: Aldona "Gaurytė, Aldona 
Tomkevičiūtė, Aušra Lukošc 
vičiūtė, Alvyra Mikalajūnaitė, 
Soulė Morkūnaitė, Gražina Ma 
laiškaitė. Karutė Gerhardaitė, 
Birute Kringelytė, Elė Ren 
kytė, Silverijus Geležiūnas, 
Edvardas Kalinauskas, Dai 
nius Lukoševičius, Algis Ma 
žeika, Gytis Vazalinskas, Rai 
mundas Urbonas, Helmutas 
Renkys ir akordeonistas Inž. 
Genius Dainius.

Šokio festivalio dalyvius sa 
vo mašinomis veža: inž. Jus 
tas Kibikštis, inž. Algirdas 
Kličius ir Jonas Ramanauskas.

Ta pačia proga pranešama, 
kad sekantį trečiadienį šokių 
repeticijos nebus.

Taipgi reikia visuomenei 
žinoti, kad, kaip girdėti, mūsų 
Tautinių šokių grupė, kuri 
gražiai visur reprezentuojasi, 
bet trūksta lėšų net būtinam 
tautiniam apsirengimui įsigy 
ti, po Velykų numato suruoš 
ti tautinių šokių vakarą, ku 
riame numatoma didelė pro 
grama, o jos išpidyme žada da 
lyvauti labai didelis būrys šo 
kėjų, pradedant pirmaisiais šo 
kėjais, dalyvavusiais kitose gru 
pėse ir baigiant dabar daly 
vaujančiais šokių grupėje.
• Šeštadienį vakare 7 vai. yra 
kviečiamas visuotinis A. V. Šv. 
Onos dr-jos svarbus susirinki 
mas posėdžių kambaryje kle 
bonijoje. (AV).
© Panteros pasirodžiusios 
Montrealio priemiestyje Lake
shore.

IŠNUOMOJAMAS 
modernus butas 

Rosemounte, 
3-jų atskirų kambarių. 

Tel. PO 7-5806.

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

Tel. HU 6-1479

KAS NORĖTŲ 
GYVENTI FARMOJE?
Farma prie Back River,

Montrealyje.
Žemė nemokamai.

Klausti 3335 Rosemount Blv.
arba telef. RA 2-7081.

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.
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 TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve | 

„LITAS”
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, g

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.
JC-TMr—

PAGERBSIME DIŽIŲJŲ 
MISIJŲ VADOVĄ 

TĖVĄ VAIŠNJ 
sekmadienį iškilminguose pie 
tuose, kurie yra ruošiami tuo 
jau po sumos. Juose dolyvau 
ti yra kviečiami visi Didžiųjų 
Misijų dalyviai, vyrai ir mote 
rys. Tai bus puiki proga visie 
ms arčiau susipažinti su mūsų 
misijų vadovu ir pareikšti jam 
savo dėkingumą už gražias mi 
sijas. Šias vaišes ruoš mūsų 
naujai įsikūrusi šv. Onos drau 
gija. (AV).
® A. ir M. Bernotų šeima pa 
krikštijo sūnų. Krikšto tėvais 
buvo F. Petronytė ir ponios 
Bernotienės giminaitis inžinic 
rius.
© Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugija pradėjo leist laikraš 
tį „Lietuvos Pajūris“, iš 
Montrealio.
• Ponai Jurėnai, du broliai,, 
vienas iš Toronto, kitas iš On 
tario tabako ūkio, lankėsi 
Montrealyje ir viešėjo pas pp. 
Petronius ir pp. Žižiūnus.
• Inž. Č. Januškevičius yra iš 
vykęs į komandiruotę į Kana 
dos šiaurę, kur dalyvauja elekt 
ros jėgainės statyboje.
© L. Balzaras, b. Montrealio 
Lietuvių Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas, išvykdamas į Či 
kagą, apsilankė NL redakci 
joje, pratęsė laikraščio siunti 
mą, bet jau į naują gyvenimo 
vietą.
• P. Stasiškienė buvo susirgu 
si ir turėjo atsigulti į Verduno 
ligoninę, kur dr. J. Šemogas 
jai padarė operaciją. Ligonė 
jau pasveiko ir sugrįžo į na 
mus.
• Nauj'us namus LaSallėje nu 
sipirko pp. Petronių šeima ir 
ten keliasi gyventi iš Verdu 
no, kur išgyveno 20 metų.
• Petronis Povilas, KLB Kr. 
Valdybis vicepirmininkas, gri 
pu sirgo apie savaitę laiko, bet 
dabar jau pasveikęs yra.

REIKALINGOS
OPERATORS — siuvėjos, 

prityrusios, galinčios siūti visą 
suknelę ar sekcijomis. 

Kreiptis: 6240 Drolet.
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TORONTO
MELAS ŠVENTYKLOJE

Šiame sezone torontiečiai tu 
įėjo progos išvysti jau du ori 
ginalius lietuviškus scenos vei 
kalus, parašytus paskutinių 
keletos metų laikotarpyje. 
Prieš pat Kalėdas čionykščių 
jaunųjų scenos mėgėjų pastan 
gomis, kanadiečių scenoje 
įgauta patirtimi ir išugdytu 
skoniu, R. Vaštoko režisūroje 
buvo pastatyta A. Škėmos pre 
mijuota drama „Žvakidė“. 
Tai buvo retas, mėgėjų ribose 
mūsuose taip sėkmingas pasta 
tymas, deja nesulaukęs vertai 
pelnyto didesnio atgarsio span 
doje.

Paskutinį kovo šeštadienį 
Prisikėlimo salėje gatsroliavo 
Clevelando vaidilos su prieš po 
rą metų Liet. Bendruomenės 
konkurse antrą premiją gavu 
šia drama(?) „Melas šventyk 
loję“, parašyta rodos anksčiau 
šioje srityje nesireiškusio Vik 
toro Mariūno. Preši premjerą
Clevelande spaudoje buvo 
daug apie šį vaidinimą rašo 
ma, matyt, montrealiečių pa 
vyzdžiu, kas reiškė, jog cleve
•S©®©©®©©®©©©©©©®®®©©©®©©g f

Raštinė: LE 4-4451 g

I
Dr. P. MORRIS I
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais x 
pagal susitarimą.1082 Bloor W., Toronto 4. |(į rytus nuo Dufferin St.) |

S©©©©©®®®©©©®©©©©-©©®©©®®

TRUMPAI IR AIŠKIAI
— Dortmundo teismas, Vo 

kietijoje, netrukus spręs „refe 
rento Lietuvos reikalams“ A. 
Krumbacho ir geštapininko 
W. Gerke masinių Lietuvos 
gyventojų žudymų bylą. Jie 
veikė Jurbarke, Palangoje, 
Kretingoje, Tilžėje, Virbaly.

— Nordsee - Zeitung korės 
f^ondento žiniomis ?Š Mask 
vos, Lietuvos okupantas nepa 
tenkintas, kad Pabaltijo vals 
tybės nesijungia į Maskvos 
ratą pagal jos dirigavimą, net 
400 kolūkių neturi komparti 
nės organizacijos.

— Suomių spauda plačiai ir 
aiškiai rašo, kad miręs Sibire 
tremtinys Endrius Borcher 
tas, buvęs Klaipėdos krašto di 
rektorijos pirmininkas, buvo 
kalinamas lygiai nacių, lygiai 
bolševikų, kurių kalėjime ir 
mirė, kad buvo lietuvis.

— Maskva Įsakė Lietuvos 
popieriaus fabrikams pagamin 
ti popieriaus ukrainiečių enci 
klopedijai spausdinti, o rusų 
sovietinė enciklopedija visą lai 
ką spausdinama Lietuvos Pet 
rašiūnų popieriaus fabriko po 
pieriuje.

— Tiktai 2% Lenkijos stu
-------------- ....................................... gag>

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi didelį 
Income Tax blankų užpildymo 

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

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

landiečių pastatymas pretenda 
vo į viršparapijinį lygį. Toigi 
po „Žvakidės“ sužibėjimo, čia 
buvo laukiamas rimtas konku 
rentas. Konkurento toli gražu 
nebuvo sulaukta.

Visų pirma, veikalas visumo 
je buvo silpnokas. Nestipriai 
idėjai išryškinti prireikė net 
penkių veiksmų, gi pačios ve 
damos idėjos — dramatinio 
konflikto paviršutinis trakta 
vimas davė kone amerikietis 
kos „soap-operos“ įantspalvį. 
Dialogai netik nereikšmingai 
ištęsti, bet ir dirbtini, neįtiki 
na. Pakili, beveik poetinė kai 
ba, einanti lygiagrečiai su pa 
prastąja ir netvirtas arba joks 
tųdviejų surišimas dažnai žiū 
rovui, scenoje vykstant tragiš 
kam veiksmui,, kėlė juoką.

Tai tiek atsitiktinų pastabų 
apie veikalą, jų galėtų būti 
žymiai daugiau.

A. Povilainis.

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.

dentų priklauso kompartijai, 
kiti jos kratosi, kaip maro.

— Sovietai pagrobė į Vaka 
rų Berlyną perbėgusį policijos 
tarnautoją Kolosinskį.

— Lenkų istorikai atvykę 
Lietuvon tyrinėti jos istorijos.

— Komunistai prievartauja 
Lietuvos rašytojus rašyti 
„šiuolaikinėmis temomis“.

— Estijon, kaip ir Lietu 
von, iš Vakarų organizuoja 
mos visokių išeivių ekskursi 
jos neva į dainų šventę, bet fak 
tinai į okupacijos 20 metų su 
kaktuves.

__ Lietuvoje atsirado kom 
partijos iškrypimas — nacio 
nalistiniai komunistai, t. y. tie 
lietuviai, kurie nepatenkinti ru 
sų goža Lietuvos gyvenime.

Tai yra savotiški „titinin 
kai“.
• Muzikos festivalyje,, kuris 
įvyko Montrealyje, dalyvavo 
tie patys dainininkai, kurie da 
lyvavo ir Toronte, bet į finali 
nį pasirodymą nepateko.
• Trūksta technikų visai Que 
beco provincijai, apie 16,000, 
nors 10 Montrealio technikos 
mokyklų kasmet išleidžia po 
1000 naujų.
• Neregių draugija Montrealy 
kasmet globoja apie 3000 ne 
regių — vieniems padeda tai 
syti regėjimą, kitiems parūpi 
na darbų ir tt.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
■ J. Gražys ir K. Gudžiūnas :
: Parduoda gatavus, siuva

::i naujus, remodeliuoja ir tai:
so senus

kailinius paltus.
i Vasarai saugus išlaikymas: 

su apdraudimu.
3365 Masson St., 

Montreal.
j j Tel. RA 1-6005.
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