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I N D E P E N D

Politiniu i vykiu savaitė
SPĖJAMAS LIETUVIS KARDINOLAS?

Genevoje taikos derybos nesiseka. Fidel Castro sovietų 
įrankis. Adenauerio protestas Maskvai. Lietuviai skrenda 

Į sovietiją.
žengę sovietijos ribas, iškart 
taps jos kaliniais. Jie žinos, 
kad sovietai su jais padarys 
tą, ką panorės. Jeigu bus sovie 
tams interesas, galės ką ir pa 
silaikyti. Blogiau yra su išvyki 
mo sąlygomis. Yra žinių, kad 
anketos, kurias teks keliaunin 
kams užpildyti, turi

DAUG KLASTOS.
Kažin kaip ištikrųjų yra? Bet 
faktas, kad jau dabar į sovie 
tiją išvyksta žmonių, kas įdo 
miau — dipukų. Štai iš New 
Yorko išvyko architektas Var 
nas, p. Paprocikenė ir vyks 
dar daugiau. Tat Vlikui šita 
reikėjo numatyti ir bent ki 
taip savo pasisakymą formų 
luoti.

DIDŽIOJOJE POLITIKOJE 
tebesitęsia šaltasis karas. Ne 
žiūrint Chruščiovo pasiūlymų 
eiti į koegzistenciją, jis pats tą 
savo pasiūlymą laužo. Jis pran 
cūzus atkakliai kurstė prieš vo 
kiečius, dėl ko Adenaueris tu 
rėjo net griežtai protestuoti 
oficialiai pasiųsta Maskvai no 
ta.

DERYBOSE GENEVOJE 
perdėm vyksta šatasis karas: 
ką tiktai Vakarai pasiūlo, tai 
tuojau Maskva atmeta. Priėjo 
prie to, kad vieni kitus prade 
jo šakuoti maksimališkiausiais 
pasiūlymais. Vakarai pasiūlė 
Rusijai...

NUSIGINKLUOTI 
VISIŠKAI.

Tuo „taikioji Maskva“ 
vo prispirta prie sienos ir paro 
dė, kad jos siūlomasis nusi 
ginklavimas yra tikta... blefias, 
reikalingas šaltojo karo tęst 
mui, nes Maskva Vakarų pa 
siūlymą atmetė.

Kad Maskva apie taiką ne 
galvoja, aišku ir iš kitų faktų. 
Štai, teigiama ir įrodinėjama, 
kad barzdotasis Kubos dikta 
torius Rusijai

SUTEIKĘS BAZES 
prieš Ameriką, o Kinija vėl pa 
žeidė Indijos sienas ir nesiliaų 
ja veržtis į Indiją.

— Ceilonas pasiskelbė res 
publika.

Paskutiniai laikai pagausėjo 
etuviškomis žiniomis. Viena, 

gal, Įdomiausių yra spėjamoji 
žinia apie kardinolo paskyri 
mą Lietuvai. Kadangi Popie 
žius paskyrė tris „tylius“ kar 
dinolus, nepaskelbęs, kas jie 
yra, tai plačiai spėliojama, kad 
vienas jų būsiąs

LIETUVOS KARDINOLAS
Nurodoma ir jo pavardė — 

tai kankinys, dvigubas tremti 
nys, išgyvenęs kelis metus 
„garsiuose“ Solovkuose, — 
vyskupas Matulionis, dabar 
kažkur Įkalintas Lietuvoje.

Spėliojimai grindžiami pa 
prastai: vienas iš „tyliųjų“ vic 
on mirusio Jugoslavijos Stepi 

nako, kitas Čekoslovakijos ka 
Įėjime kalinamasis vysk. Bėra 
nas ir... trečias Lietuvos, Ma 
tulionis. Atrodo, spėliojimas la 
bai logiškas ir patikimas. Bet 
tai tiktai spėliojimas. Yra

PRIEŠINGŲ NUOMONIŲ:
Teigiama, kad lenkai nepri 

leisią, kad Lietuvai būtų pa 
skirtas kardinolas. Lenkų span 
da beveik tikrai nurodinėja, 
kad trečiasis tylusis kardino 
las esąs paskirtas Lenkijai, nes 
ji vis turėjusi du kardinolus. 
Vis dėlto, tas klausimas ir da 
bar dar yra tiktai spėliojimų 
stadijoje — taip, o gal ir ki 
taip.

VLIKo paskebtasis atsišau 
kimas nepasinaudoti šių metų 
neva lengvatomis vykti Lietu 
von, sukėlė daug komentarų 
Ir pakibo ore klausimas

VAŽIUOTI AR 
NEVAŽIUOTI?

Praktika parodys, kokia į 
atsišaukimą bus reakcija. Atro 
do, VLIKas neatsargiai formų 
lavo savo mintis. Kad žmonės, 
net ir dipukai, važiuos į Lietu 
vą, tai yra neabejotina. Va 
žinos tie, kurie norės nuvažiuo 
ti. Ir ne tame svarbumas, va 
žiuos jie, ar nevažiuos, bet 
svarbumas tame, kaip, kokio 
mis sąlygomis važiuos, ir kaip 
ie nuvažiavę elgsis.

Aišku: revoliucijos jie ne 
kels, nes ir norėdami tą pada 
ryti, nepadarys nieko. Jie, pei
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LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JOS 1959 METŲ LITERA 
TOROS PREMIJOS 

aktas ir koncertas Hamiltone 
įvyko balandžio 10 d. Hamilto 
no lietuvių akcinės bendrovės 
namų kino salėje. Iškilmėn su 
sirinko per 300 hamiltoniečių, 
torontiečių ir kt. apylinkės lie 
tuvių kolonijų lietuvių.

Iškimingąjį aktą vedė KLB 
Hamlitono apylinkės v-bos pir 
mininkė G. Skripkutė. Trum 
pu kondensuotu žodžiu pasvei 
kiusi visus susirinkusius, ji pa 
skaitė Lietuvių Rošytojų dr- 
jos valdybos laišką, kuriuo dė 
koja Hamiltono lietuviams už 
premijos paskyrimą. Su minėju 
si viso vakaro tvarką, pirmi 
ninkė pakvietė Rašytojų dr- 
jos premijai skirti sudarytosios 
Jury komisijos atstovą J. Kar 
delį.

Pasveikinęs Hamiltono lietu 
vius, kaip pirmaujančią Kana 
dos lietuvių koloniją KLB Kr. 
v-bos ir kitų kultūrinių Mont 
realio vienetų bei Montrealio 
lietuvių vardu, J. Kardelis ju 
ry komisijos vardu pareiškė

ĮTEIKIMO
ypatingai didelę padėką 6-sios 
Lietuvių Dienos rengimo ko 
misijai ir KLB Hamiltino lie 
tuvių apyl. v-bai, o per ją ir vi 
sai Hamiltono lietuvių kolom 
jai, Jury k-jos atstovas perskai 
tė Rašytojų dr-jos v-bos at 
siųstą premijavimui knygų, iš 
leistų 1959 m., sąrašą ir k-jos 
svarstymo pasekmėje surašytą 
jį aktą: „Lietuvių Rošytojų 
drugijos premijos jury komisi 
a (pirmininkas Dr. Henrikas 
Nagys, sekretorius: Jonas 
Žmuidzinas, nariai: Jonas Kar 
delis, Juozas Kralikauskas ir 
Vytas Tamulaitis), peržiurėju 
si 1959 metais išleistas groži 
nės literatūros knygas, vien 
balsiškai nutarė Lietuvių Rašy 
tojų draugijos 1959 metų lite 
ratūrinę premiją paskirti VIa 
dui Šlaitui už jo eilėraščių rin 
kinį „Ant saulėgrąžos vamz 
džio“, kuriame poetas grakš 
čiu, subtiliu ir paprastu žodžiu 
išsako kūrėjo žmogiškąją bui

ir garsiojoje St. Petrick kated 
roję. Kita porgramos dalis bus 
vėliau paruošta. Visiems yra 
aišku, jog birželio 12 d. niekas 
New Yorke jokių pramogų ne 
kels.

SPORTO LAIMĖJIMAI 
LIETUVOS GARBEI
Vliko pereinamoji taurė

Lietuvių sportininkų veikla 
siekti išeivijoje sportinės dva 
sios pakėlimo jaunųjų tarpe, o 
taip pat jų ryžtas kovoti už 
laimėjimus sportinėse varžybo 
se su kitais, tuo pačiu garsi 
nant Lietuvos ir lietuvių vai
dą, yra teigiami įnašai, lygiai 
į lietuvybės išlaikymą išeivijo

mo pastangas.
Didžiai vertindamas Lietu 

vių sportininkų norą grūdintis 
ir tobulėti, o taip pat puikiai 
suprasdamas reikšmę, kurią jų 
veikla turi laisvajame pasauly 
je, Lietuvos bylai ir jos tauti 
nes spalvas ginant ir norėda 
mas lietuvius sportininkus, 
ypač pačius jaunuosius, paska 
tinti, Vyriausias Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas įsigijo 
pereinamąją taurę.

Taurė bus įteikiama kas žai 
dynės, kaip pereinamoji dova 
sa, žaidynes laimėjusiai krepšį 
nio jaunių komandai. Taurė ti. 
ri tokį Įrašą: „L. S. Žaidynių 
Krepšinio Jaunių Nugalėtojui 
— Pereinamoji Taurė — 1960 
m., New Yorkas, Vyr. Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas“.

Pirmą kartą taurė bus įteik 
ta krepšinio žaidynes laimėjo 
šiai jaunių komandai š. m. ba 
landžio 30 d. New Yorke.

Vik.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PABALTIJO VALSTYBIŲ 20 TIES METŲ OKUPACI

NEI SUKAKČIAI
laisvajame pasauly plačiai pa 
mnėti ir kaip galima daugiau 
laisvų tautų dėmesį į bolševikų 
tiems kraštams padarytas 
skriaudas atkreipti. New Yor 
ke sudaryta speciali taryba, pa 
vaidinta „Baltic States Fre 
edom Counsil“. Iš trijų tauty 
bių egzilinių ir vietinių organi 
zacijų atstovų į tarybą įeina 
po keturis narius. Lietuvius 
atstovauja dr. A. Trimakas, 
prel. Balkonas, J. Šlepetys ir 
V. Sidzikauskas. Šis pastarasis 
yra ir tarybos pirmininkas, vi 
cepirmininkais yra latvis A. 
Berzinš ir estas L. Vahteris.

Norima, kad visame lais 
vajame pasaulyje kiekvienoje 
kolonijoje šių trijų tautų gy 
ventojai tąją didžiąją nelaimę 
atatinkamai paminėtų. Birželis 
yra tos sukakties mėnuo ir jis 
visas turėtų būti tam reikalui 
panaudotas. Šiam dideliam 
darbui jau pats laikas pradėti 
ruoštis. Taryba žada greitu lai 
ku pateikti ir savo programą.

New Yorko mieste tam rei 
Italui jau sudarytas komitetas. 
Jis kaip ir ankstyvesniems nu 
nėjimams pavadintas „Baltic 
States Freedom 
Šiam komitetui 
ninkauja latvis 
Vicepirmin n kais 
J. Audėnas ir estų A. Mei. Lie 
tuvių grupėn iš New Yorko Al 
to ir Lietuvos Laisvės komite 
to dar Įeina A. Varnas, St. 
Briedis, A. Alksninis, M. Ki 
žytė ir P. Vainauskas. Minėji 
mas bus birželio 12 d. Town 
Hall t. y. solė, kurioje rengia 
mi visi geriausieji koncertai. 
Tą pačią dieną yra numatytos 
specialios pamaldos didžiojoje 

Committee“, 
šiemet pirmi 
Stankevičius, 
yra lietuviu

ti“. Aktą pasirašė visi jos na 
riai.

Po to buvo paaiškinta, ko 
dėl premija paskirta būtent 
VI. Šlaitui ir paskaityta iš jo 
rinkinio eilėraščių. Taipgi bu 
vo suminėta, kad poetas VI. 
Šlaitas nuoširdžiai dėkoja už 
premiją, kuri jam esanti labai 
didelė ir moralinė ir medžiagi 
nė parama.

Nesant laureato iškilmėje, 
KLB H. apyl. v-bos pirminiu 
kė G. Skripkutė premijos čekį 
500 dol., simboliškai perdavė 
jury k-jos atstovui.

Lietuvių Rašytojų dr-jos v- 
bos vardu kalbėjo įgaliotas ra 
šytojas Juozas Kralikauskas, 
gražiai valdąs lietuviškąjį žo 
dį. Ir dabar jis davė Įspūdingą 
lietuviškojo žodžio įvertinimą, 
nurodęs Možvydą, kuris labai 
paprastai pasakė, bet nepap 
rastai įspūdingai prabilo į skai 
tytojus: „Imkite mane ir skai 
tylate“. Ir J. Kralikauskas 
kvietė lietuvius skaityti lietu 
viškas knygas, o šių tarpe —

ir naujojo laureato, Vlado Šiai 
to premijuotąją „Ant saulėgrą 
žos vamzdžio“, ypač, kad poe 
zijos, kaip, ir muzikos, kaip ir 
gėlės grožio negalima apsaky 
ti, — tai reikia pačiam matyti, 
girdėti, skaityti.

J. Kralikauskas labai augs 
tai vertino literatūrinės picmi 
jos paskyrimą, kaip plataus 
masto žygi ir pareiškė linkėji 
mų, kad ir kitos lietuvių kolo 
nijos pasektų hamiltoniečius.

Toronto Lietuvių Seimelio 
pirmininkas J. R. Simanavi 
čius, sveikindamas Hamiltono 
lietuvius su gražia iniciatyva, 
paskelbė, kad šiemet Lietuvių 
Dieną ruošia Torontas ir kad 
šių metų Lietuvių Diena bus 
paįvairinta Kanados lietuvių 
chorų bendru koncertu, jauni 
mo tautiniais šokiais ir kad To 
rontas projektuoja masinį 
nimo sttskridimą Kanados 
tinėje Ottawoje.

Aktui pasibaigus sekė 
certas, bet apie jį sekančiame 
NL nr.
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BALFO PIRMININKO, KA N. DR. J. B. KONČIAUS 
PRANEŠIMAS

Pabėgėlių metai, prasidėjo 
šieji liepos 1 d. 1959 m. baig 
sis šių metų liepos pirmą die 
na. Bemaž visos UNO valsty 
bės, išskyrus komunistines, pri 
sidėjo pabėgėlių sunkiai daliai 
palengvinti. Pradžią šiai idėjai 
davė Britai. Jie dau iausia ją 
ir remia.

1959 m. gegužės 20—21 d.. 
Prez. Eisenhoweris sukvietė 
didžiųjų labdaros organiraci 
jų (jų tarpe ir BALFo) pirmi 
ninkus bei šiaip žymius visuo 
menės veikėjus į W'hite House 
konferenciją, išrišti pabėgėlių

Įkurdinimo problemą.
Viso pabėgėlių yra dar 

2,5 mil. Vak. Vokietijoje 
yra likę apie 160,000, neskai 
tant vokiečių. Jų tarpe pabai 
tiečių yra apie 20,000; lietu 
vių — apie 7,500, kurių 4,000 
yra klaipėdiečiai ir apie 3,500 
iš Didžiosios Lietuvos. Klaipė 
diečiai apie 90% atsisakė enn 
gruoti. Dauguma jų yra pakan 
karnai gerai Įsikūrę. Kiti Vaka 
rų Vokietijoje likę lietuviai 
daugiausia yra pabėgėliai. Jų 
būklė yra skurdi ir dangun:a 
jų tebegyvena stovyklose, jie

per 
dai

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Broliai Kunigai, Sesės Vienuolės, Broliai ir Sesės Pasauliečiai.

Visus nuoširdžiai sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventės 
proga. Linkiu, kad šios šventės turinys visus nuteiktų džiau 
gsmui, vilčiai, drąsai ir norui tobulinti savo sielą, teikti švie 
sos visos žmonijos gyvenimui.

Kurie liūdite dėl brangaus asmens mirties, susiraminkite. 
Mirtis yra prisikėlimui ir gyvenimui.

Kurie liūdite dėl siautėjančių pasaulyje neteisybių ir ne 
dorybių, kurios yra skaudžiai palietę ir musų tautą, atsiminki 
te, kad žmonių sukurtos klaidos gali ir turi būti pataisytos 
pačių žmonių, nelaukiant stebuklo iš dangaus. Tai tepažadi 
na kiekviename mūsų atsakingumo ir galios pajautimą. Tepa 
žadins mumyse didesnį entuzijazmą skleisti visuomenėje kil 
nesnę, krikščioniškesnę dvasią, kuri sklisdama keltų žmoniją 
naujam gražesniam gyvenimui. Kristaus Prisikėlimo stebuk 
las teuždega visus entuziazmu visos žmonijos gyvenimą r.-iu 
jinti Kristaus Evangelijos dvasioje.

Velykų ryto šv. mišių aukoje visus jus su meile pavesiu 
Išganytojo maloningumui. Nuoširdžiai jūsų Kristuje.

Vysk. V. Brizgys.

Džiaugsmingų Velykų Švenčių nuoširdžiai linkime Aušros 
Vartų parapijiečiams, bičiuliams ir visiems lietuviams.

T. J. Borevičius, SJ.
T. J. Aranauskas, SJ.
T. S. Kulbis, SJ.

Kristaus. Prisikėlimo švenčių proga, sveikiname parapijos ko 
mitetą, parapijiečius ir visus geradarius, linkėdami Dievo 
maloniu.

Parapijos Klebonas kun. J. Bobinas, 
Misijų Vedėjas Tėv. L. Andriekus.

Mielus skaitytojus, bendradarbius, rėmėjus ir visus lietuvius 
Šv. Velykų proga sveikiname ir linikme geriausios sėkmės.

S. B. „N L“, KLCT ir N L.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAI T IS

VILNIAUS PROBLEMA 
SPAUDOJE

„Chicago Sun-Times" dien 
raščio skaitytojui laiškų sky 
riuje tilpo net 4 lietuvių pasi 
sakymai prieš anksčiau ten idė 
tą lenko laišką, kuriame jis aiš 
kino Vilniaus lenkiškumą. Vi 
si lietuvių laiškai buvo gana vy 
kušiai S t ideguot i ir iš jų nuo 
šio ginčo toliau stovintieji kita 
taučiai, be abejo, galėjo susida 
ryti lietuvių puse palaikančią 
nuomonę.

LIETUVAITĖ STUDIJUOS 
INDĖNUS

® Čikagos lietuviu mokytoju 
konferencija Įvyko bal. 10 d. 
Jaunimo centre.

® Cicerietis John F. Kimbar 
kas per bal. 6 d. Įvykusius rin 
kimus buvo perrinktas i Cicero 
miesto valdžią. Jis užima mies 
to asesoriaus poziciją.

#■' Kun. dr. J. Prunskio moti 
na jau atvyko i Maskvą, kur 
tvarko vizos Amerikon gavi 
mo dokumentus. Ji Čikagoje 
laukiama dar prieš Velykas.

Danguolė Variakojytė gavo 
iš ..American Association oi 
University Women“ 2,000 dol, 
tsipendiją studijuoti indėnu pa 
pročiams, kalbai, muzikai, dai 
noms ir kt. apraiškoms.

Danguolė yra baigusi Rose 
velto un-tą Čikagoje ir rengia 
si doktoratui Indianos univer 
sitete Bloomingtone.

KONCERTAS MOKYKLOS 
NAUDAI

Bal. 3 d. Čikagos Augštes 
niosios iltuanistikos mokyklos 
motinu kubas surengė koncer 
tą, kuriame programą išpildė 
4 solistės: P. Bičkienė, A. Kai 
vaitytė, I. Motekaitienė ir R, 
Mastienė, akopm. prof. VI. Ja 
kubėnas.

Koncertas buvo rengtas tiks 
lu sukelti lėšų vadovėliams. Po 
koncerto Įvykusiame pobūvy 2 
stambesni rėmėjai VI. ir O. Ja 
kubėnai ir B. A. Bendoraičiai 
paklojo po 500 dol.

tikrai yra verti pasigailėjimo 
ir visokeriopos mūsų pagal 
bos. Svarbiausias dalykas yra 
ištraukti juos iš stovyklų.

Turime įtempti visas jėgas, 
kad šiais pabėgėlių metais iš 
trauktume iš stovyklų likusius 
lietuvius. Galintiems išemig 
ruoti i USA ar į Kanadą — 
teikti visokeriopą pagalbą nu 
galėti emigracinius formalu 
mus, o likusiems Vokietijoje 
ir Austrijoje pagelbėti kiek ga 
Įima geriau įsikurti.

Jaučiu šventą pareigą kiek 
mano jėgos leidžia, teikti viso 
keriopą pagalbą nelaimingiesie 
ms mūsų sesėms ir broliams. 
Tiesa, visa lietuvių tauta seno 
joje Tėvynėje ir Sibire yra rei 
kalinga mūsų pagelbos, deja 
per geležinę uždangą sunkiai 
pasiekiama.

Malonu man čia pranešti kas 
pasisekė jau atlikti Pabėgėlių 
Metais:

1) Per CARE parūpinau Va 
sario 16 gimnazijai visus fizi 
kos kabineto įrankius, apie 15 
tūkst. DM. vertės. Fizikos 
kytojas labai patenkniras, 
apgailestauja, kad neturi 
talpų fizikos kabinetui.

2) Britų Adaption Commit 
tee per mūsų skyrių Miunche 
ne pranešė suteikusi šemet 10 
tūkst. DM. jų pačių parinkto 
ms lietuvių šeimoms Bavarijo 
je, jų būtiniems reikalams isi

m o 
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3) Šiais metais sausio mene 
si iš NCWC Centro išrūpinau 
penkiasdešimčiai šeimų su rna 
žais vaikučiais po 5 dol. į mė 
nesi maisto pagerinimui.

4) Vasario 4 ir 5 dd. lankiau 
si Department of State, Wa 
shingtone, D. C. ir tariausi dėl 
finansinės pagalbos likusiems 
Vokietijoje pabaltiečiams įsi 
kurti. Mane užtikrino, kad jie 
praneš USEP Europos direk 
toriui Frankfutre Mr. G. War 
ren, kad jis sudarytų su BAL 
Fo direktore Europoje p. 
Dambraviene ir mūsų Įgalioti 
niu Rugienium sutarti ir skil
tų lėšas. Gavau iš p. Rugie 
niaus pranešimą, kad USEP pa 
skyrė 22,500 dol. Iš šios su 
mos Įkurdinimo reikalams ski 
riama 15,000 dol. ir administra 
ciniams 7,500 dol. Šios sumos 
paskirtos nuo kovo 7 d. iki šių 
metų pabaigos. Įkurdinimo rei 
kalams yra skiriami: projektų 
vykdytoja C. Šimkutė (alga 
650 DM mėn.), buh. vedėja ir 
sekr. E. Kairienė (550), pabė 
gėlių lankytoja A. Griniene 
(500).

Šių tarnautojų per 9 men. 
algos susidarys 17,019 DM ir 
kelionių išlaidoms, kurias lu 
rėš atlikti p. Rugienius, Damb 
avienė ir kiti — būtų 13,000 
DM. Visos šios sumos Ims 
USEP apmokėtos. Kadangi p. 
Kairienė ir P. Grinienė daoar

Nukelta į 8-tą psl.
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AĄEPRIKtrAUTSSIAAA L-ILTWA JUOKDARIAI...
INDEPENDENT LITHUANIA MELUOJA IR NEMIRKSI SAVĘS NEPAŽINO...

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

Rojus Mizara, reikia plripa 
žinti, aprašydamas Lietuvos 
vyskupijas, kunigus ir bažny 
čias, bus padaręs gerą darbą, 
nes laisvėje esą lietuviai iš tų 
aprašymu jau susidaro tikres 
ni vaizdą „apie bažnyčios tais 
vę Lietuvoje“. Mizara už tai 
galime pagirti. Žinoma, mes ne 
žinome, ar jis teisingai perda

DOminic 6-6220
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

ve Lietuvos vyskupu ir kuni 
gų pasisakymus, nes gi 

reikia suprasti, kad Rojus Mi

Tūlas Stasys Laurinaitis 
(gal jis nei Stasys, nei Lauri 
naitis ir tiktai tuo vardu prisi 
dengęs, 'kaįp ir daugelis jo 
sėbru — okupacijos garbinto 
jas) „Tėvynės Balso“ 10(282) 
numeryje sumanė parašyti apie 
demokratiją, bet, 1:-ip ■"'ei; 
giams įprasta, rašė, ..še .......
įrašė.

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C
America & S. America .$ 5.5C
Other Countries ........... $6.00

žara bolševikas, aklas soviet.' 
jos, jos prievartinės diktatui- . 
ir Lietuvos okupacijos garbin 
tojas. Iš tokio žmogaus objek 
tyvios tiesos negalima laukti

a t . ir tikėtis. Bet jeigu jis sėdo
Aflresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) po kryžium ir gana rimtai kai 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidu. bejosi su vyskupais ir kuni 
„aiS( nekovodamas, kaip tai 

_ , , daro visi soviečikai, tai iš jo
I risik( urna pusės jau didelis kompromi

sas padarytas su „sovietiška
JUOZAS VAIŠNYS, S. J. sąžine“, kuriai moralės įstaty

Tiktai paskaitykite, ką tas 
Stasys Laurinaitis rašo:

„Esant buržuazinei demo 
kratijai, vadžią faktiškai savo 
rankose turi nedidelė saujele 
išnaudotoju, kurie yra suinte 
resuoti išsaugoti ii stiprinti 
savo privilegijas, engti miiio 
nūs darbo žmonių, plėšti siip 
nas tautas. Ji neparodo išei 
ties žmonijai iš tų aklaviečių, 
į kurias įstūmė jas kapitaliz 
mas. Todėl mes laikome buržu 
azinę demokratiją viena iš 
priemonių, kurios dabar bui žu 
azinėms valdančioms klasėms
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Kai pavasario saulė pakyla 
augštyn ir stipriau pradeda šil 
dyti žemę, gamtoje įvyksta di 
delis perversmas: viskas lyg 
iš naujo atgimsta ii keliasi 
naujam gyvenimui. Upės ir 
upeliai, sutraukė ledo pančius, 
pasijunta laisvi ir, linksmai 
čiauškėdami pavasario perga 
lę, skuba savo keliais. Žemė, 
išsivadavusi iš kieto gruodo, 
laisvai atsikvepia ir siunčia 
augštyn žalius gyvybės daigus. 
Ir Velykų varpai gaudžia 
linksmą prisikėlimo ir peiga 
lės giesmę.

Tada ir žmogus pasijunta 
lyg iš miego atbudęs ir prisi 
kėlęs naujam gyvenimui. Savo 
gyslose pajunta gyvai tekančia 
gyvenimo srovę ir jo akys ky 
la augštyn, lyg žalieji daigai, 
ir gėrisi skaisčia, mėlyna pa 
dange, kur pakilęs vieversys 
linksmą pergalės dainą dainuo 
ja. Ir priešo prislėgtas lietuvis 
tada pasijunta daug galingos 
nis. Jis pajunta tvirtesnį norą 
gyventi, kovoti, laimėti. Gyvo 
mis pavasario spalvomis jam 
sušvinta viltis, kad dar negalų 
tinai pralaimėta. Ne! Po šalto 
ir kieto ilgos žiemos gruodo ir 
jam kada nors prašvis linksma 
pavasario saulė. Po niūrios ir 
liūdnos gavėnios ir jam su 
skambės Velykų prisikėlimo 
varpai. Jeigu taip Visagalio 
norėta, kad net ir menkiau 
šiam žemės kūrinėliui po kiek 
vienos žiemos prašvinta pava 
sario prisikėlimas, argi gali 
laisvam gyvenimui neprisikel 
ti visatos valdovas—žmogus?

Didžioji prisikėlimo drama 
prasideda Verbų sekmadienį, 
kai Į Jeruzalę žengiančiam Iš 
ganytojui iš visų pusių sklin 
da triukšmingos ovacijos, o 
baigiasi Velykų ryto pergale, 
kai augštai iškeliama triumfo 
vėliava, išvadavusi pasmerktą 
žmogų iš mirties glėbio. Tarp

„Ak ne! Mirtis nėra baisi. Tai 
juokas, pasislėpęs už ašarų, 
džiaugsmas už sopulių, tai bal 
žiedžio žiedas po sudžiūvusiais 
lapais“ (Sename Dvare).

Gavėniška nuotaika yra ap 
gaubusi ir mūsų Tėvynę. Pri 
slėgtas lietuvis sunkiais žings 
nais eina skausmingu Golgo 
tos keliu. Atrodo, kad kraujo 
ištroškusi mirtis tuoj klaikiai 
sucyps savo pergalės Šukį. Bet 
mirties Nugalėtojo velykinė 
triumfo vėliava tepakelia niū 
su nuleistas akis augštyn, te 
sužadina mūsų širdyse kosos 
ir vilties spindulį. Juk viltis ir 
silpniausiam duoda nenugali 
mos jėgos, o kova už kilnius 
idealus negali kitaip baigtis 
kaip tik pergale. Dar ne vis 
kas yra žuvę, nors ir labai 
žiauriai žudoma. Dar lietuvio 
širdyje nėra užgesusi Tėvynės 
meilės kibirkštėlė, nors ir viso 
kiais būdais slopinama.

Čia vėl būtų naudinga prisi 
minti tame pačiame veikale pa 
sakytus gražius ir prasmingus 
M. Pečkauskaitės žodžius: 
„Kaip neapsakomai man gaila 
visko, kas nyksta! O liūdnasis 
merdėjančios tautos reginy! 
Tautos, kitados didžios, tiek 
gražių dainų nudainavusios, 
tiek fantazingų padavimui na 
audžiusios, garbingą istoriją 
gyvenusios, turėjusios tokių 
didvyrių, kaip Pilėnų gynėjai, 
ir tokių moterų, kaip Gražina, 
ir tokių genialių viešpačių, 
kaip Vytautas. Rusų spaudžia 
ma, savų sūnų niekinama... 
Anglys laikinai užvožtos, kad 
užgestų. Bet užgesintos, ro 
dos, anglys kartais kažkur ne 
regima rūsti kibirkštėlė. Kar 
tais ji atgaivina anglis, sudegi 
na indą ir padaro gaisrą“.

Saugokime tą kibirkštėlę sa 
vo ir ypač mūsų jaunimo širdy 
se, kacl ji niekadas neužgęstų,

mai nerašyti.
Pasirodo, kad propagandos 

sumetimais Mizara buvo įsi 
leistas ir į Lukiškių kalėjimą 
Vilniuje. Sunku pasakyti, ar 
Mizara rašo, ką matė. Gal jis 
ir matė ką, bet nerašo. Bet Lu 
kiškiu kalėjimo aprašyme iš 
pirmųjų eilučių jis aprašinėja 
akiplėšišką melą. Štai jis ką 
rašo:

Iš pirmųjų paklausimų, Mi 
žara jjau nurodo kalėjimo virši 
ninkui kryptį, kaip jis turi at 
sakyti i jo klausimą :

— Kokios rūšies kaliniai čia 
laikomi — kriminalistai? — 
klausia Mizara, jau nurodyda 
mas kriminalistus. Kalėjimo 
viršininkas ir atsako:

— Taip, kriminalistai. Poli 
tinių kalinių šiandien tiek Lie 
tuvoje, tiek visoje Tarybų Są 
jungoje nėra. . .

Viršininkas taip meluoja ir 
neraudonuoja, o Mizara tą me 
lą rašo ir gi neraudonuoja. O 
argi lietuviai nežino, kad de 
šimtys tūkstančių Lietuvos 
žmonių ir šiandien yra ištrem 
ti Sibiran, kaip politniai kali 
niai. Reikia turėti jau pernelyg 
didelį nachališkumą taip me 
luoti! Bet bilševikams tai yra 
natūralu.

reikalingos masėms apgauti“.
Taip rašo tas Stasys Lauri 

naitis. skirstydamas ir rūšiuo 
damas demokratiją į buržuazi 
nę ir sovietinę.

Kas gi yra demokratija iš 
tikrųjų? Demokratija — reiš 
kia žmonių valdžią. Kaip ji at 
siekiama? Visuotiniais balsavi 
mais, žmonėms išstačius kan 
didatus, kokius jie tiktai nori, 
kokius kas pasiūlo, ir kokius 
tie žmonės išrenka. Taigi, nė 
ra ir negali būti nei buržuazi 
nės, nei sovietinės, nei komu 
nistinės demokratijos, nes ga 
Ii būti tiktai viena demokrati 
ja, kuria žmonėms laisvai pa 
reiškia savo valią.

O kur yra rūšiavimas, kaip 
rašo Laurinaitis, ten nėra ir 
negali būti demokratijos. Ten, 
teisingai jis rašo, valdo sauje 
lė savanaudžių ir garbėtroškų, 
kaip tas yra sovietijoje. Sovie 
tijoje nėra žmonių laisvos va 
lios, nes diktatūra leidžia bal 
suoti tiktai už jai priimtinus, 
jai paklusnius asmenis.

Taigi, Stasys Laurinaitis nu 
rašė teisingai apie „sovietine“ 
demokratiją, tiktai... supainio 
jo vardus. Tie akli žmonės ne 
tiktai nelaimingi, bet ir tikri 
juokdariai. Mandrapypkis.

WINDSOR, Ont.
PARAMA VASARIO

Balandžio 1 — 3 dienomis 
Windsore vyko gavėnios reko 
lekcijos. Jas vedė kun. B. Su 
gintas iš Čikagos. Rekolekci 
joms baigiantis bažnyčios salė 
je katalikės moterys suruošė 
bendras vaišes - išleistuves, lai 
ke kurių pasakyta gražių kai 
bų, iškelta kun. B. Suginto as 
menybė, prisiminti lietuviškie 
ji tautiniai reikalai.

P. Januška kvietė kun. B. 
Suginto atsilankymą Windsore

16-IOS GIMNAZIJAI
atžymėti auka Vasario 16-sios 
gimnazijai. Išleistuvių daly 
viai, pritardami siūymui, auko 
jo: po 5 dol.: Dr. D. Naikaus 
kienė ir Inž. S. Naikauskas, po 
2 dol.: kun. dr. L. Ivandic, po 
1 dol.: A. Butavičius, V. Čiup 
rinskas, Pr. Dumčius, J. Gied 
riūnas, V. Ignatavičius, P. Ja 
nuška, A. Juškauskas, V. Ka 
činskas, A. Kozulis, J. Kun 
caitis, L. Leparskas, Z. Miš 
tautas, R. Puida, kun. V. Ru

Pasižymėjusi chemijos studentė, Julie Huang, iš Hong Kon 
go yra viena iš daugelio užsienio studentų, priimtų Cailto 
no Universitetan, Ottawoj. Naujai įrengti universiteto pa 
statai, kurie įkainojami ligi 6 mil. dol. Juose bus taip pat ge 
ogafinis centras. Pramatoma, kad čia bus priimta nuo 5,000 
ligi 6.000 studentų. (CS).

WELLAND, Ont.
LITUANICA RIMTAI POSĖDŽIAVO

šių dviejų garbės ir pergalės 
Sušvitėjimų viešpatauja klaiki 
gavėniška tamsa ir šiurpi Di 
džojo penktadienio kančia, kai 
laikinai buvo betriumfuojanti 
mirtis. Bet „Kristus kėlės, mir 
tis krito“, skamba iki -uol links 
mai Velykų himno žodžiai. 
Mirties baimės prislėgtas žmo 
gus lengviau atsikvėpė ir pa 
sijuto laisvas. Dabar jau mir 
tis nėra toji siaubą kelianti fa 
tališka katastrofa, bet vien tik 
džiaugsmingo prisikėlimo neiš 
vengiama sąlyga. Gražiai apie 
tai yra pasakiusi ir mūsų rašy 
toja Marija PeČkauskaitė:

nes, atėjus prisikėlimo valan 
dai, ji turės suliepsnoti galiu 
gu gaisru, atnešančiu mums 
pergalę. Kasdien matydami, 
kaip pasauyje vyksta nuolati 
nis karas, kaip šviesa Kovoja 
prieš tamsą, o tamsa prieš švie 
są; gyvybė prieš mirtį, ir mir 
tis prieš gyvybe: atsiminkime, 
kad Išganytojo atpirktasis žmo 
gus ne tamsai ir ne mirčiai yra 
skirtas, bet amžinai šviesai ir 
gyvybei. Tamsa kartais jo gy 
venimą apgaubia tik tam, kad 
labjau spindėtų šviesa, ir mir 
tis jį paliečia tik tam, kad ga 
lingiau triumfuotų gyvybė.

įsikurti naujoje vietoje: p. p. 
K. L. B. Krašto Valdybos Pir 
mininkui p. S. Kęsgailai, bei 
už gražią dovaną — knygą 
„Senovės liet, pinigai“, Mont. 
Lietuvių Seimelio Prezid. Pir 
mininkui J. Adomaičiui už žo 
di ir dovaną — svarų voką, 
Savan. Kūrėjų, Montrealio sk. 
P-kui A. Lapinui, Kultūros 
Fondo Įgaliot. p. L Rimkevi 
čienei ir p. Norkeliūnienei už 
linkėjimus ir gėles. Nepilki. 
Lietuvos Redaktoriui p. J. Kar 
deliui, ponui Domui Jurkui, 
Liet. Akademinio Samb. vai
du Dr. H. Nagiui, Montr. Liet.

sus, kaip gimines.
Konstancija ir Leonas 

Balzarai.
AČIŪ VISIEMS.

Atsisveikindami su Montrea 
hu, linkime visoms sesėms ir 
broliams lietuviams geros sėk 
mės, vienybės, geros sveika 
tos ir visų vičių išsipildymo, o 
ypač linkim greito pasimaty 
mo Neprik. Lietuvoje. Neat 
laikys tironas okupantas. 
Daug tironų žuvo, žus ir šis.

Esame dėkingi visiems už 
draugiškumą ir širdingumą, 
kuri jutome iš Jūsų per visą gy

Tai ne oranžinė Lituanica, 
nugalėjusi Atlantą, bet Wellan 
do ir Apylinkės Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas. Jis įsistei 
gė 1953 metais ir dabar šiam 
klubui priklauso 85 nariai. Ka 
soje 800 dol. ir medžiojimui 
bei meškeriojimui įgyto turto 
per 1000 dol.

Medžiojimas ir meškerioji 
mas, rodos, neturi nieko bend 
ra su tautybe. Bet iš arčiau pa 
sižiūrėjus, pamatai šį tą ir lie 
tuviško.

Kovo 26 d. Wellande, Crow
land hoteio patalpose vyko me 
tinis susirinkimas, kuriame bu 
vo išrinkta nauja valdyba. J 
valdybą įėjo J. Sinkus, E. Ber

dzinskas, J. Ražauskas, Pr.. 
Rudokas, A. Skeiveris, J. So 
daitis, I. Statkevičius, F. Sva 
bauskas, Alb. Tautkevičius, 
Alb. Tautkevičius ir E. Zators 
kis. Bendra suma 35 dol. pa 
siųsta Vasario 16-sios gimnazi 
jai Vokietijoje.

Windsorieciai vertina lietu 
vių gimnazijos reikšmę prisi 
dėdami savo auka ir gerbia ku 
nigą B. Sugintą, apie kurį Kl. 
Jūra yra parašęs jam skirtą 
knygą, pavadintą „Tėvynės 
Vaidila“. Kun. B. Sugintas 
yra tikrasis tėvynės vaidila, 
nes jo darbai apie tai kalba.

TAUTYBIŲ 
PASIRODYMAS,

ruošiamas Essex County New 
Citizens Association, įvyks ba 
landžio 23 dieną „Teutonia“ 
klubo salėje. Vakarienė prasi 
dės 7 vai. vakaro, o po to tuo 
jau bus tautybių pasirodymas 
— koncertas. Programoje da 
lyvauja vokiečių vyrų choras, 
vengrų tautiniai šokiai ir lietu 
viai. Lietuvius atstovaus Win 
dsoro Lietuvių Choras.

Biletai vakarienei ir koncei 
tui gaunami peš P. Janušką. 
Verta įsigyti iš anksto. Po 
koncerto bus šokiai, veiks bu 
fetas.

MŪSŲ LIGONYS
Hotel Dieu ligoninėje gydo 

si p. E. Pakausnienė. P. M.

ženienė, S. Sinkienė, A. Pra 
naitis ir B. Luomanas. Susi 
rinkime dalyvavo 60 klubo 
narių.

Vien jau toks gausus si'*- 
tinkime narių dalyvavimas i3 
do, kad klube yra kaž kas įdo 
maus. Įdomu dar ir tai, kad klu 
be dalyvauja ir šio sporto ne 
praktikuojančių. Susiriniki 
mas pasižymėjo dideliu kultu 
tingumu. Gražu pasiklausyti 
kai klausimai keliami tik ge 
rai apsvarstyti ir motyvuoti, 
todėl rimtai ir svarstomi. Tas 
įgalino per pusantros valandos 
apsvarstyti ir išspręsti daug 
reikalų.

Baigus svarstyti klubo rei 
kalus, prieita ir prie bendruo 
menės. Pasiūlyta atkreipti dė 
mesi į bendruomenės apylin 
kės nelengvą piniginį stovį. 
Prieita išvados, kad reikia pa 
gelbėt bendruomenei suorgani 
zuojant bent vieną parengimą, 
iš kurio pelno galėtų nors di 
džiąsias skyles aplopyti. Pasi 
girdo ir tokių balsų: „Kodėl 
klubas, daug vėliau susiorga 
nizavęs, suranda išeitį, kaip su 
ruošt parengimus ir parengi 
mams vietą, tai kodėl bendruo 
menė to negali padaryti?“

Tokia padėtis ne vien Wel 
lando apylinkėj. Ir ne vien 
Wellando ir apylinkės Medžio 
tojų ir Meškeriotojų klubas ge 
rai laikosi, bet panašioj pade 
ty yra ir daugiau organizaci 
jų. Tai kodėl su bendruomene 
kitaip yra? Knieti kai kurias 
bendruomenės ydas kelti iš 
naujo, bet nedrąsu, nes ksa 
kartų jas kelsi, tiek kartų būsi 
aprėktas.

Klubo susirinkimas baigtas 
10:30 Tautos himnu. Valandą 
laiko tęsėsi bendra klubiečių 
vakarienė.

Sekantis visų klubiečių ir 
daugybės svečių susibūrimas 
birželio 4 d. St. Stephen's sa 
Įėję kartūnų baliuje. Jau da 
bar visos ponios ir panelės siu 
vaši naujas ir gražiausias suk 
nias prizo laimėjimui. Tad vi 
som poniom ir panelėm iki pa 
simatymo birželio 4 dieną.

I.Š.

A. t A.
JAUNIUI JANUŠKAI 

nelaimingos mirties ištiktam, jo tėveliams

MARIJAI IR JURGIUI JANUŠKAMS 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

K. L. B. Winnipego Apyl. Valdyba.

PADĖKOS
Š. m. balandžio m. 2 d. man 

ir žmonai buvo suruoštos iš 
leistuvės, kurių surengimo naš 
tą ant savęs pasiėmė Seim.

Prezid. P-kas p. J. Adomaitis 
ir prezidumo nariai, už ką 
jiems mudu nuoširdžiai deko 
jame.

Taipogi nuoširdžiai dėkoja 
me už pobūvyje pareikštus 
nuoširdžius linkėjimus gerai

Karaliaus Mindaugo šaulių 
kuopos v-bos Pirmininkui S 
Barauskui už linkėjimus, adre 
są ir šauių ženklą, LAS pirm. 
J. Lukoševičiui, Dr. S. Dauk 
šai, K. Andruškevičiui, Liet. 
Valstiečių Klubo vardu L. Gi 
riniui, Vytauti Didžiojo Klubo 
Prezidentui p. Džiaugiui už 
gražius linkėjimus ir dovanai 
duotas subuvimui patalpas, o 
mielam ponui Dr. H. Nagiui 
už gražiai pravestą subuvimą.

Didelė padėka priklauso šio 
subuvimo šeimininkėms: pp. 
A. Kuncevičienei, M. Girdžiu 
vienei ir p. Adomaitienei už 
puikiai paruoštas vaišes. Dide 
lis ačiū visiems. Iki pasimaty 
mo Čikagoje, ten priimsime vi

venimo laiką Montrcalyje.
Konstancija ir Leonas 

Balzarai.
Mūsų adresas: 2823 West,

71 Str., Chicago 29.

Nuoširdžiai dėkojame mie 
Jiems prieteliams už suruoštas 
vaišes, gražias dovanas ir ma 
Jonius sveikinimus mūsų 10 
ties metų vedybų sukakties 
proga, pp. E. K. Astravams, 
pp. V. R. J. Dubauskams, pp. 
P. V. Sniečkarns, pp. J. K. 
Dubauskams ir pp. A. D. Du 
bauskams.

Visiems ačiū labai.
Valė ir Stasys Sapkai. 

Olds-Alberta.

„V. L.” SPAUSTUVE
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu : DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽLi.:' \U 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti "'L.
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS
11.

BENDRAS PABALTIECIŲ FRONTAS 
PRIEŠ MASKVĄ

Matėme, kad Sleževičius ne 
sutarė su tautininkais pažan 
giečiais, kurie ne ką galėjo da 
ryti, nes Smetoną Sleževičius 
pasiūlė padaryti valstybės pre 
zidentu, o pažangiečiu kita 
„grietinėlė“ (Voldemaras ir 
Yčas) buvo Paryžiuje. Bet 
Sleževičiaus tvarkymas, ma 
tyt, nepatiko ir krikščionims 
demokratams, nes rugpj. 19 d.
vokiečių atstovas Kaune, Zim 
merle, raportavo Berlynui, kad 
kd siekisą netrukus pasiimti 
politinį vairą į savo rankas. 
Ginklu panaudojo Sleževičiaus 
polinkį sudaryti Pobaltijo bend 
ra frontą tartis dėl taikos su 
tarties su Maskva.

Bolševikų „darbininkiškos” 
valdžios jau buco išguitos iš 
visų Pabaltijo valstybių. Mask 
va pajuto reikalą išeiti iš tuo 
metinės izoliacijos ir vėl pra 
mušti, kaip Petro Didžiojo lai 
kais, „langą į Europą“, pasira 
šant taikos sutartis su Estija, 
Latvija ir Lietuva. Pirmą žings 
nį čičerinas padarė (rugpj. 26 
d., per radiją pasiūlydas Esti 
jai derybas. Su latviais ir Es 
tais pasitaręs,

Sleževičius pasiūlė rugs. 10 d. 
sušaukti Rygoje Pabaltijo vals 
tybių konferenciją nustatyti 
bendrą liniją taikos deryboms 

su Maskva.

Sleževičiaus pasiūlymas la 
bai nepatiko bolševikams. Jie 
norėjo, kad kiekviena Pabalti 
jo valstybė turėtų atskirai. Len 
kų „Monitor Polski" rašė (rug 
sėjo 18 d.), kad lietuviai (reiš 
kia, SI. vyriausybė) esanti stip 
riausia rėmėja sutartinai bend 
ro visų pabaltiečių fronto 
prieš vokiečius ir rusus. Lietu 
vos inciatyvai, sako, Estijos Ta 
line įvyko antra pabaltiečių 
konferencija (rugs. 14 d.). Lie 
tuvą atstovavo pats Sleževi 
čius. Jis jau buvo gavęs oficia 
lų Maskvos kvietimą (rūgs. 11 
d.) pradėti taikos derybas.

Pabaltiečių konferencija nuta 
rė taikos derybas vesti, bet tik 

vienu bendru frontu, 
pranešinėjant Antantai kas da

romą. Tokiu būdu, rugs. 24 d. 
Sleževičius čičerinui pranešė, 
kad Lietuva sutinkanti dery 
bas užvesti, bet tik pasitariant 
su latviais ir estais, šiuo mo 
mentu Anglijos lordas Curzo 
nas paskelbė (rugs. 25 d.), kad 
Anglija nebeturinti toliau tei 
sės varžyti Pabaltijo valstybių 

darb. kojin

GP-9-1A

KELNAlTĖS-JERSi
T B ALTIN ŪKAI VY1

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

ir bei n.
it. viršum 
:eln. ir jer
seys ilg. ir 

J.tru. rank, 
y taipgi ir r< 
gul. balt.

atskiri ir 
i jungtiniai

MOTERŲ l R IV1 ERGAI 
ČTŲ / PATINTAI.

GAMINIAI: Merino „95‘ A| 
tiniai; šiltu pamušalu apatiniai; 
kojinės; Penmans pirštinės, 
imans megztiniai.

W ''j Penmans tut i kokybę, 
.^atlaikančią šiurkštų ne- 

rūpestingą nešiojimą ką 
motinos ir nori savo vaikams.

T-Baltin. nail- pa- 
stipr. apykakle.

Puikūs apat. elast 
juosmeniu 

kelnaitės.

s L ?. ]- - i -1. ' ibi :> - ", Į?
/ - ft ■■ metui merg. •;

* Jf - JI t Baltais medv.
1 |||l Ikrašt. megzti baltm?®R^^ 
į ’ į a ir keln. 8-16 metų •

... M"t. Lulnn. ir ,
;>■**’j/ t keln. balt, megzt.

g medviln. mažų, vid. z,
1 ,r did. numerių.

KŪDIKIŲ APATINIAI - 
sujungtiniai. apjuosiamo sti 
liaus ir suseg. prieky, medv 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 m< 
nešiu iki 1 ir 2 metų.

laisvas rankas, joms nustatant 
santykius su Maskva, kadangi 
anglai nebegali toliau teikti me 
džiaginės paramos ir ginklų.

Tartu mieste rugsėjo 29 d. 
— spalio 1 d. įvyko trečia Pa 
baltijo valstybių konferencija, 
kurioje Sleževičius iškėlė du da 
lyku: 1) Lietuva nesirašys ats 
kiros taikos sutarties su Mask 
va, nes nori, kad visos trys Pa 
baltijo valstybės pasirašytų 
bendrą, vieną sutartį, 2) Lie 
tuva nori kuo stipriausios Pa 
baltijo valstybių sąjungos, net 
konfederacijos. Konferencija 
pasiūlė Maskvai prisiųsti tai 
kos deryboms įgaliotinius į 
Tartu spalio 25 d.

Pabaltiečiai nutarė reikalauti, 

kad Maskva pripažintų jų 
nepriklausomybe ir prižadėtų 

nesikišti į jų vidaus reikalus. 
Šitas bendras pabaltiečių fron 
tas Maskvai begalo nepatiko 
ir Izvetsija spalio 7 d. išbarė 
Sleževičiaus vyriausybę „už at 
metimą bolševikų padaryto tai 
kos pasiūlymo". Atmetimas, 
sako, neatatinkąs „lietuvių liau 
dies nuotaikoms“.

Tolimesnį Sleževičiaus užsie 
nio politikos vystymą šia kryp 
timi nutraukė jo kabineto nu 
griovimas spalio 7 d. Po to, 
kiekviana Pabaltijo valstybė 
pasirašė atskiras taikos sutar 
tis: Estija pirma, Latvija pas 
kui, Lietuva paskiausia.

Rugsėjo 27 d. Sleževičiaus 

vyriausybė pašaukė 1896, 1899 
ir 1900 metais gimusius nau 
jokus, o spalio 2 d. ir 1894, 
1895 ir 1901 m. Tokiu būdu, 
netrukus susidarė 25,000 jau 
nu vyrų būrys, kurį lavino sam 
dyti švedų, prancūzų ir anglų 
karininkai. Paryžiuje pasamdy 
tas amerikietis Swarthout 
(juododis) organizucjti Ame 
rikoje lietuvių brigadą.

Bus daugiau.

VARDAI LIEUVIŠKI — 
RAŠYBA RUSIŠKA

Vilniaus radijas ir Lietuvos 
sovietinė spauda pakartotinai 
buvo pranešę, kad Danijoje pa 
statytas didžiulis žvejybos lai 
vas „Julius Janonis“. Taip pat 

neseniai pirmą kartą į Klaipė 
dos uostą atplaukė lenkų lai 
vų statykloje Dancige pasta 
tytas didžiulis jūros žvejybos 
laivas - bazė „Tarybų Lietu 
va“. Kai dabar į Vakarus atė 
jo „Juliaus Janonio“ laivo nuo 
trauka, aiškiai matyti, kad lai 
vo pavadinimas — rusiškom ne 
lietuviškom raidėm. >— Kai' 
dėl „Tarybų Lietuvos“, tai pa 
slapaį atidengė Dancigo lenkų 
dienraštis „Dziennik Baltic 
ki“. To laikraščio sausio 16 
dienos laidoje duota laivo nuo 
trauka ir aiškiai pažymėta, kad 
jo vardas ya „Sowietskaja Lit 
wa". čia jau ne tik rašyba ru 
siška. bet ir pats laivo pavadi 
nim”

Lietuvos okupantas ^turtina^ 
lietuviu kalbą c c

2.
„Marksizmo - leninizmo 

klasikų vertimai turi didžiu 
lę norminamąją reikšmę toles 
nei lietuvių literatūrinės kai 
bos raidai“. Kur čia ne, nes 
vertėjai kalbos beveik nemo 
ka. Duodamas įdomus pavyz 
dys, koks vargas versti litera 
tūrinius dalykus, rusiškas jun 
ginys sbornaja izba arba tie 
siog žodis izba „pirkia, Kur 
buvo daromos vyrijos sueigos, 
„kuopos“ galutinai išverstas 
sueigine; voiskovaja izba „vie 
tos administracinė įstaiga“ 
buvo versta: karinė pirkia, o 
pataisyta: raštinė. Snochač 
„tėvas, susidėjęs su marčia“ 
pagal žodžių bobišius, mergi 
sius analogiją išverstas vedi 
niu martišius. Tokį žodį nuka 
lusiam galima pasiūlyti Stali 
no premiją, nes tokio tėvo bu 
vimo sąvoka netelpa į lietuvio 
sąmonę. Kas kita rusų tauto 
je, kur kas kelintas žodis rni 
nimas tėvas, motina. . .

Toliau duodami naujausi 
atradimai, kurie nebuvo tai 
pinti net pirmuose dviejuose 
Lietuvių Kalbos Žodyno to 
muose, atseit, paskutinės nau 
jienos:

agromokymasis — tremties 
metai Sibire;

agropriemonė — pav. kukū 
rūzų įdiegimas Lietuvoje;

akivaizdininkas (očevidiec) 
— lietuvis tėvynėje;

amatininkiškas — pav. pro 
pagandistas ;

antgrobis — visiškas kolcho 
zo apiplėšimas, viršijąs planą;

antkainis — specialus kai 
nos pakėimas, kad liaudis ne 
įpirktų (trūkstamų gaminių), 
pav., batų, aprangos ir pan.;

antraeilininkas — sovietiš 
kas parazitas, turįs kelias tar 
nybas;

antstatas — lūšna ant sude 
gūsio namo pamatų;

antšeimė — nauja šeima 
tremtyje;

antvertė, „pridedamoji ver 
tė“ — darbo kiekio išpūtimas, 
kad atitiktų apdaila (otdiel 
ka) — sovietinio sapno pagra 
žinimas, kad bū'tų panašu į 
tikrovę;

apgyvendintinis — tremty 
nys;

apibraižininkas — pajsako 
rius;

apiprekinti — išpuošti krau 
tuvės langus;

apmiškinti — apželdinti 
dirbamą žemę;

apmokestinti — kolūkiečio 
daržą;

apskaitininkas — vagysčių 
nuslėpimo speciailstas;

apsuptis — kapitalistų pa 
vojus;

apvandeninti — užarti gno 
vius;

apžiūra — sekti, kad kolc 
hozininkas nepanaudotų ko 

lektyvios žemės savo reikalu 
ms;

arbūzininkas — rusas ūkio 
specas Lietuvoje;

atlieka — seni žmonės;
atikėjiškas — nepajėgus 

dėl ligos dirbti;
atmena — pamatyti rusą 

lietuviui;
atosmūgis, atkirtis — kaip 

Chruščiovo pozicija Stalinui— 
asilo spyris pastipusiam liū 
tui;

atrankinis—komunisitų prjr 
tijos kandidatas;

atsparuolis — nemokantis 
rusiškai kalbėti;

atsirašinėti — nepripažinti 
Maskvos kritikos, išsisukinę 
ti;

atskaitingas — mokąs išsi 
meluoti;

atvaizdinys — kolūkio gy 
venimas filme;

atvirauti — visiškai pasi 
gojti, išsiduot;

atžyma — asmens byla;
augalininkystė — išgauti 

derlių be trąšų;
augštalipis — karjeristas:
augštavertis — darbininko 

atlyginimas Sovietų Sąjungo 
je:

augštybinis — komunisti 
nio pareigūno pasipūtimas;

aulininkas — zagatovščik 
(as) ;

autokelis — naujas sovieti 
nis išradimas;

autoplūgas žemd. „savaei 
gis plūgas” — plūgas, kuris 
pats, niekeno netraukiamas 
aria (sovietiškas išradimas) :

bandymiviinkas — kukurū 
zų augintojas;

barstytuvas žemd. — kom 
bainas, kombinuota javų pjo 
vimo mašina su dideliu pasi 
sekimu iškarstanti pjaunamą 

derlių ir taip užsėjanti laukus 
naujam derliu;

batraištis polit. — patai 
kūnas;

baudžiavininkas — kolūki 
ninkas, kolūkieti";

bažnytininkas, cerkovhink 
(as) — tikintis, lankantis baž 
nyčią;

beaistriškumas — pasidavi 
mas likimo valiai;

bebaimiškas, 'bebaimišku 
mas — naujai atrasti žodžiai, 
kurių tikrosios prasmės nepa 
vyko nustatyti;

bebalsiškumas — turėjimas 
teisę balsuoti už komunistų 
sąrašą, sąvoka giliai paslėpta 
lietuvio širdyje;

beglobijikumas senelių! 
būklė Lietuvoje, našlaičiai 
vaikai (iš rusų bezprizorni 
ko) ;

bekilmis (bezrodnis) — lie 
tuvis pabėgęs į Lenkiją;

benclrajitsakovis — sovie 
tams nusižengusio šeima;

bendraliaudinis — pav. kam 
barys, kur miega kelios šei 
mos;

bendrasą junginis — gry 
nai rusiškas;

bendratautis — lietuviškai 
persikrikštijęs rusas;

bendravalstybinis — šimtą 
procentinis kurio nors gami 
nio išvežimas iš Lietuvos;

bendražmonijinis — kai 
svajojama apie komunizmo 
įsigalėjimą pasaulyje:

bepašarystė — pavasaris 
kolūkyje;

bepinigystė — kolchoziniu 
ko kišenius:

bepriežiūrip — sovietų pi 
liečio sapnas;

beprošvaistinis — kaimo 
žmogaus likimas;

bešeimininkis — gyvulys 
kolchoze;

beždžionžmogis sov. — per 
siėmęs osvietų ideologija;

bežemiškumas — kaimo būk 
lė Lietuvoje;

Prašome skaitytoją atkreip 
ti specialų dėmesį į šį žodį ir 
iš jo kilusias sąvokas, būtent: 

buožė — lietuvis ūkinin 
kas, sovietų klasinis priešas, 
dar Stalino laikais nuteistas 
sunaikinimui, arba bent 10 
metų ištrėmimui, visų nepasi 
sekimų kaltininkas sovietijoje;

buožėnas — „buožės sū 
nūs“, skirtas ištrėmimui;

buožduktė — „buožės dūk 
tė“ to paties likimo kaip ir su 
nūs;

buožija — „buožių visuma“, 
visas Lietuvos kaimas, visi, 
kas tik turėjo nuosavybę:

buožynė—tipiškas Lietuvos 
kaimas, kur nebuvo mažaže 
mių;

buožiškas — gyvenąs nepri 
klausomos Lietuvos tradicijo 
mis, kolūkiškas;

buožvaikis — „buožės vai 
kas“ (šią sąvoką norima sutap 
ditni su rusišku keiksmu).

išbuožinti — atimti žemę, 
nuosavybę ir ištremti į Sibirą;

nubuožinti — užmušti buo 
žę, susidoroti;

darbadienis — darbo kiekis, 
skirtas atlikti per dieną sovie 
tijoje;

daržovininkystė — vienin 
telis laisvas ūkininkavimas kai 
me:

daugiabutis — kapitalisto 
I litas pritaikintas sovietinėms 
šeimoms apgyvendinti;

daugianacionalinis — uždą 
vinys įskiepyti rusų kalbą ir 
papročius pavergtose tautose;

daugiasamtis — Chruščiovo 
planas ištuštinti pavergtus 
kraštus;

daugiažadis — pasigėręs ko 
munistas;

daugiaviršininkystė — kai 
iš vieno darbininko priežiūros 
gyvena penki viršininkai;

daugvadystė — komunisto 
galia aplinkai;

daugžodžiavimas — kalbėti 
mitinge bent 7 valandas, pav. 
Chruščiovo kalbos;

didmeisteris — rusas prižiū 
rėtojas Lietuvos fabrike;

dykuminis — karo išgriau 
tas ir neatstatytas Lietuvos 
kaimas;

dykžemė — apleistas į Sibi 
ra ištremto buožės ūkis;

dirvožemininkas — kolūkio 
artojas;

dušimtininkas — uždirbau 
tis 200 rublių per mėnesį;

dušimtatūkstantininkas — 
200.000 rublių algos gavėjas;

efliškumas (ekon. — pirki 
mo tvarka soviet krautuvėje.

Reikia sutikti su akademinių 
autorių nuomone:

„Todėl lengva suprasti, ko 
ks didelis ir gailngas naujų žo 
džių ir jų junginių atsiradimo 
ir paplitimo veiksnys, dabartį 
nės lietuvių literatūrinės kai 
bos praturtinimo veiksnys yra 
pats naujas, dinamiškas, Įvai 
rus ir turiningas tarybinis gy 
venimas“. . . . „Tais naujais žo 
džiais ir jų junginiais pažymi 
mos naujos sąvokos ir nauji 
reiškiniai. . .“

Bus daugiau. j
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KAS JIE BUVO IR

ką iš jų padarė 
totalistinis okupantas ?

LAKŠTINGALOS NARVUOSE NEGIEDA...
Vis didėjantis kūrybinis 

skurdas ir palaužta kūrybinė 
dvasia sunkiu akmeniu gula 
Lietuvos poetus ir rašytojus, 
slegiamus rusiškojo okupanto 
sunkiu okupacijo akmeniu. 
Gaila ir skaudu i juos žiūrėti, 
kaip jie kankinasi, kaip paukš 
teliai uždaryti i narvus. Tik 
tai pasižiūrėkime, kas liko iš 
Antano Miškinio; tiktai pasi 
skaitykime jaunųjų poetų ei 
lėdaros. Tiesiog baugu, kaip 
jie kankinasi būsenoje be išei 
ties. Gabių gi yra žmonių. Ne 
sunku apie tai spėti iš atskirai 
jų parašomų gabaliukų, kurie 
žibėte sužiba, bet... visuma— 
skurdi, palūžusi, be vilties 
prošvaisčių,, be padairų. Tai 
daugiau kurmių, kurie nema 
to sauės, sukrutimai

Neveltui yra sakoma, kad 
„lakštingalos narvuose negie 
da“. Tai yra gili tiesa. Deja, 
tai baisios būsenos padarinys. 
Tai realybė. Baisi realybė, 
bet realybė. Lakštingalos nar 
vilose negieda...

Bet dabar kalba eina pagal 
dokumentinę knygų „Tarybų 
Lietuvos rašytojai", kurios 
299-me puslapyje apie save 
rašo

KAZYS 
MARUKASi-KRASAUSKAS,

Marijonas Krasauskas - Ma 
rūkas gimė Kaune 1921 mc 
tais, tai jam jau 39 metai. At 
rodo, jau metas buvo jam su 
bręsti. Bet to nematyti. Jis 
visas maniera, pasigyrimas, 
fanatiškumas ir nė lašo natū 
ralaus, realaus žmogaus, nors 
jis yra „realistinio sociali/ 
mo“ aklas gerbėjas (pagal ko 
rnunistinę doktriną). Nenuos 
tabu, kad tokio „rašytojo“, 
kaip jis pats sako, „kūrybinis 
bagažas vos įžiūrimas pro 
mikroskopą — blyno storu 
mo“... Nenumatoma, kad ką 
rimtesnio Marukas ir parašys, 
nes visi jo planai — „knyga 
bus apie mano kartos jaunys 
tę, meilę, svajones“... Aišku 
— „komunistiška apybrai 

I SČJA . I
X Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- g 
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ža”„. Aišku — šlamštelis, po 
pieriaus gadinimas.

Tikrai, Maruko „biografija 
tęsiasi...”, tiktai, gaila, dvasi 
nio skurdžiaus biografija. Kol 
Marukas žmoniškai ir rimtai 
nepagalvos, iš jo laukti nieko 
gera nėra nė mažiausio pag 
rindo.

ANZELMAS MA 
TULEVIČIUS - MATUTIS

Abėcėlės tvarka „Tarybų 
Lietuvos rašytojų” knygoje 
jo biografija eina po Maruko, 
bet, atrodo, kad ši kaimvnys 
tė Matučio nesugadino. Jis at 
rodo daug rimčiau už Maru 
ką, nors subrendimu, žmonis 
ku, ir jis nepasižymi.

Matutis — mokytojas, ir 
nenuostabu, kad jis rašo be 
veik išimtinai vaikams. Jis ir 
parašęs yra daugiau, ir jo raš 
tų, matyt tinkamų vaikams, 
yra išleistų rusų ir lenkų kai 
bomis. Žinoma, ir Matutis pa 
jungtas, kaip ir kiti „tarybi 
niai“, okupanto jungu, todėl 
ir jis, žinoma, turėjo parašyti 
apie kolūkinius vaikus. Tiek 
to. Kolūkiai gi yra, tat ir kol 
ūkininkai vaikai yra. Jie — di 
džiausi |nabagai iš visų Lie 
tuvos vaikų. Gerai, jeigu žmo 
niškai Matutis apie juos pa 
rašo.

Vienas iš gabiųjų dabartį 
nės Lietuvos poetų yra

EUGENIJUS 
MATUZEVIČIUS.

Jis gimęs 1917 metais, tat 
jam jau 43 metai. Tai subren 
dimo amžius. Jis ir pasisako, 
kaip subrendęs vyras: „Žmo 
gaus biografija tiek tėra tu 
rininga, kiek ji egzistuojanti, 
kiek žmogaus gyvenimas turi 
ningas darbo, kūrybos, įšpū 
džių ir pergyvenimų...“ Kaip 
dera poetui, Matuzevičius 
svarsto: „Aš galvoju, kad lig 
sielinis mano gyvenimas gale 
jo būti kokybiškai ilgesnis, 
kupinesnis darbų, kūrybos“. 
Gali būti. Bet svarbu, kad 
bent ateitis būtų sąmoninges

UŽSIENIO ŠYPSENOS
Dirįg etatas Arturap Toska 

nini kartą gavo Įspėjanti laiš 
ką, kuriame geraširdis asmuo 
rašė: „Laikau sau būtina pa 
reiga pranešti jums, kad kai 
kurie jūsų orkestro muzikon 
tai groja tiktai tada, kai jūs 
į juos pažiūrite“. . .

Vienos Bernardo Šou pre 
mjeros pasisekimas buvo toks 
didelis, kad publika ilgai jam 
kėlė ovacijas ir kelis kartus 
iššaukė jį scenon. Bet staiga 
jis išgirdo pasipiktinimo švil 
pūką. Priėjęs prie nepaten 
kintojo Bernard Šou pasakė:

— Aš visiškai su jumis su 
tinku, pone, bet ką mes ga 
lime padarpti prieš visus bū 
darni tiktai dviese?

Netalentinga ir negabi dai 
nininkė kartą priėjo prie sens 
telėjusio jau garsaus italų dai 
nininko Tito Gobi ir, norėda 
ma jam įgelti, pasakė:

— Siaubinga yra, kai dai 
nininkas supranta, kad jis jau 
niekad negalės dainuoti. . .

— Žinoma, kad taip yra. 
Bet dar siaubingiau esti, kai 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„LIETUVOS PAJŪRIS”

nr. 1. Pirmas metų ketvirtis. 
1960 m. Leidžia Mažosios 
Lietuvos bičiuių dr-jos Cent 
ro valdyba. Metams prenume 
rata 1 dol., garbės prenumera 
ta 5 dol. metams. Adiesas: 
Lietuvos pajūris, 5260—10th 
Avenue, Rosemount, Mont 
real 36, Canada.

Prie laikraščio pridėtas 
dar atskiras atsišaukimas, ku 
riame aiškinama, kodėl šis 
laikraštis išleidžiamas. Atsi 
šaukime be ko kita pasakyta:

„Vokiečių pabėgėlių spau 

nė, rimtesnė ir kūrybingesnė. 
O tai okupacijos sąlygose nė 
ra lengvas uždavinys.

Iš ramaus, apgalvoto ir nuo 
širdaus savo biografijos pa 
pasakojimo apie Matuzevičių 
susidaro gana rimtas ir pa 
itrauklus įžmogaus-poeto vaiz 
das. Tiktai, visa nelaimė, kad 
Matuzevičius gyvena okupa 
cijoje, kuri ir rimtam poetui 
sudaro nepaprastai sunkias ir 
labai nepalankias kūrybai są 
lygas. Kūryba tiktai tada ga 
Ii būti nuoširdi, iš minčių ir 
širdies plaukianti, jeigu ji 
gali reikštis laisvės sąlygose. 
Okupuotoje įgi Lietuvoje to 
kių sąlygų nėra. Gerai, kad 
Matuzevičius daug verčia ge 
rų poetų, o savarankiška kū 
ryba — veik neįmanoma.

Lakštingalos narvuose ne 
gieda. . .

jis to visai nesupranta, — ar 
sakė Tito Gobi.

Sergąs milionierius sako sa 
vo gydytojui:

— Brangus bičiuli, aš nu 
sprendžiau daugiau nebemokė 
ti jums honoraro. Vietoj to aš 
įrašiau jums savo testamente 
nemažą sumą, kurią jūs ir gau 
site po mano mirties. Sutinka 
te?

— Žinoma, — atsakė gydy
tojas. — Tik prašau grąžinti 
man receptą. Aš turiu jį tru 
pūtį ištaisyti.

— Aš išeinu, — tarė mote 
ris naujai auklei, — neužmirš 
kite paguldyti vaikus devintą 
valandą.

Parėjusi namo, ji paklausė 
auklė, kaip elgėsi vaikai.

— Labai gerai. Aš be vargo 
visus paguldžiau, — atsakė 
auklė. — Tik tas jūsų vyriau 
siasis, rudaplaukis, labai, labai, 
nepaklusnus. Jis ilgai spyriojc 
si!

— Rudapaukis?! — susu 
ko moteris. — Taigi jis mano 
vyras.

da ir politikai šiandien ne,pa 
ilstamai įrodinėja Maž. Lietu 
vos vokiškumą, kad nebesą 
Jaugiau mažlietuvių ir kad 
kraštas ateityje turįs grįžti 
Vokietijai. Dar kai kurie laik 
raščiai net įžūliai puola lie 
tuvius todėl, kad jie teigia, 
jog 1939 m. Klaipėdos kraš 
to aneksija nesiremia teisi 
niais pagrindais, ir drįsta rei 
kšti savo nuomonę dėl Rytų 
Prūsijos ateities. Tadėl jau 
vien dėlto reikia, kad Maž. 
Lietuvos gyventojai turėtų 
savo spaudą, kurioje bent ret 
karčiais galėtų ateitaisyti įvai 
irius IšmeižJtus, atremti tūlus 
užpuolimus ir ginti savo tei 
sės.

Kadangi toks lietuviškas 
laikraštis, atvirai ginąs ir ju 
dinas specifinius Lietuvos va 
karų ir pajūrio klausimus da 
bartinėmis mums žinomomis 
sąlygomis Vakarų Fed. Vo 
kietijoje jau daugiau negali 
išeiti (ž. Keleivis), Maž. Lie 
tuvos bičiulių dr-jos Centro 
valdyba Kanadoje ėmėsi ini 
ciatyvos užpildyti šią spragą 
ir išleido „Lietuvos Pajūrį '.

Norint išvystyti bet kokią 
mažlietuvių veiklą, mums rei 
kia daugiau žinoti ir apie mus 
pačius. „Lietuvos Pajūris“ 
šiame numerpje talpina nema 
žai žinių iš mažlietuvių ir jų 
bičiulių gyvenimo Kanadoje, 
Amerikoje ir Vokieitijoje. Ir 
kitas numeris duos žinių ne

KULTŪRW£|taOAnKA
DAILININKO J. PAUTIENIAUS PAVEIKSLŲ 

PARODOS
Kovo 26 ir 27 d. Worceste 

ryje, Mass., įvyko dail. J. Pau 
tieniaus paveikslų paroda. 
Paroda turėjo didelį pasiseki 
ma. Per dvi dieni buvo apie 
1000 lankytojų ir dailininkas 
pardavė 12 savo kūrinių. Iš 
Worchesterio ši paroda per 
kelta į Bostoną ir atidaryta 
balandžio 3 d. Į atidarymą su 
sirinko gražus lietuviškos vi 
suomenės būrys. Atidarant 
parodą, poetas Faustas Kir 
ša pasakė kalbą, dėkodomas 
dailininkui už pastangas Bos 
tono lietuvių visuomenę supa 
žindinti su jo kūriniais. Pat 
sai dailininkas J. Pautienius 
atidarymo žodyje pabrėžė, 
kad visi rašytojai, muzikai ir 
dailininkai, nežiūrint jų kury 
binių darbų krypties, pratur 
tina mūsų tautinės kultūros lo 
byną, stiprina tautinį susipra 
timą bei atsparumą ir tuo pa 
čiu aktingai įsijungia į tautos 
egzistencinę kovą. Jis kvietė 
visus lietuvius dailininkus kur 
ti pagal savo išgales ir taip, 
kaip kiekvienas kūrybinį me 
Iną, supranta,, vengiant savo 
tarpe smerkiančios už tai kri 
tikos.

Ši dailininko J. Pautiemaus 
paroda yra apžvalginio pobū 
džio ir turi darbų iš Įvairių jo 
kūrybos laikotarpių. Paroda 
savo paveikslais gana įvairi 
ir daugumui lankytojų daro 
tikrai malonų įspūdį. B. M. 
P. S. Dail. J. Pautienius mini 
60 metų sukaktuves. Ilgiau 
siu metų!
Linksmų Šv. Velykų visiems 
šio skyriaus skaitytojams ir 

išblaškytiems po visą pasauli 
lietuviams sportininkams 

linki
Sporto sk. vedėjas.

KANADOS KNYGŲ 
DIENA,

kuri tęsėsi nuo balandžio 3 Ii 
gi 9 dienos, pabrėžia skaity 
mo svarbą per visus metus 
Yra įdomūs Kanados viešųjų 
knygynų sistemos ir jųjų au 
gimo duomenys. Prieš 100 me 
tų Kanadoje buvo mažiau 
kaip 15 knygynų. Tarp 1950 
ir 1957 m. 25% visų knygy 

tik apie mažlietuvius laisva 
me pasaulyje, bet ir iš rusų 
okupuotos tėviškės.

„Lietuvos Pajūris“ nori 
ypatingai atkreipti dėmesį ir 
į mūsų jaunimą, jam skiepyti 
lietuviškas jūrines tradicijas 
ir meilę jūrai. Tam specialiai 
bus įvestas jūrų skautų ar jū 
reivių skyrius. 

nų buvo pertvakyti ir dabar 
kasmet priauga 4%. Knygy 
nų krautuvių skaičius santy 
ky su gyventojų skaičiumi Ka 
nada stovi 14-oj vietoj. Apie 
60% visų Kanados angliškų 
knygų parduodama Toronto 
distrikte. Ir atrodo, kad tele 
vizijos augimas skatina ir 
skaitymą. Knygynų - skaityk 
lų rekordai 1951-56 metų pe 
riode išaugo 42%. Tas ir su 
tampa su Kanados televizijos 
augimu. (CS).

LĖLIŲ TEATRAS 
NEGAUNA VIETOS

Lietuvoje lėlių teatras ne 
prigyja ir nesuranda pietos. 
Anksčiau jis buvo įsteigtas 
Vilniuje, vėliau perįsteigtas 
Mariampolėji, o daba?, kaip 
praneša L. ir M. jau kurdina 
mas Kaune. Kažin, ar Kaune 
išsilaikys?

„PELĖDAI“ 10 METŲ
P. K. Žukauskas, kaip „už 

sispyręs žemaitis“, leidžia ne 
va humoristinį laikraštį „Pe 
ledą“, kuriam suėjo jau 10 
metų. Tat — dar vaiko am 
žius, ir maždaug atitinka šį 
amžių.

Nelengvai duodasi humo 
rištinis menas lietuviams. Jis 
pas mus beveik perdėm gru 
bus, dažnai net žiauriai nekul 
turingas.

Visi humoristai turi gerai 
įsidėmėti, kad humoras turi 
būti kristališkai tyras ir visiš 
kai teisingas, — tada jis yra 
įdomus ir efektingas. Niekas 
taip nemėgsta neteisybės, 
kaip humoras. Be to, humo 
rui yra būtina augšta bendra 
kultūra. Humoras — labai 
subtilus ir labai jautrus rne 
nas. Šia prasme ir linkėsime 
leidėjui tobulėjimo, kai jis tik 
rai su atsidėjimu dirba.

• Telesforo Valiaus paroda 
gegužės vidury bus atidaryta 
Almus galerijoj. Šiuo metu T. 
Valius savo darbais dalyvau 
ja visoj eilėj parodų: Hamil 
ton Art Galerijos „Kanados 
Žieminėj Parodoj“, Amerikos 
spalvotos litografijos draugi 
jos 21-joj parodoj Philadelphi 
joj, Valiaus darbas „Scena“ 
keliaus su kilnojama šios dr- 
jos paioda po Jungtines Vals 
tybes. Šioj parodoj T. Valius 
atstovauja Kanadą.

• Vytautas Bieliajus šią vasa 
rą rugp. 7—14 dd. dėstys tau 
tinių šokių pagrindus Kentuc 
ky šokių Institute, suorgani 
zuotame prie Morehead Vals 
tybinės Kolegijos.

Lenkų karo atstovo Kaune 
prisiminimai

2.
Kaunas, 1938 gruodžio 15 d.
Anksčiau neminėjau apie mano santykius su sovietų ka 

ro atašė maj. Korotkich. (Gen. St. Raštikis, Kovose dėl Lie 
tuvos I-me t. 468 psl. taip apie jį rašo: Korotkich darė pa 
prasto eilinio rikiuotės karininko, na, gal geriausiu atveju ba 
terijos vado, o gal jaunesniojo karininko ar būrio vado įspū 
dį. Iš viso atrodė, kad jis dar nebuvo pribrendęs karo atsto 
vo vietai ir pareigoms. Ir man rodėsi, kad jis net lankydavo 
si mūsų kariuomenės štabe ne savarankiškai, bet visada 
kažkieno siunčiamas ir instruktuojamas. Net po 1940 m. 
birželio 15 d. raudonajai armijai jau okupavus Lietuvą ir 
pertvarkant buvusią Lietuvos kariuomenę į vadinamąją liau 
dies kariuomenę, kada, Lietuvos liaudies vyriausybės krašto 
apsaugos ministeriu buv. gen. Vitkauskas, gaudavęs visus, 
net smulkius nurodymus betarpiškai iš rusų pasiuntinybės.

Korotkich vaidmuo buvo menkas, ir jis turėjo pasi 
tenkinti pareigomis paprasto ryšininko, už kurio pečių sto 
vėjo 'Tarybų Sąjungos 'atstovas Pozdniakovas, specialus 
Maskvos atsiųstas pasiuntiny Dekanozovas, o gal ir dar kas 
nors. Atvykus iš Maskvos gen. maj. Baltušiui - Žemaičiui, 
Korotkich tapo visai nereikalingas ir greit kažkur dingo. 
Vertėjas.).

Po susipažinimo šiemetiniuose lietuvių kariuomenės pra 
timuose, pasikeitus vizitais, susirišome gan artimais santy 
kiais, lankydami vienas kitą. Majoras Korotkich Kaune gy
veno su žmona ir dukra, netoli mūsų, maloniam, moderniš 
kam, nedideliambute, priimdami svečius tikru rusišku svetin 
gurnu, autentiškais rusiškais valgiais ir gėrimais. Maj. Ko 
rotkich, kaip jis man apie save pasakojo, kilimu buvo iš Kije 
vo apylinkių, baigęs artilerijos mokyklą ir vėliau Karo Aka 
demiją Maskvoje. Prieš paskiriant karo atašė Lietuvoje, ku 
rį laiką jis stažavo Turkijoje. Betarpiškai mūsų pasikalbėji 

rtiai tapdavo nuoširdesni ir sukosi dažniausia apie vokišką 
problemą Europoje, jieškant išeities taško iš gresiančio pa 
vojaus, sulaikant vokišką agresiją, Europos ir gal net pašau 
linį karą.

Vakar telefonavo maj. Korotkich. Kvietė pas jį užeiti 
„pobiesiedovat“ — pasikalbėti. Noriai sutikau, nes pasikal 
bėjimai su juo nepaprastai būdavo įdomūs. Pasirodo, kad 
tai nebuvo mūsų eilinis, profesinis, pasikalbėjimas; iš maj. 
Korotkich pusės, atsirado rimta deklaracija, liečianti pagri 
ndinai Lenkijos ir Sovietų Sąjungos santykius. Be abejo, 
tai įsakymas generalinio sovietų štabo.

Įžangoj maj. Korotkich labai vaizdžiai išdėstė Europos 
padėtį. Sutrumpintai, jo teigimas buvo tas, kad Vokietija ii 
Italija rengiasi prie karo Europoje, kuris greičiausiai, vėliau 
pavirs pasauliniu, nes su vokečiais ir italais eis Japonija — 
trečiasis Tolimųjų Rytų ašies partneris. Automatiškai — 
anksčiau ar vėliau — į karą įstos JAV. Maj. Korotkich tei 
gė, kad Vokietijos pirmi smūgiai teks Prancūzijai ir Lenki 
jai, vėliau ir Rusijai, tikslu užimti Ukrainą. Jo manymu, Vo 
kietija pirmą smūgį duos Prancūzijai, nenorėdama rizikuoti 
karo veiksmų netoli Rusijos.

Į Mano pastabą, kad Lenkijos štabas numato priešingą 
vokiškų karo veiksmų tvarką — pirmoj eilėj, pagrindinių 
vokiškų jėgų smūgių Lenkijai — maj. Korotkich atsakė: 
„tuo geriau, kad Lenkijos štabas taip numato — ponui pul 
kininkui bus lengviau sutikti su mano tolimesniais tvirtini 
mais“.

Toliau, maj. Korotkich plačiau aptarė visą tezę, tviitin 
damas, kad dar yra laiko žingsniams, kurie galėtų sulaikyti 
karo sprogimą, atsirastų tokia politinė padėtis, kurią Vokie 
tija turėtų laikyti už labai rizikingą ir pavojingą. Tas gal 
ją sulaikytų nuo karo uždegimo. Maj. Korotkich man pareiš 
kė, kad tikslingiausių veiksniu, vedančiu prie to tikslo, būtų 
suorganizavimas — ir tai kuo skubiausiai — antifašistinės 
koalicijos, nukreiptos prieš Vokietiją, Italiją ir Japoniją. į 
tą koaliciją turi įeiti: vakaruose — Prancūzija, D. Britani 
ja ir JAV, o rytuose — Rusija, Lenkija ir Čekoslovakija. 
Lenkija — sakė maj. Korotkich su tam tikru stipresniu ak 
centu — turi atlikti, tame dideliame plane, garbingą pareigą

— apjungti aplink save mažesnes vidurio - rytų Europos 
tautas, esančias tarp Baltijos ir Juodosios jūros. Jų pasiti 
kėjimą Lenkija gali gauti, o taip pat atsirėmimą to viso jun 
ginio — į sąjungą su Rusija. z

Pereidamas prie artimesnio aptarimo Rusijos — Lenk 
jos sąjungos, maj. Korotkich primygtinai pažymėjo, kad ne 
atšaukiama sąlyga — sine qua non — karinio susitarimo ir 
politinės — karinės sąjungos Rusijos su Lenkija, būtų šie 
punktai:

1) Lenkijos sutikimas, tuoj pat įžygiuoti rusų kariuo 
menei į Baltijos valstybių teritoriją, tik pasirodžius pirmie 
ms vokiečių ogresijos ženklams, konkrečiai, jeigu grėstų pa 
vojus Lenkijai arba Lietuvai (apie Latviją ir Estiją nieko 
nesakoma! — Vert.) iš Vokietijos pusės, arba, jeigu Vokie
tija pradėtų veiksmus prieš Prancūziją.

2) Lenkijos įgaliojimas, leidžiąs Sov. Sąjungai naudoti 
bazes ir susisiekimo linijas Vilniaus ir Lvovo srityse, Lenki 
jos vyriausybės sutikimas, peržygiavimui rusų kariuomenės 
per Vilniaus ir Lvovo sritis, įgalinant rusams veiksmus Ryt 
prūsiuose, o per Mažąją Lenkiją ■— padėjimui Čekoslovaki 
jai.

Vystydamas augščiau minėtus punktus, maj. Korot 
kich pareiškė, kad dabartinės Europos politinėje padėtyj! 
Pabaltijo valstybės — gal iš reikalo — veda labai svyruojah 
čia politiką, įvairiąpusiško balansavimo; jų politika labai 
neaiški, tad nežinoma, ar nepaspaudus Vokietijai, Pabaltijo 
valstybės nekapituliuos ir netaps plotu, iš kurio Vokietija ga 
Ii suduoti smūgį, šiauriniam rusų sparnui.. Lenkija — pažy 
mėjo maj. Korotkich — negalėtų pati, vien tik savo karinėm 
jėgom to sutrukdyti. Iš to seka, kad Rusijos pagalba yra bū 
tina. Ir tik tuomi remiasi Rusijos reikaavimai, įžygiavimo 
teise — esant vokiečių agresijos ženklams Europoje — į Pa 
baltijo valstybių teritoriją. Nenuslėpdamas, jis sakė, kad 
pačiai Sov. Sąjungai, nepastačius tam tikrų — ypatingų — 
žingsnių, sunku būtų įtikinti Pabaltijo valstybes, tokio rei 
kalo išryškinimo būtinumą. Tačiau, per ma^ie, tarpininkau 
jant štabui ir Lenkijos vpriausybei, Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos politinė neliečiamybė, rusų kariuomenės įžygiavimo at 
veju, būtų bendrai ir solidariai garantuota Lenkijos ir Ru 
sijos. (Bus daugiau).
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BANKAS „LITAS“ AUGA

SLA PILDOMOJI TARYBA SKELBIA JAUNIMUI LITE. 
RA TŪRINĮ KONTESTĄ

Nuo naujų metų, per 3 mė 
nesiūs, i „Litą“ Įstojo 47 nau 
ji nariai, tat dabar mūsų ko 
operatinis bankas turi viso 
498 narius.

Nauji nariai indėlių per tą 
laiką Įnešė 37,000 dolerių.

Bendras „Lito“ vaizdas da 
bar yra toks:

Apyvarta:
Indėlių gauta $ 86,519.30 
Paskolų grąžinta $ 21,648.75 
Paskolų gauta $ 5,199.32 
Nario mokesčio $ '47.OCI

............$ 47.00
Laikinos sumos $ 232.50
Viso paj. turėta $113,646.87 
Indėlių išmokėta $ 49,096.60 
Paskolų išduota $ 52,111.40 
Valdymo išlaidos $ 2,333.84 
Laikinos sumos $ 650.00
Viso išlaidų $104,191.84 
Apyvarta per 3

mėnesius — $217,838.71
Balansas:

Aktyvas:
Paskolos $281,908.00
Inventorius $ 218.00
Indėliai lygoje $ 54.00
Indėliai centrinėje 

kasoje $ 100.00
Laikinos sumos $ 382.50
Kasa $ 37,847.77
Viso $351,510.27
Pasyvas: 
Indėliai $343,896.36
Atsarg. kapitalas $ 3,500.00
Nepadal. pelnas $ 1,204.43
Šių metų palūk. $ 2,912.48
Viso $351,510.27

Skolininkų dabar yra 135. 
Septyni indėlininkai yra Ine 
šę daugiau kaip po 5,000 dol. 
ir vienas jų — daugiau kaip 
10,000 dolerių.

PADĖKA 
PP. BALZAKAMS

Apleisdami Montreal), pp. 
Balzarai paukojo 70 dol. Au 
gštesniesiems Lituanistiniams

s’

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. 

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-1176. 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

$

I

Ssso
STOVE OIL 

DEALER
DO 6-05 15 

kursams ir šeštadieninėms mo 
kykoms Montrealyje prožek 
torinei lempai įsigyti. Už to 
kią didelę dovaną Montrealio 
lietuvių mokyklų mokiniai ir 
mokytojai taria pp. Balzara 
ms nuoširdų ačiū.

L Rimkevičienė, 
Kultūors Fondo Įgaliotinė 

Montealyje.

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 
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 —

RAYMOND BROS. I
ESSO GAMINIAI | 

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A.| 

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

Žemiau paduotomis sąlygo 
mis lietuviai jaunuoliai kviečia 
mi dalyvauti literatūriniame 
konteste. Jie gali laisvai pasi 
rinkti temas iš Lietuvos isto 
rijos, lietuvių mokslo ir litera 
tūros, tautosakos ar bet ku 
rios Lietuvos kultūros ar eko 
nominio gyvenimo srities bei 
lietuvių tautą liečiančiais klau 
simais. Rašinio forma gali bū 
ti labai įvairi — grynai groži 
nės literatūros kūrinys, moks 
linis tyrinėjimas, apibraiža, at 
siminimai ar lietuvių žygius 
arba dvasinės ar materialinės 
srities lietuvių laimėjimų apra 
Šymas.

Premija — A.
Šio skyriaus dalyviais gali 

būti jaunuoliai nuo 12 iki 16 
metų. Rašinys turi būti nuo 
200 iki 500 žodžių.

Pirma premija $ 25.00 
Antra premija $ 15.00 
Trečia premija $ 10.00 
Premija — B.
Šio skyriaus dalyviai gali bū 

ti jaunuoliai nuo 16 iki 18 me 
tų. Rašinio apimtis nuo 400 iki 
1000 žodžių.

Pirma premija $ 50.00
Antra premija $ 35.00 

nr. 12; S. Baršauskienė — nr.
13, J. Ladyga — nr. 14, Iz. 
Mališka — nr. 15.

Montrealio Š. F. K-tas.
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.

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. Sekmadie 
nį, vai. 24 d. 11 vai. komuni 
ja.

PRALEIDIMO 
PAPILDYMAS

Aprašant pp. Balzarų išleis 
tuves, praleista, kad KLB Kr. 
V-bos pirm. St. Kęsgailą, su
linkėjimais atminčiai pp. Bal 
zarams įteikė Kario veikalą 
apie Lietuvos pinigus.

• Kovai su vėžio liga Montre 
aly veikianti draugija, kuri tu 
ri per 10,000 narių,
rinkusi per metus apie 600,000 
dol. aukų.

• Šv. Lauryno upėje ties Mont 

yra su

ftj
ff
1
v realiu ledlaužiai jau sulaužė le

dą ir čia gali ateiti tolimo plau 
kiojimo laivai.

IfWftDE LUXE DRY CLEANERSI
117—6th AVENUE, LACHINE |

I ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

Trečia premija $ 10.00
Premija — C.
Šio skyriaus dalyviai gali 

būti jaunuoliai nuo 18 iki 25 
metų. Rašinio apimtis nuo 800 
iki 1500 žodžių.

Pirma premija $ 100.00
Antra premjia $ 50.00 
Trečia premija $ 20.00
Be to kiekvienas kontesto 

dalyvis gaus pridėtines dovanė 
les. O tie kontesto dalyviai, 
kurie yra SLA nariai, dar 
gaus papildomą dovaną: kiek 
vienas laimėtojas gaus čekį 
sumoje 10 dol. Premijuoti ra 
šinai gali būti be atskiro atly 
ginimo panaudoti SLA nuo 
žiūra Tėvynėje ar kaip kitaip. 
Rašinys turi būti parašj tas 
visai aiškiai paskaitomas, o ge 
riausia mišinėle naudojant 
„Double spesing“. Kontestui 
skirtas rašinys turi būti įdė 
tas į atskirą voką ir paženk 
lintas kontestanto pasirinktu 
slapyvardžiu. O atskirame vo 
ke, kuris pažymimas tuo pa 
čiu slapyvardžiu, turi būti nu 
rodytas autoriaus vardas, am 
žius, mokso laipsnis ir adre 
sas. O jeigu kontestantas yra 
SLA narys, tai turi būti pa 
žymėta ir kuopa, kuriai jis 
pirklauso. Visų trijų rūsių 
šiam literatūriniam Kontes 
tui rašiniui turi būti atsiųsti 
iki šių metų birželio 15 die 
nos. Kontesto dalyviai savo 
rašinius turi siųsti šiuo adre 
su:
Easay Contest Committee 
c-o Lithuanian Alliance of 
America
307 West 30-th Street
New York 1, N. Y., USA.

• Kompozitoriui Jul. Gaide 
liui balandžio 27 d. bus įteik 
ta Brooklyno bibliotekos są 
jungos skelbto konkurso pre 
mija. Mūsų kompozitoriaus 
„Trim“ buvo pripažintas ge 
riausiu iš visų ų8-kos konkur 
san atsiųstų kūrinių.
.•> Kaune prie radio ir televi 
zijos komiteto esąs įkurtas 
berniukų choras, kurį veda
V. Šilkaitis.
• Čiurlionio vardo muzėjuje 
Kaune buvo latvių akvarelės 
paroda, kurios atidaryme da 
lyvavo daugelis latvių daili 
ninku.
• Prof. Viktoras Ruokis kovo 
11d. sulaukė 75 m. amžiaus. 
Gyvena Kaune ir dėsto Žemės 
Ūkio Akademijoje. Sukakties 
proga išėjo jo nauja knyga.

SUVALKŲ TRIKAMPIS 
DĖKOJA UŽ PARAMĄ
„Gerbiamas pone, Jūsų 

siuntinėlį gavau, už kurį šir 
dingai tariu ačiū. Nemoku ap 
rašyti, nei apsakyti, koks man 
buvo didelis džiaugsmas, kai 
gavau šias dovanas. Dar kar
tą tariu tikrai lietuvišką žodi
— širdingai ačiū. Marytė“.

LONDON, Ont.
SUSIŽIEDAVO:

Birutė Ratkevičiūtė su Algi 
mantų Eimantu, abu londonie 
čiai, ir hamiltonietė Vanda Mi 
niotaitė su Stasiu Švilpą iš 
Londono. 1960 m. žiema tikrai 
ilgai išliks Birutės atmintyje: 
ji apdovanota ne tik jaunimo 
premija, bet ir deimantu. Ves 
tuvės numatomos pirmos po 
ros — gegužės 21 d., o antros 
— gegužės 14 d. D. E.
SUDARYTAS KOMITETAS 
prie Apyl. Valdybos, padėti a. 
a. V. Repšio šeimai. Į k-tą įei 
na: K. Kudukis — pirmin., V. 
Gudelis — rinkliavos vadovas 
ir nariai P. Genčius, J. But 
kus ir Petrulonis. Norintieji 
prie šios pagalbos kuo nors pri 
sidėti, prašomi kreiptis: aukų

VANCOUVER, B.C.
ASMENŲ, ^AUKOJUSIŲ

laike Vasario 16 d. minėjimo, 
įvykusio vasario 21 d., sąra 
šas: $ 15: J. Vilenčikas, J. 
Kartočius; $ 14: J. Sakalaus 
kas; $ 10: J. Macijauskas, K. 
Miniota, P. Stalionis, K. 
Skrinskas; $ 7: A. Baronie 
nė; $ 5: E. Smilgis, A. Iva 
nauskas, J. Dudėnas, S. B. 
Nakvošai, A. Stalionis, A. K. 
Smilgiai, J. Raudonis, P. Ba 
ronas; po $ 3: B. Radzevi 
čimr, V. Kulnys, V. Ašmo 
nas; po $ 2: M. Artimavičius, 
F. Skrinskas, R. Prieskaitis, 
E. Gumbelevičius, V. Smitas,

Iš šios padėkos mes mato 
me, kokį didelį džiaugsmą su 
teikia jiems tie siuntinėliai. 
Visų padėkų čia nedėsiu, nes 
jos yra visos panašios. Dauge 
lis asmenų yra pasiuntę net 
po kelis siuntinius. Čia jų pa 
vardžių neminėsiu, nes dar ne 
sudaryti jų sąrašai. Čia pami 
nėšiu tik labai pavyzdingą Su 
sivienijimo Lietuvių Ameriko 
je Toronto kuopą, kuri jau 75 
dol. tam tikslui yra paaukoji! 
si; Prisikėlimo Parapijos Ka 
talikės Moterys jau keliolika 
siuntinių yra pasiuntusios; 
„Židinys” — skautai yra 
daug darbo į siuntinių paruo 
Šimą įdėję. Jiems visiems ski 
riama ta padėka Bet ypatin 
ga padėka priklauso p. Vait 
kevičienei, kuri vos prieš vie 
nerius metus atvyko į Kana 
dą, d jau sugebėjo paremti 
vieną iš gausesnių šeimų. Jei 
ji pajėgė pasiųsti siuntinį po 
taip trumpo laiko, tai anks 
čiau atvykusieji tikrai leng 
viau galėtų pasiųsti. Kaip bū 
tų 'gražu, jei ikiekvięnas įsi 
pareigotų pasiųsti bent po 
vieną siuntinėlį. Tada visi 
prašytojai galėtų būti parem 
ti.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

reikalu — į V. Gudelį, tel. G L 
18148, adr. 243 Flighbury 
Avė, visais kitais reikalais — 
į K. Kudukį, tel. GL 10821, 
adr. 1702 White Hall Dr., abu 
— London, Ont. D. E.

LENKAI „SKOLINASI” 
VILNIŲ.

Londono lenkai karo vetera 
nai šiomis dienomis čia įsteigė 
savo skyrių prie Kanados Ka 
ro Veteranų Legiono ir jį pa 
vadino Vilniaus vardu. Kaip 
matome, skyriui pavadinti jie 
nebesurado tinkamo vardo 
Lenkijoje ir nutarė tam tikslui 
„pasiskolinti“ lietuviškąjį Vii 
nių. Į šį drąsų mūsų sostinės 
pasisavinimą numatoma rea 
guoti. D. E.

TAUTOS F. REIKALAMS,
J. Gulbinas, O. Gulbinienė, 
P. Dainius, A. Kazauskas, A. 
Sakalauskas, A. Kaulius, Pr. 
Pukna, K. Mišeikis; $ 1: A. 
Fraser, I. Macijauskaitė, E. 
Daraškevičienė, S. Deveikis; 
$ 0,75: S. Belik; $ 0.25: J. 
Kliauga.

Viso .suaukota; $ 170.75, 
kurie pasiųsti V. Vaidoto var 
du Tautos Fondo Atstovybei 
Kanadoje. Ta proga reiškia 
me didelę padėką visiems ge 
rašilrdži&ms aukotojams.

K. Skrinskas,
Tautos Fondo įgaliotinis.

. .. 1 n iiim,i'"iwa8g

Sese - Broli, gavęs laišką, 
prašantį pašalpos, jei negali 
pats pasiųsti, duok kitam, ku 
ris gali, bet tik nenumesk jo, 
nes prašytojas gal negalės ki 
to parašyti. Jam, kaip beras 
čiui, sunku parašyti, o dar 
sunkiau pasiųsti dėl lėšų sto 
kos.

Vieno siuntinio pasiunti 
mas iš Kanados kaštuoja 4 do 
leriai ir 25 et. Lengviausias 
supakavimas yra toks: sukis 
ti į maišiuką (tinka cukri 
nis), užsiūti ir perrišti virvu 
te.

Pasiuntę siuntinius ant laiš 
kų pažymėkite pasiuntimo da 
tą ir prisiųskite mums, nes 
mes norime sekti, kad negau 
tų vienas per daug, o kitas 
nieko.

Laiškų bei adresų arba 
smulkesnių informacijų gali 
ma gauti iš šių asmenų:

A. Basalykas, 474 Ronces 
vales Ave, Toronto 3, Ont. 
Canada. Tel. LE 4-6214;

J. Cicėnas, 21 Alhambra 
Ave. Toronto 3, Ont. Cana 
da. Tel. 7-1781 ar

B. Saplys, 1558 Davenport 
St. Toronto, Ont. Canada. 
Tel. I.E 7-1503.

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 3

D- E* BELANGER a SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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 |į

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, « 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 4 

akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 4

-į|> Užsakymai iš kitur primanai paštu. 4
$ Siuntiniai pilnai apdrausti. $

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, $ 
> Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai x 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. $
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

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

Lietuviams nuolaida. |
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

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

ft
A. NORKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES PEG D

ft

■»?

VISŲ RŪŠIŲ D R A U D t M A S.

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

BELLAZZI-LAMY, INC
k D O 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

(
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

KOKYBES
DARBAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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MŪSŲ į>8P ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

SPORTAS LIETUVOJE

CALGARY, Alta.
MŪSŲ APYLINKĖS VEIKLOS APŽVALGA

Neturime nuolatinio bend tei ruošti, bet sutiko nemaža 
radarbio spaunai informuoti, kliuviniu. Vis dėlto minėjimas 
todėl pripuolamai parašome pasisekė labai gražiai ir buvo

TORONTO
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ VISIEMS ŠIO SKYRIAUS 
SKAITYTOJAMS IR IŠBLAŠKYTIEMS PO VISĄ PA 

ŠAULĮ LIETUVIAMS SPORTININKAMS LINKI 
Sporto sk. vedėjas.

rov į pirmą SS rinktinę šalia 
maskviečio Averino, pakvie 
tė Saunori ir Paškeyičių. Dar 
negavome pilnų pasekmių, ta 
čiau galime pranešti apie indi 
vidualini turnyrą. Laimėtoju 
vyrų grupėje išėjo čekas, 
prieš rumuną. Lietuvis Paške 
vičius buvo penktuoju, o Sau 
noris užėmė šeštą vietą.

LIETUVIAI PRALENKĖ 
RUSĄ

Svarbiausiai, kad mūsiškiai 
Įrodė savo pranašumą prieš 
neseniai „iškeptą“ SS meiste 
ri maskvietį Averiną, palikda 
mi jį net septintoje vietoje. 
Silpnai pasirodė estės, dabai 
tinės SS meisterės, neužimda 
mos net trečios vietos. Atro 
do, kad šis turnyras dar kai
tą paskatino SS stalo teniso 
pirm. Makarovą grįžti prie lie 
tuvių, nes ir išvykai į rytinę 
Vokietiją jis pasiėmė Sauno 
rį, Paškevičių, Ramanauskai 
tę, estę Paiserv, gruzinę Za 
charian ir vieną rusą Averin.

Štai tau ir SS „rusiškoji“ 
rinktinė! Tik vienas rusas, 
tarpe keturių pabaltiečių ir 
vienos gruzinės!
TRUMPAI IŠ

— Vilniaus 
Žvaigždės stalo
da pakeitė savo 

Sveikiname

Prasidėjo antras SS krepšį 
mo pirmenybių turas. Vyrų 
grupės atstovai rungtyniauja 
Leningrade, o moterų Kije 
ve. Čia lietuvaitės patyrė pir 
mą pralaimėjimą prieš Mask 
vos ELG komandą 50:47 pa 
sekine (17:16). Apie šias 
rungtynes, komandos trene 
ris (viešėjęs su SS moterų 
rinktine JAV-se), Stp. Butau 
tas sako: „varžybų atmosfera 
nieko gero nežadėjo — sale 
tvanki, o ir mūsų žaidėjos bu 
vo nekaip nusiteikusios. Nors 
antrame kėlinyje kova buvo 
apylygė ir rusaitės pirmavo 
tik dviem taškais, tačiau rung 
tynių pabaigoje, lietuvaitės, 
turėdamos kamuolį savo ran 
koše, bereikalingai padarė ne 
tikslų metimą, atiduodamos 
kamuolį vėl rusaitėms. Slip 
nai žaidė ir vidurio puolėjos. 
Trys jos pelnė tik septynius 
taškus, tačiau kartu padarė 
13 pražangų ir kitos rungty 
nės pralaimėtos: prieš Lenin 
grado KASK 56:61 ir SIM 
komandą 46:49.

Musu vyrai rungtynes pra 
dėjo. prieš Tbilisį Dinamo ir 
pralaimėjo 62:77, tačiau atsi 
griebė rungtynėse prieš Ba 
ku 68:64. Šiose rungtynėse 
puikiu šuoliu ir metimu pasi 
žymėjo Matačiūnas, kuris 
smarkiai susižeidė. Jo stoka 
atsiliepė rungtynėse su Mask 
vos Dinamo, kuriai Žalgiris 
pralaimėjo 65:75. Paskutinės 
žinios praneša, kad vyrų gru 
pėje meisterio vardą užsiūk 
rino sau Maskvos GMCS K 
komanda, o lietuvaitės nuga 
Įėjo Maskvos Dinamo 51:47.

Tuo tarpu Lietuvoje, grįž 
dama iš Latvijos.

VIEŠĖJO LENKIJOS 
MOTERŲ

„Vavel“ 
; n u gal ė 

, bet 
vietos

mūsų gyvenimo ir lietuviško 
sios veiklos įvykiųsantraukas. 
Nes mes vis dėlto norime pasi 
sakyti, kad esame ir kad Kana 
dos koubojų sostinėje taip pat 
rūpinamės lietuviškais reika 
lais.

Tegul ir pavėluotai duoda 
me žinias, bet, kaip patarlėje 
sakoma: „Geriau vėlai, negi; 
niekad“...
VASARIO ŠEŠ1OLIKTAJ/ 

MININT
KLB apylinkės valdyba pa 

siskirstė pareigomis tai šven

Naujam seno 
meisterio var

PIRMOJI KOMUNIJA

krepšinio meisterio , 
komanda. Kaune jos 
jo KKI studentes 58:52 
pralaimėjo Vilniuje 
Švietimui 58:60. Pas lenkes 
pasižymėjo 6 pėdų augščio 
žaidėja Pabjančikj kurią la 
bai sunku 
dengti.

Iš stalo 
svarbiausiu 
kyti dideli 
rą Maskvoje, 
silpnai pasirodė individualinė 
se pirmenybėse Kijeve, ta 
čiau stalo teniso pirm. Maka

buvo lietuvaitėms

teniso gyvenimo 
Įvykiu tenka lai 
tarptautini turny 

Nors lietuviai

LIETUVOS
Raudonosios 

teniso koman 
vardą i Ra 

munę. Sveikiname žaidėjus 
su nauju, lietuvišku, vardu.

— Vilniaus Spartako futbo 
lo komanda treniruojasi SS 
pietuose. Ji ten sužaidė pir
mas rungtynes su Leninakano 
„Širako“ komanda, laimėda 
ma 2:1.

— Išaiškinimui Lietuvos 
krepšinio atstovo B grupės 
SS pirmenybėse vyksta kova 
tarp Kauno antrosios rinkti 
nės ir Vilniaus Švietimo. Jau 
sužaistos dvejos rungtynės: 
pirmosios pasibaigė kauniečių 
pergale 75:66, antrosios — 
vilniečių 65:53. Paliko trečias, 
lemiamas, susitikimas.

— Maskvos Komsomolska 
ja Pravda prizui laimėti rung 
tynės buvo Maskvoje. Rung 
tyniauta šuoliuose nuo bokš 
to. Europos meisterė A. Ka 
reckaitė - Pipynienė užėmė 
trečią vietą.

Futbolo rungtynėse Pane 
vėžyje vietos MSK pirmoji ko 
manda nugalėjo antrąją 4:2.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tarpvalstybinėse futbo 

lo rungtynėse gautos šios pa 
sėkmės: Vengrija — Austrija 
4:0, Prancūzija — Austrija 
4:2, Belgija — Šveicarija 3:1. 
Stuttgarto stadione, stebint 
73 tūkst. žiūrovų, Vokietija 
nugalėjo Čilę 2:1. Įvarčius vo 
kiečiams pelnė Augsburgo 
žaidėjas Haller ir Hamburgo 
Seeler. Žiūrovai buvo nusivy 
lę silpnu saviškių žaidimu.

— Švedui I. Johansonui lai 
mėjus pasaulio meisterio vai
dą, automatiškai paliko laisva 
vieta Europoje.
jo kontinento
do išaiškinimui ir buvo praves 
tos rungtynės
atstovo D. Richardsono ir vo 
kiečio H. Kalbfell. Nors Ri 
chardsono abi aicys buvo be 
veik ,,uždarytos“ nuo smūgių, 
tačiau 13 rounde jis vokieti 
paguldė ant grindų, lairnėda 
mas meisterio vardą.

— Belgijos Kūno Kultu 
ros Institutas poskyrė 300 
tūkst. dol. pasiruošimui bei 
gų sportininkų Romos žaidy 
nėms.

H. Pileičik, laimėjusi trečią 
vietą žiemos olimpiadoje 1500 
m čiuožime, yra vilnietė, ta 
čiau repatrijavusi Į Lenkiją.

— Europos stalo teniso pir
menybėse, dalyvaujančios vals 
tybės yra suskirstytos Į gru 
peš. Kadangi lietuviai, yra 
priversti ginti savo pavergejo 
spalvas, paduodame SS varžo 
vus: Vengrija, Čekoslovakija, 
Lenkija, Belgija, Itailja, Vali 
ja. Lietuviams yra mažai vii 
ties patekti Į baigminius susi 
tikimus.

— Pasibaigė Lenkijos mo 
terų krepšinio pirmenybės. Nu 
galėjo AZS klubas iš Vaišu 
vos.

tarp Valijos

Europos vyrų komandi 
pirmenybėse jau paaiš 
pusiaūbaigminių susiti 

varžovai. Tai yra Lenki 
Čekijos Slovan

nėse
ike jo
kimų
jos Polonija,
Orbis, Rygos ASK ir Gruzi 
jos Dinamo. K. B.

Į v a i r ū s siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspa ■ •’■-♦a 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame 
paprastu ir

Turime

O s i VIii i S Jūsv su.darytus įr apdraus 
VFS VF IJClulll tus įvairius siuntinius.

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. TJL JIA 8-6686 

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

sėkmingas.
Vakarą vedė pirmininkas A. 

P. Nevada, kuris kalba lietu 
viškai ir angliškai. Pasveiki 
nes susirinkusius, jis kviečia 
garbės svečius užimti jiems 
skirtas vietas. Iš kviestųjų ki 
tų tautų atvyko estų atstovas 
p. Laaman ir lenkų p. Bujccki, 
o latvis sirgo ir neatvyko.

Vakaro kalbėtojas p. Baro 
nas, kuris pasisako ne tiktai 
apie šventę, bet ir apie Calga 
rio lietuvius. Jis apgailestauja, 
kad sugyvenimas jų tarpe vis 
dar gražiau nesusitvarko. O

. reikėtų taip būti, nes čia visi 
tie patys žmonės. Jeigu, — kai 
bėtojas sako, — būtų geresnis 
susitarimas, tai Calgario lietu 
viai lengvai turėtų savo lietu 
vių namus ir nereiktų prašyti 
kitų tautų pagalbos.

Gražiai pasisako estų ir len 
kų atstovai ir linki Lietuva.' 
laisvės.

Po sveikintojų dar kalba 
Calgario lietuvių dr-jos pirm. 
Balys j auga, dr. Sniečkus, pa 
brėždamas spaudos svarbumą, 
ir gale kalba apyl. pirm. p. Ne 
vada. Jis plačiau sustoja prie 
lietuvių tautos kovų už laisvę 
ir nepriklausomybę ir pabrė 
žia, kad Vasario 16-ji yra per 
galės ir triumfo diena, todėl 
ją reikia taip ir minėti, bet ne 
liūdėti. Mes turime kariauti, 
kovoti ir aukotis už tautų lais 
ve. Ir Lietuvai ateis laisvės die 
nos. 120 metų rusiškos ir vo 
kiškos okupacijos nenuslopino 
lietuvių ryžto būti laisvais ir 
nepriklausomais, tai dabar tas 
yra lengviau atsiekiama.

Pirm. p. Nevada pasiūlo pn 
imti dvi rezoliucijas, vieną Ka 
nados pirmininkui p. Diefenba 
keriui, kitą JAV prezidentui D. 
Eisenhoweriui, ką susirinki 
mas ir priima. Po (o seka him 
nas.

Meninėje dalyje parodomas 
L. Bružgienės parašytas ir pa 
statytas jaudinantis veikalui 
kas „Ko verki, Lietuva”. Vai 
dino p. Nevadienė, p. Gluosnie 
nė, p. Sarpalienė, p. R Dubaus 
kaitė, D. Sarpalytė, p. Rastei 
nytė, S. Babušytė. Mažame 
čiai pašoko tautinių šokių — 
Rastenytė su Sarpalium irSand 
ra su Robertu Babušiai. P. Va 
nagaitytė gražiai pagrojo akor 
deonu.

Vakaras užbaigtas subuvi 
mu ir vaišėmis, kurios labai 
gražiai praėjo. Reikia suminėti 
nuoširdžius ir darbščius susi 
pratusius tautiečius pp. An 

. dersonus, kurie gražiai suge 
ba dalyvauti abiejose Calgario 
lietuvių organizacijose; taipgi 
pasišventusias ponias Nevadie 
nę, Sarpalieny, Gluosnienę, 
Sinkevičienę ir kitas, kurios 
prisidėjo ir aukomis ir darbu 
bendram lietuvių reikalui.

PASISEKĘS PABALTIE 
ČIŲ VAKARAS

Calgary prie Citizenship 
council veikia susidaręs tautų 
komitetas surinkti aukų, kad 
galima būtų atsikviesti iš sto 
vykių dar užsilikusius tremti 
nius bei pabėgėlius, nes šie me 
tai yra paskelbti Tremtinių 
metais.

Pabaltijo valstybių žmonės

I
 A. E. McKAGUE|

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras $ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. | 

330 Bay Street, X

TORONTO 1, Ontario, f

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

K XK

bus per Motinos Dieną, gegu 
žės 8 d. Per Velykas Pirmos 
Komunijos pamokų nebus. 
Per Atvelykį tėveliai, kurių 
vaikučiai ruošiami pirmai ko 
munijai, turės susirinkimą, ku 
riame bus aptarti iškilmių rei 
kalai; susirinkimas bus muzi 
kos studijoje po paskutinių mi 
šių. Tuo po velykų pirmos ko 
munijos pamokos bus sudaž 
nintos ir be Įprastų pamokų 
sekmadieniais dar bus duoda 
mos pamokos antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7 vai. vakare. 
Tokiu būdu, antradienį po ve 
lykų, bal. 19 d., 7 vai. vak. vai 
kučiai atvedami ir atvežami i 
sudažnintas pamokas. Be to, 
tuoj po velykų parapijos kuni 
gai praveda visų pirmos komu 
nijos einančių vaikučių egzami 
nūs. Kurių žinios bus per silp 
nos, jų tėveliai bus painformuo 
ti ir paprašyti savo vaikams pa 
gelbėti namuose. Kurie ir tada 
negalės kitų vaikų pasivyti, 
tie šiais metais nuo pirmos ko 
munijos sulaikyti. (Pr. P.). 
5 Tuokiasi Vladas Girčys ir 
Patricia Anne Farley.

5 Dr. M. Arštikaitytė paauko 
jo PP. bažnyčios statybos fon 
dui 500 dol. Šiuo daktarė tam 
pa garbės fundatore. (PP).
® P. B. A. nupirko procesijų 
baldakymą.
® T. Modestas yra išvykęs pa 
keisti pas mus metines rekolek 
cijas vedantį kun. Patlabą.
6 T. Paulius yra išvykęs į J. 
Valstybes poilsio.
■» T. Rafaelis savaitgaliais iš 
vyksta vesti metinių rekolek 
cijų Niagaros pusiasaly gyve 
nantems lietuviams.
* Bazaras artėja. Fantai jau 
plaukia. Bet kažkaip pamažėl; 
galėtų jų būti jau daugiau. 
Kviečiam visus į pagelbą. Ba 
žaras bus gegužės pradžioje.
• Stovyklavietėje N. Wasag
je šiais metais numatomos dvi 
stovyklos: vyresnio amžiaus 
jaunimui (nuo 13 iki 18 metų) 
— tarp liepos 9 ir 24 dd.; šią 
ruošia ateitininkai. Jaunesnie 
ms (nuo 7 iki 14 metų) bus 
nuo liepos 30 iki rugpjūčio 14 
dd. šia stovyklą rengia Auš 
ra. ' (PP).

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS.

7.
Praeitą kartą mes pradėjome 

diskutuoti namo paskolos drau 
dimą (Mortgage Insurance), 
ir matėme, kaip tūlas 35 m. am 
žiaus pilietis, turįs 12,500 doi. 
paskolos, svarstė, kurį planą 
pasirinkti. Jei prisimenate, tie 
planai gerokai skyrėsi savo 
kaina (5, 9 ir net 12 dol. rnč 
nešini).

Išsiaiškinome ką 9 planas at 
lieka: pagal jį musų pilietis bū 
tų apdraudęs savo paskolą ir 
dar gale draudimo atgautų net 
1,600 dol.

Dabar žvilgterėkime į patį 
pigiausiąjį. Pagal šį planą jis 
temokėtų tik 5 dolerius mene 
siui ir tik 20-čiai metų, nes ii 
kusius 5 metus draudimo b-vė 
duotų draudimą dovanai. Jis 
vienodai dovanai būtų drau 
džiamas invalidumo atveju, tik 
niekad neatgautų nė vieno cen 
to atgal.

Taigi ir šiuo planu mūsų pi 
lietis galėtų apdrausti savo 
12,500 dolerių paskolą (moit 
gage).

Iki šiol matėme du atvejus: 
abu jų kainavo mažiau negu 
16 dol. mėnesiui ir bentkurį jų 
turint, mirties atveju, šeima 
būtų užtikrinta bent pastoge.

Pabaigai vertėtų gal stisipa 
žinti ir su pačiu brangiausiu 
pasiūlymu ir būtent — 25 dol. 
mėnesiui.

Šis planas tikrai išsiskiria 
nuo augščiau minėtų ir tai ne 
vien kainos atžvilgiu. Pagal 
jį mūsų pilietis, išgyvenęs 
draudos laiką, pats atgautų 
net 7.000 dol. grynais. Toliau, 
jei jis mirtų prieš apmokant 
paskolą, draudimo bendrovė, 
netik kad apmokėtų skolos Ii 
kutį, bet dar sugrąžintų už na 
mą įmokėtus mokesčius (žino 
ma, neįskaitant procentų). Ki 
tais žodžiai 
skola būtų 
tūkstančiais 
ties atveju,
vė apmokėtų likusią skolą ir 
priedo išduotų 5,000 dolerių 

dėjo čekį našlei.
Bet sakykime, mūsų pilietis

po šešių mėnesių visiško 
darbingumo mokėti jam 
125 dolerius mėnesiui iki 
metų amžiaus, ko pilnai pakak 
tų tolimesniam paskolos ntokė 
jimui.

Kitaip sakant, ar mūsų pilie 
tis mirtų ar taptų invalidu, jis 
būtų tikras, jog jo žmona ir 
vaikai visad pajėgs išlaikyti na 
mą. Ir priedo jis pats dar 
gautų nemažą pinigų sumą 
gal.

Skamba neįtikinančiai? Ta 
čiau taip yra!

Suprantama, šis planas — 
gerokai brangesnis, negu pir 
mieji du, bet pajėgiant mokė 
ti, gal kartais vertėtų ir apie 
ji pagalvoti.

Tad tiek šiam kartui!

pr- 
GS

at
at

® Prof, VI. Slankai šiemet, 
mini 75 m. amžiaus sukakti. 
Jis yra parašęs studiją apie ei 
vilizacijos vystymosi pradus. 
Vienas iš dabartinių jo pa 
mėgtų dalykų — atominės fi 
zikos istorija.

prie tam tikslui lėšų organiza 
v!rnr. — VilllU.

Vasario 27 d. lietuviai, lat 
viai ir estai Montgomery salė 
je suruošė maskaradą, kuris 
davė 124 dol. gryno pelno. Va 
karą aprašė „Herald“ ir 
ruošos komiteto nuotaruką, iš 
lietuvių čia {langiau pasidar nemiršta, jis — tampa invali 
bavo KLB apyl. valdybos na du. Ir čia tas planas užtikrina 
riai. B. d.

tariant, jei namo 
sumažinta 5-kiais 
dolerių, tai, mir 
draudimo bendro

Mr. E. L. Bushnell paliko 
tarnybą prie Canadian Bro 
adcasting Corporation, Mr. 
Bushnell dirbo prie CBC 
26 metus, pabaigoj kaipo 
tos korporacijos vice-prezi 
dentas. Jis matė radio augi 
mą ir yra Kanados televizi 
jos 1952 m. pradininkas.

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

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

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat — S

„P A R A M A” |
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— g

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.j~ g
Darbo valandos: g

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 8 
Tel. LE 2-8723. I

v rZ i* c * »i t«

j Toronto, Ont.
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HAMI>LTOV
KL B-NĖS HAMILTONO AP. VALDYBOS IR 

ORGANIZACIJŲ

atstovų bendras posėdis buvo 
balandžio 3 d. Posėdi atidarė 
Hamiltono ap. valdybos pirm. 
G. Skripkutė, pasveikinusi at 
vykusius i posėdi ir paieiškė. 
kad po išrinkimo naujos valdy 
bos ir jos pareigų pasiskirsty 
mo, Hamiltono visuomenės 
tarpe būta daug kalbų, kad 
pirmininko vieta atiteko mote 
riai. G. Skripkutė pareiškė, 
kad pirmininkui nereikia nau 
doti jokios fizinės jėgos, tad ir 
tas pareigas pilnai gali atlikti 
lygiai, kaip ir vyras, taip ir 
moteris.

Pristačius naują valdybą, V. 
Navickas perskaitė pereitų me 
tų susirinkimo protokolą, ku 
ris buvo priimtas be jokių pa 
taisų.

Pirmininkė
referuoja Hamitono ap. valdy 
bos šiems metams numatomus 

atlikti darbus.
Pirmiausiai — Literatūros pre 
mija, kuri buvo gauta iš VI 
KLB Komiteto ir gegužės 8 d. 
yra rengiamas Motinos Dienos 
minėjimas. Birželio trėmimų 
minėjimą plačiau referovo vi 
cepirm. Mikelėnas. Šiemet, 
pabaltiečių komitetui, vado 
vauja latviai. Jau buvo vienas 
bendras posėdis, kuriam soda 
ryti trėmimų minėjimo inetme 
nys. Jie atrodo taip: nuo t. va 
dinamo „Shoping Center“ prie 
Kenilworth ir Barton g-vių 
kampo, numatoma sudaryti tri 
jų tautų „motorcadą“ su pla 
katais, transperentais, vėliavo 
mis. Visos lengvos mašinos pa 
judėtų Main g-ve, prie Deltos 
įsuktų i King, York ir prie Du 
ndurn parko (netoli kapinių) 
sustotų plakatų ir vėliavų nu 
ėmimui. Iš čia visi pasuktų Į 
Guelph pusę, kur netoli to 
miestelio estai turi nusipirkę 
gražų ūki. Jame yra estų pa 
minklas žuvusiems už krašto 
laisvę, medinis pastatas beveik 
300 žmonių, o esant gražiam 
orui, pats minėjimas galėtų 
būti lauke, gerai įrengtoje es 
tradoje.

Po minėjimo buvo 
keletas paklausimų:

1) kodėl prie Dundurn parko 
nuo mašinų reikia nuimti vė 
liavas, plakatus? — Pasirodo, 
kad pačiame mieste, visą judė 
jimą tos „motorcados“ tvar
kys ir lydės policijos molocik 
lai. Užmiestyje, jau ant pag 
rindinių kelių, atsižvelgiant į 
dideli judėjimą vasaros metu, 
būtų sulaikytas mašinų grei 
tis, tuo pačiu, susidarytų ilgiau 
šia virtinė.

2) Kodėl neužbaigti minėji 
mo mieste? — Karštas vasa 
ros laikas yra nepatogus minė 
jimams salėje. Estų stovyklos 
vietovė yra labai gražioje vie 
toje, kur po minėjimo, daly 
viai galės pailsėti, užkąsti „šu 
niūkų”, ir išgerti limonado ir

I i i

A. L J O D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

įstaiga: JA 7=5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton.
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I TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. H 

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

♦$
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta. g 

8' Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. H 
::: vak., Minden Building, z.0 King St. E., notaro A. Liudžiaus H 
? įstaigoje H aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si 2—2 d 

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

bendrai visos trys Pabaltijo 
tautos arčiau pabendrauti, su 
sipažinti. Tokiai motorcadai 
policija duoda leidimą, duos ir 
palydovus su motocikais iki 
Dundurn parko.

Gautas yra raštas iš Krašto 
valdybos,

paminėti Žaligrio mūšį.
Nutarta sujungti Žalgirio mii 
šio minėjimą rudenį su Tautos 
švente ar net Kariuomenes mi 
nėjimu, nes vasaros laikas nė 
ra patogus, tuo tarpu ši lietu 
vių pergalė prieš kryžiuočius 
buvo kaip tik liepos mėnesį.

Einamuose reikaluose pra 
nešta apie rašto gavimą iš

Pabėgėlių metų komiteto 
(Committee for World Refu 
gee Year). Jame prašoma lie 
tuvius prisidėti prie vienos 
stovyklos likvidavimo Austri 
joje, pei keliant visus gyven 
tojus į privačius namus, arba 
užjūrį. Tuo tikslu, komitetas 
numato gegužės mėn. senų rū 
bų išpardavimą kareivinių sa 
Įėję. Prašoma ir iš lietuvių pa 
ramos. Prisimenant, kad ir dau 
gumas mūsų dar taip neseniai 
buvo tokie patys lagerių gy 
ventojai kaip ir numatomos 
likviduoti Austrijos stovyklos 
įnamiai, nutarta paremti šį ki) 
nu tikslą. Čia pat, posėdyje, 
Sociald. kp. atstovas K. Luko 
ševičius pareiškė duodąs savo 
organ, vardu 10 dol. ir Kat. 
Mot. Dr-jos A. Žilvitienė taip 
pat. Daugumas tačiau atstovų 
pageidavo, kad būtų organiza 
cijoms parašyti raštai ir pagal 
juos, valdybos galės padaryti 
sprendimus.
Klausimuose ir sumanymuose 
ŠF atstovas J. Giedraitis pri 
minė organizacijų nutarimą iš 
kiekvieno gauto parengimo 
pelno 10% skirti š. Fondui, at 
rodo, kad organizacijos tą nu 
tarimą jau „užmiršo”, nes jis 
yra nebevykdomas. J. Mikšys 
pažymėjo, kad T. Fondas ne 
gali skirti 10% nuo parengimų 
pelno, nes jis visus pinigus pri 
valo atiduoti centrui. Visos ki 
tos organizacijos pasisakė už 
tų nuošimčių atidavimą ŠF 
taip pat nutardamas kartu su 
rengti vieną bendrą parengi 
mą, kurio visas pelnas būtu 
skirtas Š. Fondui.
K. Baronas iškėlė Krašto Ta 
rybos suvažiavimo suašukimo 
pasiūlymą Hamiltone, kaip ir 
Kr. Valdybos su apyl. valdy 
bų pirmininkais.

Preita ir prie koresponden 
tų Hamiltone, užmetant jiems 
vienašališkumą, šio laikraščio 
atstovas pareiškė, kad kiekvie 
nas lietuvis turi pilną teisę 
spaudoje pasisakyti vienu ar 
kitu klausimu, lygiai kaip ii 
korespondentas ir nuolatinis 
bendradarbis. Čia jis nurodė ir 
pavyzdį: prieš keturis mene 
sius, Toronto lietuvių lankraš 
čio korespondentas Hamilto 
ne, tiesiog „piestu stojo" vi 
šuoliniame susirinkime prieš 
500 dol. premijos paskyrimą iš 
Lietuvių Dienos pelno, tuo 
rarpu dabar, jau „papūtus nau 
jiems vėjams“ pasikeitus ap. 
valdybai, jis spaudoje puikiau 
šiai atsiliepia apie literatūros 
premiją... Taigi, koresponden 
tų balsas nėra galutinis, jų 
sprendimas gali būti skaityto 
jų primtas su kritika ne tik pri 
vačiuose pasikalbėjimuose, bet 
ir parašant spaudos pusią 
piuose. Tačiau
pasisakymai turi būti kultū 

ringi, neperžengia žurnalisti 
nės etikos ribų.

Susirinkimas pradėtas 4 v. 
p. p. ir baigtas 6,30 v. v. Daly 
vavo šių organizacijų pirminio 
kai - atstovai: katalikų parapi 
jos K. Norkus, šešt. mok. J. 
Mikšys, Talkos bankelio E. 
Sudikas, Aukuro E. Kudabie 
nė, Lietuvių kino A. Jankė 
nas, Socialdem. kp. Gerulskis, 
Sporto klubo K. Baronas, Vy 
resniųjų ateit. St. Verbilkas, 
ŠF J. Giedraitis, Kat. Mot. A. 
Žilvitienė, Teisninkų Breich 
manas, TF St. Dalius, Skautu 
Rėm. ir Taut, šokių G. Breich 
manienė, šešt. rnok. tėvų ko 
miteto V. Sakas. K. B.

„ŽMOGUS, KURI 
UŽMUŠIAU”

Šiam, Maurice Rustand, vei 
kalni aukuriečiai stropiai įuo 
šiasi ir jį pastatys Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 24 d. 
Deltos salėje (Lietuvių Na 
muose).

Minėtoji data buvo skirta at 
švęsti „Aukuro“ dešimtmečiui 
pastatant V. Krėvės „Žentą“. 
Tačiau nors ir su dideliu entu 
ziazmu imtasi šio darbo, bet 
jis buvo sutrukdytas kitų „Au 
kuro“ įsipareigojimų: k. a. Ha 
miltono lietuvių bendruoine 
nei paruošti Škėmos „Živilės“ 
ištraukas ir ateitininkų šv. Ka 
zimiero minėjimui pastatyti 
Marių Žuvėdros „Šventas Ka 
zimieras“. Numačius, kad mi 
nėti įsipareigojimai užims ne 
mažai laiko ir tuo labai nu 
skriaus „Žentą“, dėl to jo pa 
•statymą ir savo dešimtmetį 
„Aukuras“ buvo priverstas ati 
dėti, o jo vieton pasirinko ge 
rą, su mažu sąstatu (tik 6 vei 
kėjų) M. Rustand, psichologi 
nį viekalą „Žmogus, kurį už 
mušiau“.

Autorius čia vaizduoja dvie 
jų tautų, perdėtai jautrios pri 
gimties, grupę žmonių, giliai 
dvasioje sukrėstų dėl vieno ir 
to paties įvykio, atsitikusio 
pirmojo pasaulinio karo me 
tu: vienoje pusėje — šeima, 
uždarusią duris visam išori 
niam pasauliui ir pasiryžusią 
taip gedėti visą gyvenimą žu 
vusio vienturčio sūnaus ir su 
žadėtinio, kitoje — jaunuolį, 
padaryto nusikaltimo išmuštą 
iš psichinės pusiausvyros, ne 
daleidžiantį savo viduje atsi 
remti į Dievą (nes Dievas įsa 
kęs nežudyti) ir jieškantį ki 
to būdo išsivaduoti iš dvasinių 
kančių. Finale autorius meist 
riškai, žiūrovui visai nelauktu 
būdu išsprendžia šių žmonių 
dvasines problemas.

Žinoma, kad toks psicholo 
ginis veikalas, vaizduojąs dau 
giau veikėjų dvasinį stovį, yra 
nelengvas uždavinys aktoria 
ms - mėgėjams. Dėl to „Atiku 
ro“ kolektyvas yra nepapras 
tai dėkingas P. E. Dauguviety 
tei-Kudabienei, kad ji šiame 
veikale sutiko nešti ant savo 
pečių dvigubą naštą: ne tik re 
žisirės, bet ir vieną iš vedamų 
jų rolių. Kitas stiprus ramstis 
šiam pastatymui yra A. Staše 
vičius, ilgametis „Aukuro“ na 
rys ir kaip aktorius, vienas iš 
labjausiai mėgiamų aukuriečių 
Hamiltone. Tikimės, kad vei 
kalas Hamiltono lietuviškoj 
publikoj sukels didesnį susido 
mėjimą. Aldona Matulicz.

KLB HAMILTONO AP. ŠAL
POS FONDO 1959 M.

APYSKAITA

Pirmininkas J. Giedraitis.

Pajamos: $$
Saldo 59. L 1................ 944,52
Procentai banke.......... 12,76
1958 m. rinki, likutis . 604.50
Kariuom. min. pelnas. 33.91
10%N. M. pareng. . . 37.18
Valiutos skirtumas . . 16.91
Mot. Dienos min. peln. 17,55
P. A. Tėvelio auka, . . 200.00

Viso pajamų. . 1867.33
Išlaidos: $$

Pašalpos vietoje .......... 215.—
Senei., ligon. ir karo

inval. Vokietijoje. . 650.—
Pasiųsta Centrui . . . . 700.—
Šeštad. mokyklai . . . . 25.—
Rūbų persiunt. į

Suvalkų trikampi . . 30.—
Motinos Dien. minėjimui

dovana ...................... 10.—
Kitos smulk. išlaidos. . 4.—

Viso išlaidų. . 1634.—
Saldo 60. L 1.. . 233.33

KLB HAMILTONO AF. ŠAL 
POS FONDO 1959 M. RINK 

LIAVOS APYSKAITA 

Šelpiamųjų vardu, K-tas de 
koja pasišventusiems rinkė
jams ir mieliesiems aukoto 
jams. Ypatinga padėka kun. 
dr. J. Tadarauskui, paaukoji! 
šiam sekmadienio rinkliavą 
bažnyčioje 126.87 dol. ir prisi 
dėjusiam asmeniška auka. Šel 
pimas mūsų vargdienių ir se 
nelių mus jungia į vieną lietu
višką šeimą.

Surinko: $$
1. Krištolaitis .............. 131.—
2. Kun. Tadarauskas 126.87
3. Narkevičius ............102.—
4. Giedraitis .................101.—
5. Bajoraitis ................. 65.—
6. Gureckas ................. 47.—
7. Kareikas ................. 39.—
8. Lukoševičius .......... 38.50
9. Kažemėkas ............... 32.—

10. Tirkšlevičius ............ 31.—
11. Norkus ...................... 26.—
12. Gudinskas ............... 25.—
13. Kaušpėdą ................. 19.—
14. Pilipavičius ............... 18.50
15. Muliolis ................... 16.50
16. Kvedaras ................. 15.—
17. Stonkienė ........... ■. . . 14.—
18. Meškauskienė .... 14.—
19. Aselskis ................... 12.—

Viso. .873.37
Aukojo pramonininkai:

H. Liet. Namų Fondas 50.—
Krona-Valevičius Ltd.. 20.—
Tri Realty Ltd................ 10.—
Concession Garage. . . . 5.—

Viso. . 85.— 
Iš viso surinkta.. 958.37 

Pirmininkas J. Giedraitis.

DIDELIS „AUKURO” 
PARENGIMAS

Balandžio 23 d. Hamiltone 
yra rengiamas didelis balius, 
kuris įvyks naujoje Slovakų sa 
Įėję, 1406 Barton Street East. 
Tai bus didelis po gavėnios pa 
silinksminirnas. Visi maloniai 
yra kviečiami šiame pasilinks 
minime dalyvauti. Šokiams 
gros Bennie Farier orkestras. 
Bus daug staigmenų ir netike 
tumų. Visi hamiltoniečiai ir ar 
timesnių, ir tolimesnių apylin 
kių lietuviai yra prašomi to va 
karo nepamiršti.

BRONIAUS ASELSK1O 
VASARVIETĖ

Ji yra ąpie 35 mylias nuo 
Hamiltono, t. y. Selkirk, Ont. 
ūkis prieinąs pre pat Erie eže 
ro. Labai gražioje ir jaukioje 
vietoje. Ūkyje yra didelės pa 
talpos, kur žmonės gali apsigy 
venti net su skaitlingesnėmis 
šeimomis; ūkis turi natūralinį 
gazą, kuriuo galima ne tik vii 
ti, bet ir patalpas šildyti bei 
apšviesti. Todėl tikimasi, kad 
šias metais daugelis hamilto 
niečių pasinaudos gražia Br. 
Aselskio vasarviete, patys su 
taupydami daug laiko ir pini 
gų. Apie tai ypač harniltonie 
čiai turėtų jau dabar pagalve 
ti: kur praleisti vasara?!..

KI. G.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽINIOS

— Briedgeporto lietuviai 
sportininkai, susibūrę į sporto 
klubą, jau keli metai turinti 
futbolo komandą, savo klubą 
nutarė pavadinti Tauro vardu. 
Pilnas kubo pavadinimas 
skamba taip: Chicagos Brid 
geporto lietuvių sporto klu 
bas „Tauras“.

— Čikagos Lituanicos fut 
bolininkai kovo 27 d. turėjo 
debiutą National Soccer ly 
gos „major“ divizijoje. Jie tą 
dieną susitiko su praėjusių rne 
tų meisteriu — Schwaben Ko 
manda, kuriai turėjo pralai 
meti 1 :6. Rungtynės vyko la 
bai šlapioje aikštėje, kas abie 
ms komandoms neleido parody 
ti savo tikrojo veido. Vieniu 
telį įvartį lietuvių naudai pel 
nė A. Stulga. Viena nuotrau 
ka iš šių rungtynių tilpo di 
džiausiame Čikagos dienrašty 
je „The Chicago Tribūne“ ko 
vo 28 d. Šioje divizijoje žai 
džia vienos iš geriausiųjų 
Amerikos futbolo komandų, 
todėl mūsiškiams jau dabar 
būtų pats vėliausias laikas pa 
galvoti apie komandos sustip 
rinimą, jeigu nenorima vėl 
grįžti 1 I diviziją.

— Chicagos Neries š.sch 
matų komanda turėjo kon.an

St. CATHARINES, Ont.
ŠOKIŲ, MUZIKOS IR DAINŲ KONCERTAS

Atvelykio šeštadienį, balan 
džio 23, St. Catharines prie 
miestyje, Merritton Communi 
ty Hali, Įvyksta nepaprastai 
Įdomus koncertas, kurio pa 
grnidinę dalį išpildys Jonė Kie 
tytė ir Robert Doyle. Juodu 
duos didingą programą iš ope 
tų. Išgirsite ir Calipso liaudies 
muziką. Be to, rinktinių ta 
lentų pasirodymas šokiais, mu 
zika ir dainomis.

Kiekvienas mielai vyksta į 
St. Catharines, nes čia Kana 
dos ir Amerikos lietuvių susi 
tikimo centras. Didelėje salė 
je malonu ir smagu šokti. Vi 
sas šis vakaras su visais daly 
viais bus filmuojamas. Ponios 
ir panelės pasipuoškite gražiais 
rūbais, nes daromas spalvotas 
filmas, kurį vėliau matys pla 
čioji lietuvių visuomenė.

Linkėtina, kad neliktų nė 
vieno lietuvio neatsilankiusio 
į šį puikų vakarą. Mes panau 
dojome naują lietuvinimo prie 
n*>nę skiriant nemažas pre 
mijas naujų talentų puoselėji 
mui. Tėvai, kuriems rūpi vaikų

dines rungtynes prieš ameri 
kiečių „Knight“ klubo šach 
matininkus, kuriuos Įveikė 
6:1.

— Margarita Šileikytė, Aro 
sportininkė, yra išrinkta iški 
liausią Vid. Vakarų sporto 
apygardos 1959 m. sportinin 
ke mergaičių grupėje. Jauniui 
grupėje vienu iš paminėtinų 
išrinktas Aloyzas Bartkus iš 
Neries klubo.

— Lituanicos (futbolo) klu 
bas neseniai įsigijo svetainę 
(taverną), kuri operuos ko 
rnercifiiai^ pagrindais. Pana 

šia prekyba užsiima nemaža 
Amerikos sporto klubų, nors 
lietuvių tarpe jis, rodos, bus 
tik antrasis (šalia Brooklyno 
Atletų Klubo). E. Š. 

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutet 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl Įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ............................2.00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 ..........................................................................7.00
1960 metu KALENDORIUS ....................................................0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 1.00 
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas .................................1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ...........................................................................................3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ........................................................................1.25
Dr. K. Gudaitis. LIETUVIAI EVANGELIKAI ............. 5.00
I960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................ 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .....................5.50
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkaiskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................... 6.00
Žurnalas LIETUVA ................................................................... 0,5d
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom........................................ $ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.................................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ........................ l.oO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE............................................................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ...........................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... '. 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS............................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .............................. 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ........................................1,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ..............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ....1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................... ••............... 1.00
M erimee. KOLOMBĄ, romanas............................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ................................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .............................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................................................................... $ 1.50

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.................... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..................................$ 0.75
S. Zobarskas, PER ŠALTJ IR VĖJĄ, vaikams................$ 0.40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ................................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRJŽIMAS................................................. $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasąlle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

ateitis, turėtų tokią pramogą 
visa širdžia palaikyti. g. j.

SLA 278 KUOPOS VISUOTI 
NIS SUSIRINKIMAS

įvyko III. 26 d. Harding hote 
lio patalpose, kurio pagrindi 
nė dalis buvo išrinkimas kuo 
pos naujos valdybos ir balsavi 
mas už centro valdybą.

Į kuopos naują valdpbą pa 
gal balsų daugumą išrinkti 
pirmininku Z. Piliponis, vice 
pirm. J. Girevičius, sekret. K. 
Jonušas, finansų sekret. P. Pol 
grimas, iždininku J. Kavalėlis. 
Revizijos komisijai sutikus pa 
siliko ta pati: J. Dilys, J. Vyš 
niauskas ir K. Jasevičius. Past 
rodo, kad šiuo metu St. Catha 
rines kuopa stovi ant tvirtų 
pamatų. Iš kelių entuziastų ma 
žutės kuopelės dabar turi 36 
suaugusius narius ir 11 jaunu© 
lių (neturinčių dar 18 m.) ir 
savo kasoje turi apie tris šim 
tus dolerių. Tik šiais metais 
pasiųsta į centro kasą 2082.28 
dol. Per metus sušelpti 9 na 
riai sumoje 7 72 dol. Tas tik 
atsiekta dideliu atsidėjimu ir 
valdybos darbštumu. Tikimės, 
kad ir naujoji valdyba savo 
darbo nepagailės ir mūsų kuo 
pa turės kopti vis Į augštesnes 
pažangos pakopas. Juzkė.

• Vytauto Alanto romanas 
„Tarp dviejų gyvenimų“ jau 
atspausdintas.
• Dr. A- Sužiedėlis pakvies 
tas dėstyti psichologiją Kata 
talikų Universitete Washing 
tone, D. C.
• Čikagoje mirė Augustinas 
Voldemaras, buvęs Lietuvos 
banko Zarasų skyriaus direk 
torius.
• Prekybininkas Don Kūrai 
tis išvyko i Los Angeles, Car.
• Dail. S. Čipkuvienės paroda 
bus gegužės pradžioj atidary 
ta Great Necke galerijoj.
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDOS

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
TVARKA AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE
Didysis Ketvirtadienis.
Rytą pamaldų nebus. Litui 

ginės apeigos ir šv. mišios pra 
sidės 8 vai. vak. Po mišių Šven 
čiausias Sakramentas bus iš 
statytas adoracijai iki vidur 
nakčio. Išpažinčių bus klauso 
ma valanda prieš pamaldas ir 
po pamaldų.

Didysis Penktadienis.
Pagerbti mirštanti Kristų 

ant Kryžiaus bus einami Kry 
žiaus Keliai 3 vai. po pietų. 
Liturginės apeigos ir mišios 
prasidės 8 vai. vakare. Po mi 
šių Švenčiausias Sakramentas 
bus išstatytas adoracijai iki 
vidurnakčio. Išpažinčių bus 
kausoma valanda prieš pamal 
das ir po pamaldų. Antroji ko 
lekta yra skiriama Šventosios 
Žemės reikalams.

Didysis šeštadienis.
Litui ginės apeigos (šventi 

nimas ugnies, vandens ir Ve 
lykų žvakės) prasidės 6 vai. va 
kare; po šių liturginių apeigų 
bus šv. mišios. Po mišių Šv. 
Sakramestas bus išstatytas 
adoracijai iki vidurnakčio. Iš 
pažinčių bus klausoma valan 
da prieš pamaldas ir po pamal 
du.

Velykų Diena.
Prisikėlimas, procesija ir iš 

kilmingos šv. mišios bus 6 va 
landą ryto. Kitos mišios bus 
sekmadienio tvarka: 8, 9, 10 ii 
11 vai.

Visos organizacijos yra nuo 
širdžiai kviečiamos, pasikei 
čiant, dalyvauti sargyboje — 
adoracijoje prie Kristaus kalė 
jimo ir grabo Didį Ketvirtodie 
nj, Penktadieni ir šeštadienį. 
Registruotis prašoma pas ku 
nigą kleboną. (AV)

DIDŽIŲJŲ MISIJŲ 
UBAIGIMAS

Montrealio diecezijoje įvy 
ko sekmadienį 4 vai. pp. AV 
bažnyčioje pamaldas laikė T. 
J. Vraišnys, SJ., asistuojamas 
kunigų Aranausko ir Kulbio. 
Pamaldų metu per įrengtus 
bažnyčioje garsiakalbius, susi 
rinkusieji išklausė j. E. kardi 
nolo I.A'ger radio kalbą.

Aušros Vartų parapijoje Di 
džiosios Misijos užbaigtos iš 
kilmingai. Po sumos salėje bu 
vo misijų vedėjo, T. J. Vaiš 
nio, pagerbimo pietūs, kuiių 
metu po kleb. T. J. Borevi 
čiaus SJ. padėkos žodžio dar 
kalbėjo Kr. V-bos pirm. St. 
Kęsgailą ir parapijos komiteto 
vardu p. Vazalinskas.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir
i . • . • 7—9 p. m.ketvirtadienį 
antradieni ir

, . .. . 2—4 p. m.pen k tądien)
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.
f ♦ ♦ * • ♦ ♦♦ *♦ <

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
,
į Nosies, gerklės ir ausų « 

specialistas ir chirurgas ;z 
|į Dr. R. CHAR LAND 1 

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

11) r. E. A ndrii kailis ! 
I 956 SHERBROOKE E. 5 
? Tel.: LA 2-7236

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
TVARKA ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJE
Misijos, pradėtos pirmadie 

nį, tesis visą savaitę ir bus už 
baigtos šeštadienio vakare 8 
vai. misijų mišiomis. Pirmadie 
nį, antradienį ir trečiadieni 7. 
30 ir 8 vai. ryto mišios. Išpa 
žintys kiekvieną rytą ir vaka 
rą.

Didįjį ketvirtadienį 8 vai. mi 
šios ir pamoksas.

Didįjį penktadieni Šventojo 
Kryžiaus pagerbimas 3 vai. po 
pietų; vakare — misijų pa 
mokslas ir kalvarijos.

Didįjį šeštadieni 7 vai. vak. 
pašventinimas ugnies ir van 
dens; 8 vai. vakaro misijų mi 
šios ir misijų ugbaigimas. M i 
sijas veda Tėvas Leonardas 
Andriekus, atvykęs iš New 
Yorko.

Velykų sekmadieni rezurek 
cija 6 vai. 30 min. ryto: mišios 
gi bus 8, 9 ir 11 vai.

Margučių vakarienė Šv. Ka 
zimiero parapijos svetainėje 
įvyks šeštadienį po Velykų. 
Bus premijuoti gražiausi lietu 
viski margučiai, turtinga lote 
rija (eis ir kabinetas) ir puiki 
vakarienė, kurion visi kviečia 
mi atsilankyti.

ITALIJOS LIETUVIŲ 
B-NĖS PIRMININKAS

kun. Mincevičius balandžio 1 1 
d. atskrido į Montreali ir čia 
AV klebonijos namuose ture 
jo pasitarimą su KLB Kr. Ta 
rybos ir v-bos nariais.
• Gražytė Ilona gavo doktora 
tą Montrealio universitete la 
bai sėkmingai apgynusi tezę 
apie Artūrą Kestlerį. Sveiki 
name naują literatūros dakta 
re!
® Patikslinimas. Praėjusia 
me NE nr., Montrealio kroni 
koje, buvo paskelbta žinia, kad 
St. Daukšai General ligoninėje 
padaryta operacija. Patikslina 
ma, kad ši žinia neliečia advo 
kato D-ro Stasio Daukšos. NL 
redakcija atsiprašo poną Dauk 
ša ir jo šeimą, jei dėl šios, ne 
tiksliai paskelbtos, žinios jie 
ms buvo padaryta nemalonu 
mų.
® Pp. Treigiai, Veronika ir 
Vincas, žiemą praleidę Arizo 
noje, sugrįžo į savo tabako ūkį 
prie Tillsonburg, Ont.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

iį ADVOKATAS 
^STASYS DAUKŠA, LL. D. S
X , S
g Suite 25—26

152 Notre Dame St. E. $ 
f UN 1-8933 |

ADVOKATAS L
JOSEPH P. MILLER, £ 

i! B. A.» B. C. L. :;
Suite 205

•j 168 Notre Dame St. E.
:į Montreal. UNiversity 6-7026

Res.; 40 Laflcur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570 g

I
 NOTARAS |

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

215 St. James West, §
7 augalas. §

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

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v v §

Šv. Kazimiero bažnyčioje Del 
hi įvyks šia tvarka: didįjį ket
virtadienį šv.. mišios 7 v. va 
karo. Nuo 6 v. v. klausoma iš 
pažinčių, po mišių seka ado 
racija. Didžiojo penktadienio 
pamaldos 3 v. po pietų. Po jų 
adoracija prie Kristaus karsto. 
Didįjį šeštadienį Velykų vigi 
lijos ceremonijos prasideda 
10.46 m. vakare. Po jų — 12 
vai. prisikėlimo Mišios.

Velykose 12 v. pamaldos W. 
Lome apylinkės lietuviams vic 
tos bažnyčioje. Nuo 11 vai. 
bus klausoma išpažinčių. Vely

MOTINOS DIENA
MONTREALYJE

bus minima gegužės 8 d. Auš 
ros Vartų salėje, tuojau po pa 
maldų. Bus akademija. Paskai 
tą skaitys prof. A. Sužiedėlis. 
Menine dalį išpidys Augštes 
niųjų Lituanistinkos kursų mo 
kiniai. Tautiečiai prašomi įsi 
dėmėti gegužės 8 datą, visi 
kviečiami Motinos dienos mi 
nėjime dalyvauti ir kitų paren 
girnų tą dieną neruošti.

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Lietuvos, Latvijos ir Esti 

jos pašto ženklų aproda įvyks 
balandžio 23—24 dd., 3 vai. p. 
pietų Estų parapijos saleje, 
4345 Marcei Avė. N. D. G. Iš 
kilmingas šios parodos atida 
rymas įvyks tą pačią dieną 4 
vai. po pietų. Parodą atidarys 
pabaltiečių draugas Generali 
nis Kanados pašto viršininkas 
(Postmaster General of Cana 
da) Hon. W. Hamilton. Šiomis 
dienomis šioje salėje, veiks pas 
tas, kur bus galima nusipirkti 
naujai išeinančių pašto ženk 
lų, o taip pat ir specialių vo 
kų, kurie išleidžiami šios dide 
lės dienos paminėjimui; prie 
voko galima gauti ir specialių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ženklelių. Šių vokų galima jau 
iš anksto užsisakyti pas J. Juš 
kevičių tel. RA 1-4200 arba, 
pas A. Bauzdžiūną PO 7-4374. 
Vokų kaina 0.10 et.
na 0.10 et.

Lietuviai pirmą kartą Mont 
realyje galės pamatyti netik 
Laetuvos, bet ir viso Pabaltijo 
istoriją pašto ženkluose.

Gyvendami išeivijoje jau 
mes daug ką pamiršome, ir 
šios parodos aplankymas bus 
gražus Lietuvos prisiminimas. 
Taip pat būtų ir nepatogu pa 
rodoje daylvaujant pačiam par 
lamento nariui, kad lietuviai vi 
sai nesidomėtų Lietuva bei jos 
istorija.

Prašome visus dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai — vienin 
gai. Įėjimas nemokamas.

Lietuvų Filatelistų 
Draugija Montrealyje.

® Sirgo Dr. J. Šemogos prie 
žiūroje P. Mitchel, M. Mačiu 
kas, P. Žemgulytė — Verduno 
ligoninėje.

• Balandžio 24 d. bus suvai 
dinta drama „Žmogus, kurį aš 
užmušiau“.

IŠNUOMOJAMAS 
BUTAS

3 kambariai, ir parduodami 
visi buto baldai.

Nuoma $ 45.00 mėnesiui.
Teirautis po 6 vai. vakarais: 

312 Argyle Ave., Verdun, 
arba tel. PO 7-9452

REIKALINGOS
OPERATORS — siuvėjos, 

prityrusios, galinčios siūti visą 
suknelę ar sekcijomis. 

Kreiptis: 6240 Drolet.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
5 va^- A.V. par. salėje, Banko kambary

nyčioje Dehi nebus.
Vaikų šventė, margučių var 

žybos įvyks Šv. Kazimiero baž 
nyčios salėje Atvelykyje tuoj 
po 11 vai. pamaldų. Margučių 
šventę su Velykų bobute, vai 
dinimu, deklamacijomis, muzi 
ka, vaišėmis ruošia šeštadien: 
nė mokykla ir KLB Delhi apy 
linkės valdyba. Dalyvauja visi 
apylinkės vaikai ir jaunimas 
bei jų tėveliai.

Gražiai pasisekusios rekolek 
cijos buvo balandžio 1—3 die 
nomis. Jas įdomiai pravedė 
kun. dr. J. Vaišnora. Kor.

AUGŠTESNIEJI LITUANIS
TIKOS KURSAI

mokslo metus užbaigs iškilmių 
gu aktu birželio 4 dieną, šešta 
dieni Aušros Vartų salėje. Lie 
tuvių jaunimas kviečiamas to 
se Kursų užbaigimo iškimėse 
dalyvauti. Baigusiems kursus 
bus įteikti baigimo atestatai ir 
po to ous bendros visiems vai 
šės ir pasilinksminimas su šo 
kiais. Kitos organizacijos pra 
somos tą subatvakarį rezer 
vuoti Kursams.

AUŠROS VARTŲ MOKYK 
LOS MARGUČIŲ PARODA 
įvyks balandžio 23 d., 11 vai. 
didž. pertraukos metu. Bus 
premijuojami trys gražiausi 
tautiniais motyvais išskutinėti 
margučiai.

Pirmoji penkių dolerių do 
vana, 2-oji 3-jų ir 3 vieta 2 
dol. vertės.

Parodoje gali dalyvauti kiek 
vienas A. V. M. mokinys(ė), 
kuris savo rankomis ir savo su 
gebėjimais išskutinės arba iš 
vaškuos savo margutį, ir jį pri 
statys A. V. mokyklon nevė 
liau 23 d, balandžio 9 vai. ryto.

Pirmos vietos premiją šiai 
parodai paskyrė Jonas Luko 
ŠevičitiK. NE Vedėjas.

ŠALPOS VAJUS GYVĖJA
Į talką aukų rinkėjams atė 

jo J. Kęsgailienė — Nr. 16, J. 
Šiaučiulis — Nr. 17, A. Mylė
— Nr. 18, J. Adomaitis — Nr. 
19, S. Reutas — Nr. 20, A. Pu 
sarauskas — Nr. 21, L. Giri 
nis — Nr. 22 ir G. Kudžmienė
— Nr. 23. Nauji aukų rinkė 
jai ir toliau kviečiami į talką. 
Mūsų miestas tikrai didelis ir 
jame gyvena daug lietuvių, — 
reikia rasti kelius pas juos, rei 
kia aplankyti — be jų gerašii 
diškos aukos nebus šalpos jos 
reikalingiems.

M. ŠF Komitetas.

• Pp. Balzarai, Konstancija ir 
Leonas, išvykdami į Čikagą, 
apsilankė Nepr. Lietuvos re
dakcijoje ir atsisveikino su jos 
„štabu”. Iš Montrealio jie iš 
vyko penktadienio vakarą: pa 
keliui sustos Toronte ir Detroi 
te ir tada — į Pasaulio Lietu 
vių sostinę. Sėkmės naujoje
gyvenimo vietoje!

• Pp. Bulotų vaikai — Veroni 
ka ir Žilius — lėktuvu išskri 
do į Paryžių pas senelę, kur ža 
da išbūti visą vasarą ir į jos vi 
durį susilaukti iš Kanados ai 
skridusią motiną — p. Bulo 
tienę.

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

N. Baltrukonis CR 6-5075 
Jasutis.......... LA 2-7879
Markevičius . . . .CR 9-9793 
Budriūnas .... RA 2-8035 
Adamonis .........RA 2-2472
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.

D.
F.
A.
A.
P.
P.

koše mišių šv. Kazimiero baž

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTAS GEN. KONSULAS 
V. GYLYS

Kovo 3 d. Prisikėlimo para 
pijos salėje įvyko prieš metus 
mirusio geri, konsulo min. Vy 
tauto Gylio garbei suruošta 
akademija - minėjimas. Vclio 
nies atminčiai sudaryto Fon 
do Komiteto pirm. V. Meilus, 
atidaręs minėjimą, trumpu žo 
džiu apibūdino min. V. Gylio 
asmenį ir susirinkusius pakvie 
tė velionies atmintį atsistoji 
mu pagerbti tylos minute.

Pagrindiniam kalbėtojui kon 
šului V. Stašinskui dėl ligos 
neatvykus, apie velionį, kaip 
taurų asmenį ir ilgameti diplo 
matą, kruopščiai, kondeusuo 
tai paruoštą paskaitą skaitė 
buv. Klaipėdos Gubernatūros 
patarėjas ir Mažosios Lietu 
vos veikėjas dr. M. Anysas. 
Prelegentas savo pusę valan 
dos užtrukusioje paskaitoje 
daugiau buvo apsistojęs ir pa 
tiekęs įdomių prisiminimų iš 
velionies veiklos, kada jis bu 
vo Klaipėdos gubernatoriumi.

Po paskaitos buvo rodomas 
J. Dvilaičio pagamintas min. 
V.Gylio laidojimo spalvotas fil 
mas. Filme visi svarbesni lai 
dojimo momentai užfiksuoti 
ir daugelis dalyvių turėjo pro 
gos save pamatyti. Velionies 
našlė p. Gylienė filmo tiek bu 
vo sujaudinta, kad neišsilaikė 
nepravirkus.

Meninėje dalyje St. Kairys, 
akomopnuojant muz. St. Gai 
levičiui, smuiku išpildė porą 
dalykų, o „Varpo“ choras, 
vad. muz. St. Gailevičiui, daly 
vaujant sol. V. Mašalaitei, V. 
Žemelytei ir V. Verikaičiui, iš 
pildė St. Šimkaus kantatą „At 
sisveikinimas“.

Akademija baigta Tautos 
Himnu. Scena buvo papuošta 
velionies paveikslu, prie kurio 
padėta raudonų rožių puokštė 
ir pastatyta tautinė vėliava.

Prie įėjimo į minėjimą ve 
lionies V. Gylio atminties Fon

PRAŠOMI
PRANEŠTI ADRESUS

Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ pasiųsti 
pranešimai apie akcininkų me 
tinį susirinkimą, sugrįžo nepa 
siekę adresatų, prašomi at 
siliepti: S. Markauskas, E. Na 
rūšis, A. Povilaitis, J. Vaido 
tas, A. Bertulis, K. Kamins 
kas, B. Augustinas, V. Vašiu 
kevičius, K. Stonys, F. Kupčiu 
nienė, J. Stravinskas, St. Zal 
dokas, S. Kukta, 236 SLA kuo 
pa. J. Vilniškaitis. Maloniai 
prašomi jie patys, arba juos ži 
nantieji pranešti naujus jų ad 
resus „Nepr. Lietuvai“: 7722 
Geoge St., LaSalle, P. Q.

• St. Zuperkienė žiemos metu 
buvo išvykusi į Floridą, bet 
jau sugrįžo į Montreali. . .

t---------------------------- K' '■ '

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi didelį 
Income Tax blankų užpildymo 

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

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

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

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

sais kitais reikalais.
Taipgi tarpininkauja dėl viso 

kių rūšių apdraudų.
v .M>iįį. Įį——r — "y'— - ■ ■■ jgrum-— 

dui suaukota 271 dol. 85 et., 
jų tarpe 100 dol. čekis gau 
tas iš M. ir Alf. Dausų, iš far 
mos atvykusių į minėjimą.

Tenka pažymėti, kad V. Gy 
liui esant konsulu Rygoje, Alt. 
Dausa buvo konsulo sekreto 
riumi ir apie savo buv. virši 
ninką turi šviesų prisiminimą 
ir jo mirtį skaudžai pergyve 
no. Su tremtinių banga A. Dau 
sa su šeima pateko į Kanadą 
ir įsikūrė ūkyje.

Akademija buvo labai graži 
ir publikos buvo arti rtijų šim 
tų, jų tarpe nemažai ir jaunuo 
menės.

SLA JAUNIMO KUOPOS 
ARBATĖLĖ

sutraukė nemaža svečių ir pra 
ėjo malonioje nuotaikoje. Pro 
gramoje pasirodė jauna pianis 
tė D. Pacevičiūtė, „Sietyno“ 
aktorius Rukšys ir Ripkevi 
čiaus vadovaujamas „lietuviš 
kas trio“. Visą šį šiupinį gra 
žiai pravedė St. Jokūbaitis.

PASKUTINIEJI ŠOKIAI
Vilniaus Krašto Lietuvių S- 

ga ir sporto klubas „Vytis“ ge 
gūžės 7 d. ruošia paskutiniuo 
sius šio sezono šokius. Šokiai 
Įvyks Šv. Jono parap. salėje. 
Pelnas skiriamas Suvalkų tri 
kampio lietuviams ir sportuo 
įančiam Toronto jaunimui pa 
remti. Tikimės, kad Toronto 
lietuviai kaip prajėusį taip ir 
šį kartą, parems šias dvi orga 
nizacijas savo gausiu atšilau 
kymu.
• Išsiskyrimą paskelbė teisė 
jas G. T. Walsh. Išskirtųjų tar 
pe „Star" pranešė ir lietuvių 
pavardes: Teodoro ir Reginos 
Gaižauskų ir Stasio ir Adelės 
Merkeliu.
» Pp. Norkų iš Simcoe tabako 
farmos šeimos atvaizdą įdėjo 
Toronto Star, ryšium su jų lai 
mėjimu loterijoje.

VYTAUTO KLUBO
REIKALAI

Kadangi DLK Vytauto klu 
bo susirinkimas išpuola balan 
džio 17 d., o ta diena šutam 
pa su Velykų diena, tai susi 
rinkimas nukeliamas į balau 
džio 24 d., 2 vai. po pietų.

Sekr. G. Alinauskas.

BALFO PIRMININKO...
Atkelta iš 1-mo psl.

dirbs U SEP projektams todėl 
vaistų, rūbų ir kitoms siunto 
ms tvarkyti p. Laukaitienė.

5) Daromi žygiai gauti iš 
UNO pinigų pabaltiečių pabė 
geliams jų namų reikmenims 
įsigyti. Šiuo reikalu susirašinė 
jau su vyriausiu UNO komisą 
ru pabėgėlių reikalams ir esu 
patvarkęs, kad p. Rugienius 
tartųsi su jų atstovu Vokietijų 
je Mr. Terrillon. Šiais reika 
lais yra ruošiami sąrašai ir ve 
damos derybos.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R ČI N A S 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

MASSON FURS
; J. Gražys ir K. Gudžiūnas

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

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas ' 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

_____ Tel. RA 1-6005.
nnnnnnwKmuunnnnnnmnnwmi.
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