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Naujienos iš pasaulio sostinės
VL1KO PIRMININKAS LAN KĖŠI VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE

Politinių įvykių savaitė
DIDELIS PAVOJUS LIETUVIŲ TAUTAI

Pasiruošimai viršūnių konferencijai. — Maskva steigia savo 
bazes Afrikoje ir Amerikoje. — Lietuvos jaunimui okupan 
tas varžo mokslą. — Prasidėjo Indijos derybos su Kinijos

komunistais dėl sienų. —
Juo toliau, juo tarptautiniai 

eikalai vis klimpsta į painia 
vas. Ypač, kad Vakarų valsty 
bės neturi aiškaus ir tvirto nu 
sistatymo ir, spaudžiamos, trati 
kiasi.

Tuo tarpu

RUSIJOS IMPERIALIZMAS 
DAROSI VIS 

GRĖSM1NGESNIS
Iš vienos pusės jis eina mažų 

tautų naikinimo keliu, iš kitos 
jis kuria bazes, iš kurių grės 
mė auga labai aiškiai.

Kalbant apie pirmąją kryp 
tį,

REIKIA LABAI SUSIRŪ 
PINTI LIETUVIAMS,

nes Rusijos imperialistai yra 
pasiruošę sunaikinti Pabaltijo 
tautas (žiūr. vedamąjį 2-me 
puslapy). Iš kitos — Rusijos 
imperialistai nukeldami savo 
gyventojų dėmesį į užgrobi 
mus, kuria savo imperializmui 
naujas bazes. Štai vos gimusios 
Afrikos valstybės, Gvinėjos, 
sostinėje, Kanakroje, komunis 
tai

STEIGIA VISAI AFRIKAI 
EKSPANSIJOS BAZĘ: 

■stato didžiulę radio stotį ir di 
džtulę spaustuvę, iš kur eis pro 
paganda į visą Afriką. Gvinėja 
jau padarė Maskvai patarnavi 
mą — pirmoji pripažino ryti 
nės Vokietijos marionetinę vai 
džią, kas pasitarnauja Chruš 
■čiovo sumanymui su rytine Vo 
kietija sudaryti separatinę „tai 
kos sutartį“. O Kuboje kuria 
bazę prieš Ameriką.

Iš to aišku, kad iš viršūnių 
Ironferencijos nieko gera nega 
Įima laukti. Bet pasiruošimai 
tai konferencijai vyksta. Štai į 
Vašingtoną buvo suvažiavę Va 
karų užsienių reikalų ministe 
riai, nieko apčiuopiamo nesu 
kūrę, o dabar Kanadoje ir JAV 
lankosi Prancūzijos preziden 
tas de Gaulle. Tai vis viršūnių 
konferencijai ruoša. Bet...

JUO VAKARAI NUOLAI 
DĖSNI, JUO MASKVA 

AGRESYVESNĖ.
juo komunistai akiplėšiškesni. 
Jau Indija išprievartauta. Nors 
Nehru anksčiau buvo paskel 
bęs, kad su Kinijos kominis 
tais tiktai tada kalbėsis dėl šie 
nu, kurias kinai peržengė, kai 
jie sugrįš į senas pozicijas, o 
dabar derybos jau prasidėjo,

STAIGA ARGENTINOJE MIRĖ
GEN. T. DAUKANTAS

Niūriai pučiant Argentinos 
rudens vėjui, balandžio 10 die 
na visą lietuvių koloniją sukrė 
tė žinia, kad staiga mirė gen. 
Teodoras Daukantas. Tą die 
ną jis atstovavo lietuvius kro 
atų nepriklausomybės šventės 
minėjime. Kadangi jis nuolat 
veikė 14 Pavergtų Europos tau 
tų sąjungoje, tai ir tą dieną jis 
■dalyvavo kroatų šventėje. Li 
gos slegiamas ir mirties seka 
mas, išskubėjo iš lietuvių pa 
rapijos, kur jis turėjo Tėvų Ma 
rijonų globą, į kroatų šventę.

Ten gen. Ti Daukantas už 
lipa scenon ir kalba su nepap 
rastu užsidegimu. Baigdamas 
kalbą, pasisuka į scenoj papuoš 
tą kroatų tautos didvyrio, per 
nai mirusio, Dr. A. Pavelič 
portretą, prieš kurį prisiekia 

Velykinė Popiežiaus kalba, 
nors... kinai pakartotinai įvyk 
dė agresijos žygių.

NEHRU KALBASI SU 
ČU-EN-LAI

Birmos sostinėje, nors opozici 
ja, laikydamasi ankstyvesnio 
jo Nehru pareiškimo, protes 
tuoja demonstracijomis. Delhi 
demonstravo minios prieš dery 
bas.
POPIEŽIAUS PASTANGOS 
Velykų proga kalbėti į žmoni 
ją taikos, žmogaus teisių ir 
žmoniškumo prasme nesusilau 
kia realaus atsiliepimo jo idė 
jų prasme, nes žmonija rieda 
tretįjį pasaulinį karą, kuris ga 

Ii būti nepalyginamai žiaures 
nis ir kruvinesnis negu praė 
jęs.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
praneša, kad Lietuvos okupan 
tas susirūpinęs užkirsti Lietu 
vos jaunimui kelius į mokslus. 
Oficialiai skelbiama, kad no 
rint įstoti į augštąją mokyklą, 
pirma reikia atlikti „darbo sta 
žas“, kuris oficialiomis žinio 
mis turi būti dviejų metų, o ne 
oficialiomis — trejų, kad per 
tą laiką baigusieji vidurinį mo 
kslą visai nutoltų nuo mokslo, 
arba būtų nepriimti. Girdi, lie 
tuviai negali mokslu viršyti ru 
su jaunimo. Taigi: Tegul bū 
na Lietuva ir tamsi ir juoda...

KANADA TURI SAVO 
RŪPESČIŲ

Kilo triukšmas, kai min. 
Čiorčilis pažadėjo Rusijai par 
duoti uraniumą. Ir dėl biudže 
to yra didelių ginčų, nors jis 
jau priimtas. Iš kitos pusės, 
Kanada susirūpinusi jaunimu 
prieaugliu, apie 100 tūkstan 
čių„ kuriam reiks darbo. Nema 
žą susirūpinimą sukėlė Japoni 
jos dumpingų tekstilės gami 
nių importas,1 kuris ketra Ka 
nados tekstilės gamybą.

Kanada yra susirūpinusi pa 
leisti Žemės satelitą, bet šis 
„malonumas“ — pasakiškai 
brangus...

— Amerika paleido 11- tą sa 
telitą. Jis nuėjo gerai, bet skir 
toji nusileisti Žemėn dalis neat 
siskyrė.

— Herteris lankosi Pietų Ko 
rejoje, kur susitiks su S. Rhe.

— Nepalo karalius lankosi 
Japonijoje, o po to — JAV.

— Vakarai nesutaria dėl lai 
kysenos viršūnių konferencijų 
je: anglai siūlo švelnumą, vo 
kiečiai vyriškumą.

tęsti jo tautų laisvės kovą iki 
pergalės. Po to, iš visų jėgų su 
šunka Argentinos himno pas 
kutinius žodžius: „Libertad, 
libertad, liebrtad“ ir nulipa 
nuo scenos, lydimas audringų 
publikos ovacijų. Jį pasitinka 
kroatų organizacijų atstovai, 
karštai sveikina dėkoja už ug 
ningą žodį, bet gen. Daukan 
tas susmunka į kroatų rankas 
ir užmiega amžinu miegu.

Greit žinia pasiekia daugelį 
lietuvių, visus nepaprastai su 
jaudindama. Jo palaikus pašar 
vojus lietuvių parapijos patai 
pose, karstą apsupa gėlių vai 
nikai jį mylėjusių draugų, lie 
tuvių organizacijų ir tų tautų 
su kuriomis jis palaikė nuoiati 
nius ryšius. Ypatingai nuošir 
džiai paskutinę pagarbą jam

Neokanadiečių organizacija, 
esanti prie katalikų mokyklų 
komisijos, šiemet, kaip ir kas 
met, balandžio 22 dieną, ši 
penktadienį, 8 vai. vakaro Fo 
rūme ruošia etninių grupių 
grupių Montrealyje pasirody 
mą - muziką, šokius ir ki. l-'asi 
rodys: lietuviai, vengrai, ki

MASINU FONDO VAJUS
Į NL Mašinų Fondo vajų, 

paskelbus spaustuvės pertvar 
kymo planą, tuojau atsiliepė 
tautiečiai, — vieni skirdami 
pagal planą po 20 dolerių, kiti 
gi, tur būt spėdami, kad ne vi 
si akcininkai - šėrininkai atsi 
lieps, iškart paskyrė po didesnę 
sumą. Be A. Norkeliūno,. J. Lu 
koševičiaus, Luko, kurie pasky 
rė po 50 dolerių, dabar atsilie 
pė šie savosios spaudos orga 
nizatoriai ir rėmėjai:
Dr. Balys Matulionis,

Wallum Lake, R. L,
USA................................$ 30.00
Vajaus siuntą Dr. B. Matu 

lionis palydėjo pastaba: „Ture 
jau 15 akcijų. Kiek anksčiau 
pirkau dar dvi akcijas, o da 
bar siunčiu pagal NL Bendro 
vės prašymą dar trims akci 
joms, — tat viso turėsiu 20 
akcijų, kurių 5 man dar atsių 
site. Iš širdies linkiu geros klo 
ties! Kaip malonu būtų, kad 
mieloji „Nepriklausoma Lietu 
va“ išeitų pasipuošusi, gražiai 
paveiksluota! Juk mūsų spau 
da, — tai — mūsų kultūringu 
mo, tautinio subrendimo, sc 
lidarumo ir mūsų tautinio at 
spartinto rodiklis“.
Dr. Edmundas Malkus,

Seaforth, Ont............ $20.00
Turėdamas jau šėrų, Dr. E. 

Malkus tačiau vykdo NL Ma 
šinų Fondo vajų, nes nuošir 

atidavė kroatų kolonija.
Balandžio 11 dieną nepap 

rastai gausus žmonių būrys šį 
mūsų tautos kovotoją palydėjo 
i amžinojo poilsio vietą, Avella 
nedos kapus. Čia jis tapo pri 
glaustas jo gero draugo J. Če 
kanausko koplytėlėje. Tarp gau 
sybės vainikų, nebuvo matyti 
nė vienos gėlelės nuo jo myli 
mos žmonos ir brangios dukre 
lės, kurios kenčia tremtinių 
kančias ištremtos į Sibirą...

Paskutinius atsisveikinimo 
žodžius tarė visa eilė svetimtau 
čių. Argentinos lietuvių organi 
zacijų atstovų ir iš Urugvajaus 
atvykęs rašytojas K. Čibiras, 
kuris kalbėjo įgalioto Lietuvos 
ministerio dr. Graužinio ir ats 
tovybės vardu.

Lai būna lengva jam Argen 
tinos žemelė, kuri jį senatvėje 
nešiojo ir priglaudė

L. Kančauskas.

—=_—— . - --------------buvo plačiai paliesta dabartinė
padėtis pavergtojoje Lietuvo 

PRICE 15 et XX METAI je, komunistinės propagandos

TAUTŲ FESTIVALIS MONTREALYJE
nai, rumunai, andaluziečiai, slo 
vakai, portugalai, žydai, len 
kai, katalaniečiai, ukrainiečiai, 
bretonai, vokiečiai, rusai, Ka 
nados prancūzai, škotai, kro 
atai ir bulgarai-makedoniečiai.

Daugumas tautų pasirodys 
savo tautiniais šokiais, bet bus 
ir chorų. Visi kviečiami daly 

džiai nori, kad N L spaustuvė 
būtų pertvarkyta ir kad NL 
išeitų naujo pavidalo.
Dr. Julius Sakalauskas,

Surrey Centre, B. C. $ 20.00
Dr. J. Sakalauskas rašo: 

„Siunčiu 20 dol., t. y. sumą 
dviem akcijom. Tikiuosi, kad 
visi nariai greitai atsilieps, ir 
jūs nugalėsite finansinius sūri 
kuinus. Žinau, kad išeivijoje 
yra nelengvas darbas dirbti 
lietuviškoje spaudoje. Tautie 
čiai, gaila, kaikurie perlabai su 
materialėjo. Bet gal susipras, 
koks yra svarbus dalykas lietu 
viškoji spauda čia, išeivijoje, 
ir parems NL Mašinų Fondo 
vajų, kuriam aš linkiu sėkmės 
ir tautiečius kviečiu prie va 
jaus prisidėti“.
Dr. P. Tunkūn as,

Chicaga, III., USA . .$ 20.00
Dr. P. Tunkūnas, jau turėda 

mas NL šėrų, NL Mašinų Fon 
do vajų paremia pagal NL 
Spaudos Bendrovės pianą ir ti 
kiši, kad visi kiti šėrininkai 
jautriai atsilieps į NT. prašy 
mą, ir į rudenį „Nepriklauso 
ma Lietuva“ jau galės pasiro 
dyti visai kitos išvaizdos. „Lin 
kiti, — rašo Dr. P. Tunkūnas, 
— kad mes, amerikonai, nuo 
širdžiau paremtume mūsų ko 
vos tikslų vėliavą — „Nepirk 
lausomą Lietuvą“.

KANADOS LIETUVIŲ MO 
KYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

— STUDIJŲ DIENOS 
MONTREALYJE

įvyks šių metų balandžio 30 ir 
gegužės 1 dienomis. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 
rue de Seve, Cote St. Paul.

Programoje numatoma: 1. 
Ped. Antano Rinkūno paskai 
ta: Lietuvių ir Kanados mo 
kyklos kryžkelėje. 2. Metodi 
nė pamoka. 3. Mok. Jono Gus 
tainio referatas: Mūsų mokyk 
los problema ir vadovėliai. 4. 
Referatas mok. Vyt. Jonyno: 
Modernios vaikų literatūros 
panaudojimas pedagoginiame 
darbe. 5. Dr. H. Nagio rerera 
tas: Mokyklinio jaunimo lektū 
ra. 6. Pedagoginės aktualijos. 
7. Skyrių pranešimai. 8. Ban 
ketas.

Į Kanados Lietuvių mokyto 
jų suvažiavimą — Studijų die 
nas — nuoširdžiai kviečiami

Lietuvos atstovo Vašingto 
ne, J. Kajecko lydimas, Vii 
ko pirmininkas, Dr. A. Trima 
kas lankėsi balandžio 13 d. V. 
Departamente Vašingtone ir 
įteikė ta proga atitinkamą me 
morandumą.

Per pasikalbėjimą su augs 
tais Valst. D-to pareigūnais 

vauti. įėjimo biletas tiktai 25 
centai.

Lietuvių tautinių šokių gru 
pė, vadovaujama J. Piečaičio, 
pašoks Čigonėlį, Vėdarą, Len 
ciūgėlį ir Jonkelį. Atsilanlyki 
me į festivalį ir karštai ploda 
mi paremkime savo tautine šo 
kių grupę.

Dr. J. M.,
Montreal, P. Q.......... $30.00
„Nereklamuokit manęs; už 

teks inicialų, — sako Dr. J. M. 
— Eet jeigu reikia paremti sa 
vają spaudą, — siunčiu trims 
serams“.

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

Pasaulio lietuviu, sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAI T 1 S * 
IŠ PAVERGTOS LIETUVO S Į ČIKAGĄ

Balandžio 11 d. į Čikagą at 
skrido Ona Prunskienė, 73 me 
tų amžiaus dienraščio Draugo 
red. kun. Juozo Prunskio mo 
tina. Ji iš Lietuvos į Maskvą 
išvyko balandžio 2 d., o iš ten 
pajudėjo balandžio 9 d. Skridu 
si per Suomiją ir Vakarų Vo 
kietija.

Aerodrome ją sutiko jos sū 
nūs, dukterys, jų šeimos na 
riai bei kiti artimieji. Taip pat 
buvo nemaža spaudos atstovų, 
fotografų ir filmuotojų. Įdomu 
pažymėti, kad jie visi prieš 
tai turėjo priimti skiepus, nes 
atvykusieji Amerikoje dar ne 
buvo perėjusi per sveikatos tik 
rinimo įstaigą.

Čikagoje taip pat gyvena ki 
tas jos sūnus Jonas ir dvi dūk 
terys — dr. Ona Garūnienė ir 
Anelė Prunskytė. Sūnus dr. 
Vladas Prunskis mirė čia pra 
ėjusių metų rudenį.

Ona Prunskienė yra išbuvu 
si 6 metus Sibire, kur buvo iš 
vežta 1941 m. birželio mėn. 
Ten buvo išvežtas ir jos vyras 
bei vyro brolis — kun. Pet 
ras Prunskis, kurie mirė 19z’ 
m. Iš visų ji tik viena pakėlė 
visus vergų stovyklų žiauru 
mus ir grįžo į Lietuvą.

visi lietuviai mokytojai, ypatin 
gai tie, kurie ir dabar dirba pe 
dagoginį darbą mūsų lietuvis 
koše kolonijose. Kviečiami 
taip pat visi lietuviai kultūri 
ninkai ir mokinių tėvai.

Vykstantieji į Mokytojų su 
važiavimą ir norintieji būti ap 
rūpinti butu, prašomi kreiptis 
i mok. Bronę Lukoševičienę: 
507 Gerald St., LaSalle, P. Q., 
telef. DO 6-0343. Platesnė in 
formacija tilps sekančią savai 
te.

KLB Kultūros Fondo V-ba. 

suintensyvėjimas, priešreiigi 
nės akcijos padidinimas, rusifi 
kacija ir skurdi ūkinė būklė.

Buvo taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie naują Sovie 
tų politini manevrą kviesti lais 
vuosius lietuvius atvykti šią 
vasarą i Vilnių neva savųjų pa 
matyti. Iš tikrųjų, ten Mask 
va koncentruoja Lietuvos anek 
sijos sukakties minėjimą ir no 
retų svečius iš laisvojo pašau 
lio, jei tokių būtų, panaudoti
propagandos reikalams - minė 
jimui išpopuliarinti. Kvietimas 
atvykti yra todėl grynai politi 
nis Maskvos žygis. Su kvieti 
mu susijęs, beabejo, neleisti 
nas Sovietų reikalavimas, kad 
prašantieji vizos Lietuvon, jei 
jie yra buvę Lietuvos piliečiai, 
atsisakytų Sovietų pilietybės, 
kurios jie niekados nėra ture 
ję. Tuo pat reikalavimu Sovie 
rai verčia kandidatus kelionei 
į Lietuvą pasielgti priešingai 
JAV galiojančiai užsienio po 
litikai, kurie nepripažįsta Lietu 
vos inkorporacijos į Sovietų S- 
gą. Valst. D-tas pažadėjo šį rei 
kalą nuodugniai ištirti ir pada 
ryti reikiamas išvadas. Ta pa 
čia proga V. D-to žmonės pa 
kartojo, kad JAV nėra pakei 
tusi savo principinio nusista 
tymo — nepripažinti dabartį 
niojo status quo.

Savo įteiktu memorandumu 
VLIKas prašo kelti Lietuvos 
aisvės bylą Paryžiaus konfe 
rencijoje.

Ar pavergtųjų kausimas bus 
formaliai Paryžiaus konferen 
cijoje keliamas, iš pasikalbėji 
mo nepaaiškėjo. Buvo tačiau
leista suprasti, kad toji proble 
ma gali savaime kilti diskusijų 
metu. Tuo atveju JAV laiky 
sis savo tradicinio nusistaty 
mo remti pavergtųjų laisvės 
bylą.

«
Kaip tenka iš kitų šaltinių 

patirti, JAV siūlė pavergtųjų 
klausimą kelti Paryžiuje, ta 
čiau prancūzai tam pasiprieši 
nę. Klausimas tuo būdu likęs 
atidėtas. Eltos Informacija.

Amerikon atvykusi per 
Chruščiovo malonę į kurį asine 
niškai kreipėsi sūnus kunigas, 
kada diktatorius viešėjo Ame 
rikoje. Apsigyveno pas savo 
dutkeris Čikagos Marquette 
parke.

Apie jos atvykimą plačiai ra 
šė Čikagos spauda ir rodė tele 
vizijos stotys.

LANKĖSI MASKVOJE IR 
VILNIUJE

Čikagietis Walter Rask-Raš 
čiauskas, Wide World Tours, 
Inc. įstaigos vedėjas grįžo iš 
Vilniaus, kur buvo nuvykęs tir 
ti sąlygas dėl turistų vykimo 
Lietuvon. Jis žadėjo vėliau pa 
skelbti savo kelionės rezulta 
tus.
• Dainavos meno ansamblio 
„Vestuvių“ veikalo antras spėk 
taklis Čikagoje įvyks balandžio 
24 d. Marijos Augšt. mokyk 
los salėje. Gegužės 7 d. daina 
viečiai pasirodys Clevelande.
® Sofijos Barčus radio valan 
dos koncertas įvyks gegužės 1 
d. Sakalų salėje.
• Žurnalistikos kursų užbaiga 
numatyta balandžio 30 d.
• Lietuvių Prekybos Rūmų 27 
-tas metinis banketas įvyks ge 
žės 15 d. puošniame Ambasa 
dor viešbutyje.

— „Sensaciją“ aprašė Prav 
doje Žukovas: esą prieš Chruš 
čiovą Prancūzijoje buvę ruo 
šiami du atentatai, bet juos 
ruošė patys prancūzai...

— Velykų metu Maskvoje 
po 40 metų skambinę varpai... 
& Teisėjui, Quebec© provinci 
joje, išėjusiam į pensiją, bus 
mokama 75% gaunamos algos, 
o žmonai, jam mirus, bus išrno 
karna po 5.500 dal.
4' S mirė pavaišinti degtine, ku 
ri buvo užnuodyta.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1060. IV. 20. — Nr. 17 (683)

ATPPJLLA JS'dMA LI£WA 150 VENGRŲ, CARYL CHE 
SSMAN IR URUGVAJUS. St. CATHARINES, Ont

INDEPENDENT LITHUANIA

i 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
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

IR

Redaktorius Jonas Kardelis.
* DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.

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

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 23 D., MERRITTON COMMUNITY 

Centre Hali, Merritton (prie St. Catharines).

Rašo: Albinas Gumbaragis
Daugelyje valstybių dai vei 

kia mirties bausmės įstatymai. 
Vienose jais baudžiami didieji 
krašto if liaudies praįsikaltė 
liai bei kriminalistai, kitose 
vertikališkai — liaudies prasi 
kalteliai vykdo mirties bausmę 
tiems, kurie pacifistiškai ir sa 
varankiškai nori gyventi lais 
vai.

Tas neseniai Įvyko Vengri 
joje, kur 150 moksleivių buvo 
nubausti mirties bausme už 
tai, kad nenorėj-> taip galvoti, 
kaip buvo verčiami galvoti.

Kadangi dauguma iš jų ture 
jo vos 16—17 metų amžiaus,

$ 6.00 o „sušvelnintam“ komunistų 
. , , . . v teismu kodeksui buvo „už
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. paSto ž.j drausta« žudyti iaunuoliai, ne 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. sulaukė 18 metu amžiaus, jie 
turėjo‘laukti po'metus ir dve 
jus, kol sulauks 18 metų ii ta 
da sušaudyti.

Ir kol jie turėjo laukti Buda 
pešto karcerių rūsiuose 18 me 
tų amžiaus — mirties amžiaus, 
— daugumoje laisvojo pašau 
lio kraštų, nelyg apakę ir ap 
kurtę, nematė nei girdėjo šių 
150 jaunuolių desperacijos ir 
raudų. Niekas nesuruošė pro 
testo demonstracijų, nei rnitin 
gų: nebuvo peticijų, nei milio 
ninių miestų gatvėse ir aveni 
dose mažiausias protestuojan 
tis plakatas išklijuotas; niekas 
nepareiškė nei trumpiausio už 
uojautos žodžio dėl tokio tra 
giško 150 jaunuolių likimo. 
Jaunuoliai nebuvo nei laiudies 
prasikaltėliai, nei kriminalia 
tai. Bet juos nubaudė mirtimi 
liaudės kriminalistai
kad jie mokėjo jausti ir mokė 
jo galvoti apie laisvę, žmogaus 
teises ir tėvynės laisvę.

Jie turėjo laukti net po dve 
jus metus, kad sulaukus 18 
metų amžiaus. Jie turėjo lauk 
ti 18 metų amžiaus, ne vien 
fiziškai, bet ir moraliai kanki 
narni, kad po to liktų sušaudy 
ti. Ir dauguma jų sulaukė... Ir 
visi jie buvo sušaudyti.

Lakoniškos, trumpos, nepil 
nos laisvojo pasaulio didžiuo 
siuose spaudos organuose pasi 
rodė kronikos: „Sušaudyta 150 
moksleivių Vengrijoje“. Jaudi 
nančiu ir skaudžiu titulu buvo 
atžymėta jų mirtis spaudoje ir 
tuo nelyg uždėtas užrašas ant 
šių laisvės herojų kapo.

Ir štai antra mirties 
mė.

Žmogvagis, sexualinis
kaltelis, teroristas ir Los An 
gėlės pabaisa Caryl Ches 
sman, nubaudžiamas mirti du 
jų kameroje, bet išteisina pir 
mu kart ir įnirtis atidedama. 
Parašo kalėjime knygą ir jų iš 
pardavimo pajamomis išsitei 
sina antrą karta.

Kadangi tas vyksta JAV, ne 
svarbu, kad ir brutališku pra 
sikaltėliu bebūtų, greit subruz 
da visame pasaulyje komunis 
tai jį ginti ir smerkti JAV už 
mirties bausmės Įstatymus. 
Chessmanui vėl atidedama mir 
tis. Komunistų akcija sustipre 
ja, radusi stambią paramą jo 
apgynimui. Viso pasaulio spau 
doje, ypatingai kur daugiau 
šiai randasi komunistų, jis vis 
atkakliau ginamas ir vis ašt 
riau smerkiama JAV. Ir dies 
smanui jau 8 kartai atidėta

Lietuviai, S O S!
Atrodo, nedaug kas bus pa 

stebėjęs Eltos žinią, kad įvai 
riose Lietuvos vietose yra 
įsteigti biurai, kurie verbuoja 
lietuvius išsikelti iš Lietuvos 
ir persikelti į kitus Rusijos ar 
ba jos okupuotus kraštus, pas 
kitas rusų pavergtas tautas — 
uzbekus, buriatus, ir kitus oku 
puotus, kaip ir Pabaltijo tau 
tos. ir ten įsikurti pastoviai gy 
venti. O tas verbavimas, kaip 
žinome, yra prievartavimas.

Įkandin šiai, — iš tikrųjų 
aliarmuojančiai žiniai, — at 
skubėjo nauja, nemažiau ahar 
muojanti žinia, kad Lietuvos 
okupantas pradėjo kitą Lie 
tuvos pavergimo ir sunaikini 
mo būdą. Šių 1960 metų vasa 
rio 4 dienos laikraštyje „Za 
rodinu“ buvo įdėta pirmojo 
komunistų partijos sekreto 
riaus Lietuvoje, Sniečkaus, ka! 
ba, pasakyta Pabaltijo karo 
apygardos komunistų partijos 
konferencijoje. Sniečkus kalkė 
jo apie Lietuvos kolonizavimą 
rusais. Sniečkus pasakė, kad 
.^paskutiniais metais į Lietuvos 
respubliką atvyko didelis skai 
čius rusų atsargos karininkų. 
Tie visi karininkai įkurdinti 
įvairiose pramonės šakose, 
transporte, statybose ir žemės 
ūkyje". Ir kad laukiami nauji 
rusų transportai. Jie tiek dide 
Ii, kad net s teigtas specialus 
aprūpinimo butais jiems kom; 
tetas.

Sugretinkite šituos du fak 
tus: I. Iš Lietuvos išvežami 
žmonės į kitas sritis apgyven 
dinti ir ten įkurdinti, 2. Į Lie 
tuvą vežami apgyvendinti ir 
įkurdinti rusai. Tat, yra vi 
sas rusiškojo okupanto planas 
sunaikinti lietuvių tautą, ją 
surusinti ir sutirpdyti rusų 
masėje.

Maskvinis okupantas pama 
tė, kad nei darbininkai, nei 
kolchozininka, kuriu privežė 
Lietuvon, lietuvių tautos 
žmonių, kaip augštesnės kul 
tūros žmonių, negali paveikti; 
atvirkščiai — patys, susiliesda 
mi su lietuviais, pasiduoda šių 
jų kultūrinei įtakai, — tat, su 
galvojo: reikia atvežti daugiau 
pralavintų žmonių, kurie, ga 
limas dalykas, darys lietuvia 
ms Įtakos... O kadangi ir tuo 
pasitikėti negalima, nes mask 
vinis okupantas žino, kad jo ii 
karininkas yra tikras primity 
vas, kuris lietuvio nepaveiks,
— tai lygiagreta Lietuvos ko 
lonizavimo rusais, reikia lietu 
vius išvežti iš Lietuvos.

Šias žinias rašančiam 
prisiminė faktas, kurį rei 
kia pasakyti, — kaip tiktai da 
bar, kai aiškėja ši okupanto 
baisi užmačia, — visiems lietu 
viams.

Sovietų atstovybėje Kaune, 
vieną iš paskutiniųjų spaudos 
priėmimų, Rusijos atstovas 
Pozdniakovas, iššauktas „Tri 
mito“ redaktoriaus Jono Kai 
nėno (kuris už tai atmokėjo sa 
vo gyvybe Sibiro katorgoje),
— susijaudinęs taip pasakė : 
„Mes, bolševikai, tokios klai 
dos, kokią padarė caras, nepa 
darysime. Mes mažas tautas 
išbarstysime po visą plačią Ru 
siją, kad jūs nei kaulų savo ne 
surinksite“...

Rašantysis taip pat prisime

už tai,

kt.

na pasikalbėjimą su Japonijos 
konsulu, kuris jam atvirai pa 
sipasakojo, kaip milionas japo 
nų, gyvenusių Tolimųjų Rytų 
jūrų pakrantėse, vieną dieną 
dingo, ir Japonijos valdžia jų 
daugiau niekur nerado ir nesu 
žinojo, kur jie dingo.

Pasikalbėjimą su Pozdniako 
vu girdėjo daugelis Lietuvos 
laikraštininkų, o jų tarpe ir Pa 
leckis.

Dabar matome, kad Maskva 
tą ir vykdo.

Ši baisi užmačia yra vykdo 
ma pagal Rusijos planus. Štai 
Maskvos „Pravda“ šių metų 
kovo 4 dienos laidoje, aprašy 
dama „Lietuvos Kompartijos 
suvažiavimą“, Nr. 64(15188), 
rašo, kad visa tai daroma „Pil 
dant XX ir XXI partijos šuva 
žiavimo nurodymus ir po to se 
kusius Sovietų Sąjungos Ko 
munistų Partijos Centro Ko 
miteto nutarimus“.

Tame gi suvažiavime direk 
tyvas ateičiai davė Maskvos 
pastatyti Lietuvai kolonizuoti 
komisarai Šarkov, Niunka, A. 
Sniečkus, J. Moniušis i
Taigi: viskas, kas daroma Lie 
tuvoje, daroma Maskvos, Ru 
sijos. Šarkov gi yra Rusijos 
generalgubernatorius Lietuvo 
je Tat, Rusijos tikslas yra pa 
daryti, kad prie Baltijos jūros 
neliktų dar dabar esančiu tau 
tų, ir Maskva dabar tą lietu 
vių naikinimo planą jau vyk 
do atsidėjusi, pagal tą planą, 
apie kurį Kaune kalbėjo Sovie 
tų atstovas Pozdniakovas.

Tautiečiai, SOS! Neabejoti 
na, kad Maskva sugalvojo 
baigti su lietuvių tauta. Žino 
ma, tas pat ir su kitomis Pabal 
tijo tautomis — latviais ir es 
tais. Su jais rusai jau geru treč 
daliu „yra apsidirbę“. Tą paro 
do rusų statistikos duomenys. 
Lietuva ligšiol buvo mažiau 
kolonizacijos paliesta. Bet ir 
jai atėjo „savo eilė“. Eilė — 
Lietuvos kolonizavimo, eilė lie 
tuvių tautos sunaikinimo! Kai 
nesiseka vienu būdu naikinti, 
priešas sugalvojo kitą būdą. 
Žiauresnį!

Ateina, kaip matyt, nepap 
rasto sunkumo Lietuvai ir lie 
tuvių tautai dienos. Baisios die 
nos. Lietuvoje likusieji, žino 
ma, bejėgiai bus kovoti su bai 
siu okupacijos likimu. Lieka 
me mes, esantieji už Lietuvos 
ribų.

Tautiečiai, mūsų pareiga pa 
sipriešinti lietuvių tautos nai 
kinimui. Kelkime protestą! Pa 
judinkime savo organizacijas. 
Rašykime protesto laiškus, 
skelbkime rezoliucijas. Rašyki 
me JAV prezidentui, Kanados 
vyriausybei. Visi ir visur pro 
testuokime: Amerikoj, Euro 
poj, Australijoj — kur tiktai 
yra bent vienas lietuvis. Nety 
lėkime! Tyla — tai mirtis. Pa 
sipriešinkime visomis jėgomis!

J. Kardei is.

baus

prasi

• Dr. J. Puzinas jieško J. To 
toraičio „Sūduvos Suvalkijos 
istorija“ (1938) ir „Lietuvos 
apgyventos vietos 1925 m.“. 
Jei kas galėtu veikalus perleis 
ti, malonėkite pranešti adresu: 
Dr. J. Puzinas, 1311 S. Wyo 
ming Ave, Philadelphia 40, 
Pa.

šokiu vakaras 5
Programoje: Muzikos — dainos — Šokių Konkursas

Dalyvauja Toronto, Hamiltono, Niagara Falls ir St. Cathari 
nes jaunieji meno talentai.

Balsuoja visi vakaro dalyviai talentų Įvertinime ir premijų 
paskyrime.

Jonės Kvietytės išraiškos šokiai.

Spalvoto filmo darymas apimant visus vakaro dalyvius.

Pilnas bufetas 6 v. v. Varžybų pradžia 7 v. v.

Šokiams gros geras orkestras — Turtinga loterija.

Įėjimas $ 1.00, moksleiviams nemokamai.

JŪSŲ VISŲ ŠIRDINGAI LAUKIA NIAGAROS PUSIASALIO JAUNIMAS
SAVO METINIAME PARENGIME.

Po ilgos gavėnios ir šaltos 
žiemos kiekvienas nori turėti 
linksmesnę valandėlę; smagiai 
pašokti ir padainuoti. Niaga 
ros pusiasalio meno mėgėjai 
kaip tik ir suruošė tokį vaka 
rą, kur visi galėtų sutilpti ir 
pilnai pasilinksminti. Salė di 
dėlė, orkestras geras, progra

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS 
ma neilga ir graži. Tai ko kiek 
vienas jieško ir pageidauja.

Ši jauki programa Įvyksta 
Merritton Community Centre 
Hali, Merritton, St. Catharines 
priemiestyje. Važiuojant St. 
Catharinėj Queenton gatve, ra 
site užrašą Merritton - Thoro

mirtis, iškalinus netoli 12 me 
tų.

Niekas nemėgins kritikuoti 
JAV vyriausio tribunolo, bet 
ar daug rasis, kurie sutiktų, 
kad po 12 metų išsėdėjus ka 
Įėjime, parašius jame kelis vei 
kaus ir su mirtimi susitikęs per 
žingsni, paskutinį kart net be 
žengiant į dujų kamerą, vėl bū 
tų atidedama 60 dienų jo mir 
tis?

Ar nepravartu būtų susi 
mąstyti, kad jis jau atliko baus 
mę ir pervėlu tęsti procedūrą. 
Kad 12 metų moraliai iškan 
kintas, dabar būtų fiziškai su 
naikintas?

Neabejotinai pervėlu! Esą 
me priešingi mirties bausmei 
o šiuo atveju, ypatingai.

Užsienis, daugumoje draa 
giškiausįios JAV respublikos 
irgi suprato, kad pervėlu nau 
doti jam dujų kamerą ir pasi 
pylė iš visu kraštų prašymai ir 
peticijos į įtakingiausius JAV 
organus, kad būtų atleista 
bausmė. Gi 
naudodama 
senhawerio 
grasinančiu

Iš jų buvo Urugvajaus vy 
riausybės pastaba, kad lankant 
šį kraštą didžiosios šiaurės de 
mokratijos prezidentui, gali 
būti suruošta protesto manifes 
tacija prieš jį.

Ši pastaba telegramos for 
moję pasiekė JAV. Užsienių 
Reikalų Departamentą, o šis ją 
pasiuntė Californijos guberna 
toriui Edmund G. Brown, ku 
ris trūkstant tik kelioms valan 
doms mirties įvykdymui, sen 
sacionaliai ją atideda naujai 
60-čiai dienų.

Taip lakoniškai paskleidus 
per pasaulį Chessmano mirties 
nelauktas suspendavimas dėl 
Urugvajaus perspėjimo, daug 
kas suprato kaip JAV pažemi 
nimą ir Urugvajui garbės už

kad būtų
Pietų Amerika pa 
prezidento D. 
vizitą, išsitarė 
tonu.

Ei 
net

i

Id, už mylios prieš pat Merri 
tton pasukite į kairę ir tuojau 
pamatysite salę.

Tad iki pasimatymo šaunia 
me jaunimo vakare. Rengėjai.

Vakaras — šį šeštadienį, ba 
landžio 23 d. Plačiau žiūrėkite 
skelbime. Kor.

Gyvenimiški reikalai
8.
Iki 

pimais 
guma jūsų pageidaujate plates 
nių informacijų apie Įvairius 
gyvybių draudimo planus.

Keista. Nes mes visi dažnai 
vengiame diskutuoti gyvybės 
draudimus, bijodami, jog jie 
gali brangiai kaštuoti. Ir jei 
jūs esate tokie, kaip aš pats ir 
dauguma mano draugų, jūs ir 
gi randate daug kitokių „pro 
gų“ pinigų sunaudojimui.

Bet kai pagalvojame, jog tik 
už 9 dol. mėnesiui 35 m. am 
žiaus žmogus gali apdrausti 
savo 12,500 dol. namo pasko 
lą (mortgage) ir išgyvenęs 
draudos laiką dar atsiimti di 
desnę dalį įmokėtų pinigų, tai 
nėra taip jau blogas daiktas. Ir 
tai nėra pats blogiausias bū 
das prisiversti sutaupyti vieną 
kitą centą.

Taigi, aš 
draudimas 
gan svarbią
jaus užtikrinime ir kartu daž 
nai sudaro gerą progą pašto 
viam investavimui mažų sumų.

Vienintelė blogybė šitame 
gražiame sapne, jog beveik vi 
sad mums reikia tiek daug to 
draudimo, kad net plaukai ima 
šiauštis vien tik apie tai pagal 
vojus.

Bet ir čia nevisados mes esą 
me teisūs.

Pavyzdžiui
draudimo atstovą, 
jums, jog jūsų vaikai yra 
maži ir mažiausiajam dar 
5 metai.

Tą ir jūs patys žinote, 
vistik gan nemalonu, kai
nors primena, ir dar pastebi, 
jog jei jūs įnirtumėte peranks 
U, žmonai reiktų nemažos pi 
nįgų sumos vaikų užaugini, aišku 
mui.

Daleiskime, jūs sutinkate, 
žmonai reiktų mažiausiai

RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS
200 dolerių mėnesiui dar ko 
kiai 15-kai metų.

Aš nemanau, kad tokia su 
ma būtų pakankama. Tikrumo 
je, mes galvojame gyvybės 
draudimu pakeisti savo pašto 
viai parnešamą algą. (O vis 
tik — malonus jausmas žinoti, 
jog žmona ir vaikai ir toliau 
gaus tą algą iš mūsų nors mes 
jau daugiau nebedirbame — 
esame po velėną, ir tt.).

Laikinai, nežiūrint ar 200 
dolerių užtenka ar ne, padau 
gine juos iš 12 mėnesių, o vė 
liau iš 15kos metų, gauname 
net 36,000 dol. sumą.

36,000 dolerių! Vien tik už 
tikrinimui, kad šeima turėtų 
tą porą šimtų mėnesiui!?

Užtenka tik apie tai pagal 
voti ir žmogus ko gero keletą 
naktų nemiegosi sukdamas sau 
galvą: „Iš kur gauti pinigų to 
kiam draudimui?

Tikrumoje, 
naujiena, jog 
mas dažnam 
prieinamas.

Viskas pareina nuo to, kiek 
uždavinių mes statome draudi 
mui ir kokio amžiaus mes pa 
tys esame.

Tad žvilgterėkime Į 30 ties 
metų amžiaus žmogų, kuris no 
retų panašaus draudimo.

Pagal draudimo lentelę, jei 
jūs esate 30 m. amžiaus ir ge 
ros sveikatos, jūs galite užtik 
rinti savo šeimai tuos 200 d< 
lerius mėnesiui ir 15-kai metų 
atidėdamas tik 9 dolerius Į me 
nesį.

Kitas tos pat rūšies planas 
kainos apie 14 dolerių. Ir pats 
įdomiausias iš jų pašoks net iki 
20 dol. mėnesiui.

Taigi, čia turime net 3 pi? 
nūs, iš kurių brangesnysis, 

daugiau naudos at

šiol gautais atsilie 
remiantis, atrodo, dau

manau, gyvybės 
šiandien vaidina 
rolę šeimos ryto

daug kam bus 
ir šitoks draudi 
yra gan lengvai

įsivaizduokite
primenantį 

dar 
tik

bet 
kas

372 I

1S-W-0

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklūs vyrai įver
tina WATSON’S atleti 
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą.
Elast. juosm -neprily

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū- 
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidyti. 

Maršk. prider.

sitarnavimą. bet visai pamiršo, 
kad nė viena vastybė gali kiš 
tis į antros valstybes vidaus 
interesus, nei taip toliau, į jcs 
tribunolų nusprendimų rezul 
tatus Įveliant net krašto Už 
sienių Reikalų Departamentą 
i eilinius vidaus reikalus.

Šiuo atveju labai svarbu pa 
tikslinti, nepažeminant vienu 
ir suteikiant garbę kitiems.

Urugvajus niekad nėra mė 
ginęs kištis i JAV krašto vi 
daus reikaus ir be Chessmano 
mirties Vyriausia Krašto Ta 
ryba (susidedanti iš 9 asme 
nų, kuri respubliką tvarko vie 
toj prezidento) buvo pranešu 

Nukelta į 7-tą psl.

Būtų galima tuos pianus 
net plačiau apibūdlinti, tačiau 
užteks manau pastebėti, jog 
jie yra gan analogiški anks 
čiau peržvelgtiems namų pa 
skolų draudimams. (Žiūr. „N. 
L.“ Nr. 14).

Kiekvienu atveju, jei mes 
tikrai neturime „atliekamo“ pi 
nigo, galime save paguosti 
bent mintimi, jog mūsų 30 m. 
amžiaus bičiulis, atidėdamas 
tik 2 dol. savaitei, gali užsitik 
rinti jog jo mirties atveju, žmo 
na gautų po 200 dol. Į mėnesį 
iki jo mažiausiajam sueitų 20 
metų.

Prisiminkite ši atvejį kai se 
kantį kartą diskutuosite savo 
problemas su gyvybės draudi 
mo atstovu.

Tikiuos, jog buvau kuo nors 
naudingas.
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IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO
RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

12.
NE REIKALAS, BET AMBI CIJOS SLEŽEVIČIŲ 

NUŠALINA.

MŪSHįf’S'PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

ŽAIDYNĖS NEW-YORKE

Tcrros leidinyje Butėnas ii' 
Mackevičius pasakoja, buk, 
antrajam kabinetui duobę iška 
sės noras eiti į taikos derybas 
su bolševiku Maskva, prieš ku 
rią tuo metu Anglija ir Pran 
elizija visokiomis „intervene! 
jomis“ kovojo. Įdomu, kad 
von der Goltzas savo atsimini 
muose („Meine Sendung“) sa 
ko, Sleževičiaus kabinetą pasi 
traukti privertusi — Antanta. 
Prof. Senn sako, šitokiam prie 
kaištui Įrodymų nėra.

Tikroji priežastis buvo kita 
— kd ir pažangiečių vadų 
nepasitenkinimas, lead ne 
jie vyriausybei vairuoja.

Krikščionys demokratai sav 
skaitė tautos dauguma, o pa 
žangiečiai — inteligentine grie 
tine. Jiems nepatiko, kad ,,so 
cialistas“ Sleževičius kraštą 
tvarko ir ant stipriu kojų sta 
to. Į Kauną tuo metu iš Pary 
žiaus buvo grįžę Voldemaras, 
Yčas, Galvanauskas, didžiuoda 
miesi, kad, būdami Lietuvių 
Delegacijos Taikos konferenci 
jai nariais, tarptautini plotme 
neblogai išvedė faktiną nepri 
klausomos Lietuvos valstybės 
pripažinimą. Jie degė noru stip 
riau pasireikšti ir Kaune prie 
valstybės vairo. Sleževičiui 
1919 m. spalio 2 d. pasitrau 
kus, kaip žinoma, ministeriu 
pirmininku pasidarė Ernesta'. 
Galvanauskas, kuris pareigas 
ėjo iki 1920 m. birželio 20 d.

Savo atsiminmuose
Yčas pasakoja:

„Sleževičius sudarė sąlygas, 
draudusias Valstybės Tarybai 
posėdžius šaukti, klausimus 
svarstyti ir kabinetui rankas 
saistyti. Voldemaras ir aš, kaip 
Tarybos nariai, Įteikėme Tary
bos pirmininkui, St. Šilingui 
protestą prieš toki Tarybos pa 
stūmimą i neveiklumą, [rodi 
nėjome, kad laikinoji valstybės 
konstitucija Tarybai pavedė 

tam tikras aiškias pareigas ir 
Taryba neturi teisės jų neiti ar 
save pirm Steigiamojo Seimo 
likviduoti. Šilingas buvo pri 
verstas su musų protestu su 
tikti. Prezidiumo posėdį, susai, 
kęs, jis pasiūlė nutart: šaukti 
Tarybos posėdį. Sl< evičius 
pranešė atsistatydinsiąs, jei 
toks Tarybos posėdis įvyktų. 
Į protestą prezidiumas nekrti 
pė dėmesio ir Sleževičius savo 
grasą įvykdė. Prezidentas Sme 
tona paprašė Galvanausko su 
daryti naują kabinetą“.

Laiške Šauliui (kurį prof. 
Sennas iš Šaulio archyvo cituo 
ja) Sleževičius (1918 lapkr. 23 
d.) rašė: ..Iš Paryžiaus i Kau 
na grįžusi delegacija nuspren 
dė, paimti vyriausybę į savo 
rankas. Prasidėjo intrigos, ku 
rioms Smetona, kaip žinai, leng 
vai pasiduoda. Tokiu būdu, jie 
galiausia ir privertė mano ka 
binetą atsistatydinti.“ Galva 
nauskas Sleževičiaus vieton at 
sisėdo spalio 7 d.

Sleževičius, matyt, tiek nuo 
širdžiai ir visomis pajėgo 
mis tais sunkiais laikais 

dirbo,
kad visai ne ,,diplomatinės“ Ii 
gos buvo priverstas vykti i Vo 
kietijos Bad Nauheim man 
dykles sveikatai pataisyti. Be 
abejojimo, jis buvo karčiai ap 
sivyles ir mūsų partijų vadų 
intrigomis, nes augščiau cituo 
tame laiške draugui Šauliui pa 
šakojo: „Netrukus grįšiu į Kau 
na, kur planuoju užsiimti vien 
advokatūra“.

New Yorko kolegijos istori 
jos profesorius, S. W. Page, 
savo veikale „The Formation 
of the Baltic States“ (1959 
m.), prisiminęs, kad per Ii mė 
nešiu jaunoje Lietuvos valsty 
bėję susidarė ir nudžiūvo net 
keturi ministeriu kabinetai, 
sprendžia:

„Permainoms pagrindu bu 
vo krikšičonių demokratų ir

Užteršimas Niagaros upės alyva kiekvieną žiemą yra 
priežastimi daugelio laukinių ančių išnykimo. Jos skęs 
ta, kada jų punksnos tampa alyva permerktos. Onta 
vyzdžius negyvų ančių Ontario Vandens Komisijai, ku 
rio žuvininkystės ir medžiotojų federacija pristatė pa 
ri pažadėjo ištirti visą reikalą ir uždrausti ateity pilti 
pramoninę alyvą į Niagaros upę. (CS).

valstiečių liaudininkų kova dėl 
galios (čia autorius atsn emia 
Ereto „La Lituanie“).

LIAUDININKAI STOVĖJO 
UŽ BAŽNYČIOS ATSKYRI 
MA NUO VALSTYBĖS IR

ŽEMĖS REFORMĄ, 
kuri išdalintų didžiuosius dva 
rus — KD stovėjo prieš (ro 
dos, ir jie stojo didžiuosius 
dvarus išdalinti — V. Š.j Sle 
ževičiaus ketvirtas kabinetas 
buvo aptvarkęs Valstybės Ta 
rybos santykius su kabinetu ir 
abu palenkė klusniau priside 
rinti tautos norams bei politi 
nėms nuotaikoms. Kabineto 
sąstatas gana gerai pavaizduo 
ja visų lietuvių partijų, išsky
rus bolševikus, kooperavimą. 

Ministeriu pirmininku ir užsie 
nių reikalų ministeriu buvo Sle 
ževičius — liaudininkas. Liau 
dininkas buvo ir finansų minis 
teris Vileišis. Kitų keturiolika, 
3 buvo tautininkai pažangie 
čiai, 2 krikščionys demokratai, 
2 socialdemokratai ir keturi ne
partiniai. Be to, Voronko ats 
tovavo gudus, o Vigodskis žy 
dus“.

Kitais žodžiais, rodos, 

nebuvo svarbaus reikalo to 
kj gražų partijų bendradar 
biavimą antrame Sieževi 

čiaus kabinete sugriauti.
Prof. Sennas šitaip apibūdina 
Sl< ževičiaus to sunkaus laiko 
tarpio darbus:
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FASK-tas, pasiremdamas 
apygardų pirmenybių žiemos 
rato duomenimis ir vadovauda 
masis apygardų vadovų-siūly 
mais, galutinai nustatė klubų 
skaičių žaidynėms New-Yor 
ke. Atskirose sporto šakose da 
lyvaus toks klubų skaičius: vy 
rų krepšinis — 7, jaunių kiep 
šinis — 6, jaunučių — 3, mote 
rų tinklinis — 5, vy rų stalo 
tenisas — 9, šachmatai — 6, 
moterų krepšinis — 5, mergai 
čių krepšinis — 2, vyrų tinkli 
nis — 5, mergaičių tinklinis— 
3, moterų stalo tenisas — 3.

Kanados Sporto Apygardą 
atstovaus šie klubai: vyrų 
krepšinis — Toronto Aušra ir 
Vytis, moterų rkepšinis — To 
ronto Aušra, Vytis, Hamiltono 
Kovas, jaunių ir jaunučių kla 
sese tik Aušra, vyrų stalo te 
nise — Vytis, Ročesterio Saka 
las ir Hamiltono Kovas, mote 
rų — Sakaas, Aušra, šachma 
tuose — Vytis, Aušra.

Kadangi šiemet sukanka 10 
metų nuo organizuotos ir cent 
raiizuotos sportinės veiklos Š. 
Amerikoje, per žaidynes New 
Yorke įvyks iškilmingas tos 
sukakties minėjimas — akade 
mija. Į šias iškilmes FASK-as 
kviečia visus buvusius bei esą 
mus spęrto darbuotojus ir 
sporto veteranus. Bendrai, ba 
andžno 30 d. ir gegužės 1 d. 
New Yorkle bus didelės spor 
to iškilmės, sutrauksiančios 
apie 300 sportininkų.

NAUJAS SPORTAS
Jau išėjo iš spaudos Sporto 

Nr. 2. Jame rašo Br. Ketura 
kis, N. Čerekas, J. Jašinskas, 
V. Grybauskas, Pr. Mickevi 
čius ir kt. Laikraštis daro la 
bai gerą įspūdį. Vyr. red. yra 
K. Čerkeliūnas. Sportą nemo 
karnai gauna visi FASK-e re 
gistruoti sportininkai, kitiems 
prenumerata 3 dol. Adminis 
tracijos andrašas: V. Švalbo 
nas, 19 Kiely Place, Brooklyn 
8, N. Y.

J. RAČIŪNAS GARBĖS 
NARYS

FASK-tas savo posėdyje nu 

tarė Juozą Bačiūną, didžiai me 
džiagiškai ir dvasiškai parė 
muši Šiaurės Amerikos Lietu 
vių Fizinio Auklėjimo Sporto 
Sąjungos darbus, pripažinti 
pirmuoju ŠALFASS garbės na 
riti.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Pasibaigė SS krepšinio 

pirmenybių pirmas ratas. Vy 
rų grupėje meisteriu tapo Ma 
skvos GMCSK, prieš Tbilisio 
Dinamo, Rygos VEF ir Ry 
gos ASK. Kauno Žalgiris, iš 
12 komandų užėmė dėvint \ vie 
tą. Moterų grupėje nugalėjo 
Rygos TTT, prieš Leningradą 
ir Tartų. Kauno KPI, taip pat 
iš dvylikos komandų užėmė aš 
tuntą vietą. Po pirmenybių bu 
vo sudaryta SS rinktinė. Į ją 
pateko J. Daktaraitė ir jaunė 
G. Lapšytė.

— Lietuvos rutulio stūmimo 
mesteris A. Varanauskas, už 
tiarose patalpose atsiekė 17,78 
m pasekmę.

— Vilniškis „Sportas" Nr. 
30 davė ištraukas iš tremties 
sportinės veiklos, savaime aiš 
ku, imdamas neigiamas puses. 
Laikraštis cituoja Pr. Micke 
vičių, E. šulaitį, Gasiūną. 
Anksčiau, tas pats laikraštis 
„puolė“ K. Baroną" ir Br. Ke 
turakį, išvadindamas juos Don 
Kichotais. Be abejo, laikraštis 
negali duoti gražios tremties 
sportinės veiklos, gražių mūsų 
atsiekimų, nes rusiškoji cenzu 
ra to neleistų. Tačiau dėkui ir 
už tai, nes tėvynėje sužinoma, 
kad ir užjūrye mūsų jaunimas 
nesnaudžia, o dirba taip pat 
sportinėje dirvoje. Tremtinia 
ms siunčiamas Tėvynės Bal 
sas, Lietuvoje negaunamas, 
tad ir reikia džiaugtis, kad ge 
težinę uždangą jau pradeda 
pralaužti ir lietuviškasis spor 
tas.

— Gegužės 6—7 d. d. Vii 
niuje įvyksta pirmosios stalo 
teniso rungtynės tarp amerikie 
čių ir lietuvių, aju dabar yra la 
bai didelis susidomėjimas tuo 
susitikimu. Salėje siūloma pa 
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Lietuvos o ku/Mintas įturtina 
lietuviu kalba L

KOMUNISTŲ PARTIJOS VEIKLA LIETUVIŲ
KALBOS LEKSIKONE.

Plačiausiai vartojami jungi 
niai:

Tarybų Sąjungos Komunis 
tų partija (TSKP), — partija, 
kuria bazuojasi dabartiniai Ru 
sijos despotai; Lietuvos Ko 
nuliūstų partija (LKP) reikš 
mingesnių Maskvos tarnų or 
ganizacija. (Atatinkamai šių 
organizacijų Centro Komite 
tas. Prezidiumas) — rinkti 
niai iš rinktinių.

Toliau: Lietuvos KP mies 
to komitetas, pirmine partine 
organizacija, partinis biuras, 
partijos narys, partinis, parti 
jos kandidatas, partorganas, 
partkabinetas, Visasąjunginė 
Lenino Komunistinė Sąjunga 
(LLKJS), Lietuvos Lenino 
Komunistinė Jaunimo Sąjun 
ga (gal ir Lietuva turėjo savo 
Leniną?), komjaunimas, kom 
jaunimo sekretorius, komjau 
nuolis, V. I. Lenino vardo pio 
nierių organizacija, pionierius, 
pionierių 'stovykla, pionicriš 
kas kaklaryšis (žinoma kapi 
talistinio pasaulio skautai „pa 
sisavino“ iš Lenino jaunimo šią 
aprangos dalį. Kas čia dabar 
atsimins pirmenybę: skautai, 
ar Lenino pionieriai pradėjo dė 
vėti kaklaryšį, kaip reikšmingą 
aprangos dalį).

'Toliau profsąjunga — prote 
sinė sąjunga, turinti tiek bend 
ra su vakarietiška, kad ima na 
rio mokestį, profsąjungos ko 
mitetas (profkomas, vietos ko 
mitetas (vietkomas), profsą 
junginis aktyvas (savanoriai 

sekti savo bendradarbius), Po 
litinių ir mokslinių žinių sklei 
dimo draugija, Laisvanoriško 
ji draugija armijai, aviacijai ir 
laivynui remti ir pan.

Matome, kiek organizacijų 
Lietuvai terioti ir jos gyvento 
jams terorizuoti, nors čia duo 
ti tik pavadinimų pavyzdžiai.

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS 
DIENOS.

Praturtėjo Lietuva ir šven 
temis. Pirmoje eilėje tenka su 
minėti šventes, įvestas nep t 
prastai taikos meilei atžymėti, 
būtent: tankistų diena, artile 
rijos diena, tarybinės armijos 
ir karinio jūrų laivyno diena, 
TSR Sąjungos oro laivyno die 
na. Retas kapitalistinis kraš 
tas turi tiek taikai skirtų die 
nu, net a. a. hitlerinė Vokieti 
ja, o USA prisimena tik karų 
užbaigimo dienas.

Nepaprastos reikšmės yra 
Tarptautinė kova prieš koioni 
jinį režimą diena. Žinoma, sun 
ku rusams primesti kolonializ 
mą, nes ten vyksta žiauresni da 
lykai: apiplėšimas, viso krašto 
teriojimas ir genocidas. Šia 
dieną švęsti turėtų pi įsidėti ir 
viso pasaulio tremtiniai.

Tarptautinė moters diena 
taip pat reikšminga visame pa 
šaulyje, nes ten moteriai suteik 
tos lygios teisės dirbti sun 
kiuosius darbus, pav., skaldy 
ti akmenis, mūryti, kasti grio 
vius ir pan. Po darbo suteikt i 
teisė rūpintis šeimos reikalai:; 

ir auginti vaikus. Todėl daro 
si prasminga ir Tarptautinė 
vaikų gynimo diena, kurioje 
kiekvienas tėvas ir motina tu 
retų prisiminti, pagalvoti, k 
jo vaikams ruošia komunistinė 
sistema. Žinoma, TSRS Kons 
titucijos diena yra pati reikš 
mingiausia sovietų šventė, n.-.-s 
konstituciją sovietams padova 
nojo tėvas Stalinas ii da 
praktiškus pavyzdžius jai vyk 
dyti. Konstitucines teises sėk 
mingai Chruščiovas pritaikė 
komunistų partijos politbiuro 
daugumai: Berijai, Malenko 
vui, Bulganinui, Žukovui ir kg 
tiems sovietų didvyriams. Keis 
kia. vistik tiesa viešpatauja so 
vietijoje — konstitucija taiko 
ma visiems. Linkėtina, kad so 
vietinės konstitucijos dėsniai 
pasiektų viso pasaulio komu 
nistus ir jų simpatikus.

POLITINIS MASINIS 
DARBAS

Štai ką rašo musų akademi 
kai iš Lietuvos: Tarybų šalyje 
didžiulę reikšmę įgijo komu 
nistų partijos vadovaujamas 
politinis masinis darbas. Štai 
bent dalelė šią mūsų gyveni 
mo sritį atspindinčių žodžių 
ir jų junginių: agitacijos ir pro 
pagandos skyrius (Tradicinis, 
bet pasenęs skyrius neatatin 
kas reikalą sovietijoje), agita 
cinis darbas (viešas poteriavi 
mas), agitacinė brigada, agita 
torius, agitgrupė, agitkolekty 
vas, agitmeninė brigada 
ruškų ruošėjai), agitpunktas, 
agituotė (speciali terorizavi 
mo priemonė prieš rinkimus), 
aktyvistas (sunkiai užkrėstas 
bolševizmo bacilomis žino 
gus), antireliginė propaganda 
(kas be ko), kaimo lektorių 
mas (kur kolkozininkas skai 
to propagandą), kolūkio akty
vas (seniau buožių likusiam 

turtui sutvarkyti, dabar viską 
organizuoti, tik ne dirbti), 
kultekskursija (tik nesumaišy 
kite su ekskursija į Šiluvą, ar 
kitą šventą vietą), kultūr ma 
sinis darbas (propagandos iš 
klausymas yra šventa sovieti 
nė pareiga), lektorius - visuo 
menininkas (specialių pareigų 
enkavedistas), masinis - aiški 
namasis darbas (aiškinimas, iš 
aiškinimas, atidengimas pats 
svarbiausias darbas sovietijo 
je), marksizmo - leninizmo ide 
jų propagandininkas (tiksliau 
prievartautojas), masinis ag: 
tatorius (profesionalas sovietų 
pasakoms), mokslinė — ateils 
tinė propaganda, (moksliškas 
būdas religijai persekioti), po 
litskyrius (enkavedistų sky 
rius įmonėje ar įstaigoje), po 
litvadovas (lietuvis politru 
kas), rinkiminė agitacija 
(prieš sovietinius rinkimus yra 
proga pravesti suaktyvintą gy 
ventojų terorizavimą ir susek 
ti kvailus išsišokėlius, kitais 
žodžiais, demaskuoti liaudies 
priešus) ir t. t.“ Agitatorių 
pelningiausia profesija sovieti 
joje: jiems mokamas atlygini 
mas ir pats geriausias sovieti 
joje.

NEPALIAUJAMAS MOKS 
1.0 IR KULTŪROS BEI 
ŠVIETIMO KILIMAS.

Yra šalių, kur mokslas ir 
švietimas smunka. Tik ne so 
vietijoje. „Nepaliaujamą“ kili 
mą ten užtikrina šios įstaigos: 
partinė mokykla, vakarinis 
marksizmo - leninizmo univer 
sitetas, marksizmo - leninizmo 
institutas, marksizmo - lėni 
nizmo kursas kaip pagrindinis 
kursas kiekvienoje profesinė 
je mokykloje, universitete, ins 
titute, bet kurioje švietimo įs 
taigoje. Kas atsitinka, kai ka 

pitalistiniame pasaulyje kuri 
valdžia pradeda duoti „švieti 
mo pamokas“? Girdisi riksmas 
visame pasaulyje: fašizmas, 
hitlerizmas, nacizmas, pridėk 
žodelį neosocialfašizmas ir 
pan. Sovietai gi dirba šventam 
reikalui: pavergti pasaulį.

GAMYBOS VYSTYMASIS 
IR NAUJŲ GAMYBINIŲ 

SANTYKIŲ ĮSIGALĖJIMAS

„Kartu su gamybos vysty 
muši ir naujų, socialistinių ga 
mybinių santykių įsigalėjimu 
į lietuvių literatūrinę kalbą įsi 
liejo daug tokių naujų ir nau 
jai perprasmintų žodžių ir jų 
junginių: socialistinis lenkty 
niavimas (tai ne tas kaip kapi 
talistiniame pasaulyje, kur 
žmonės lenktyniauja dėl pini 
gų). Sovietijoje užtenka pagy 
rimo, jei ne — truputį terori 
žavimo, soclenktynės — suru 
sintas lenktyniavimas, spalinis 
lenktyniavimas (atidirbti už 
revoliucijos mitingų ii šventės 
minėjimų sugaištį), geguži 
niai įsipareigojimai (primini 
mas darbininkams, kad jie dil
ba pasaulio užkariavimui), ga 
mybinis pakilimas (žaliavų at 
siradimas), gamybinis ritmas, 
gamybinė tarpusavio pagalbos 
grupė (ko nors „nusavinimas, 
denacionalizavimo vykdymas) 
šventinė gamybinė dovana 
(darbininkai turtingesni už so 
vietinę valstybę), darbo našu 
mas (priminimas darbininkui, 
kad jis gali daugiau pagamir. 
ti), darbinis auklėjimas, išdir 
bio norma (reikalauti iš darbi 
ninko tam tikro kiekio atlikto 
darbo, nors kliūtys būtų ne 
iš jo kaltės (pav. žaliavų nebu 
vimas), kolektyvinė sutartis 
(įmonės darbininkų atsakomy 
bė už gamyba), užmojis (užsi 
moti įvykdyti planą bent 200

valandinis grafikas (va 
landinis planas biurokratų pa 
lenkinimui), plano viršijimas 
(sovietai savo planus tik virsi 
ja), perviršis (plano viršijimo 
rezultatas), virŠnormis, virš 
planinės sankaupos (skiriamos 
plačiajai tėvynei), daugia stak 
lininkas, dušimtininkas (pro 
centininkas), Socialistinio Dar 
bo Didvyris (stalininis stacha 
novietis, 10 kartų daugiau nu 
dirbęs už paprastą darbiniu 
ką), spartuolis (viršininkų ma 
lonę įgijęs), spartiepi darbo me 
todai (nusižiūrėjimas į kapita 
listus), gamybos žymūnas (nu 
matomas į partijos kandida 
tus), gausių derlių meistras 
(kukurūzų augintojas Lietuvo 
je), geriausias savo profesijos 
darbininkas (priešingybė par 
tiniam darbininkui), puikios 
kokybės gaminių brigada ir t. 
t.“.

Tokiam nepaliaujamam dar 
bo procesui vykstant, nepap 
rastai iškilo ir Lietuvos pramo 
nė. Pristatyta tiek statybos me 
džiagų fabrikų, kad, rodos, už 
tektų vienų metų pralenkti bu 
vusį kapitalistinį laikotarpį. 
Tuo tarpu daugelis šeimų 
džiaugiasi turėdamos vieną 
kambarį. Taip pav. turime dur 
pynų trestą, gamybinį pajėgu 
mą, įrengimų našumą, naujos 
technikos įdiegimą, racionaliza 
cinius pasiūlymus, techniki 
nius patobulinimus, produkei 
jos savikainos mažinimą, pato 
bulintoją, racionalizatorius, 
užubrėžą, įsisavinimą, įvaldy 
mą, bet Kauno miestas apkūre 
rūmui ir šildymui tebevartoja 
malkas, kurių žiemą kaip tik 
trūksta. Taip, draugai, jei ne 
mūsų vaikai, tai anūkai, tiktai 
žinos visų tų žodžių realias 
reikšmes.

Bus daugiau.
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LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKIMO
KONCERTAS HAMU.TONE

JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKININKŲ IR BALETO 
ŠOKĖJŲ VARŽYBOS

Du chorai, kvartetas ir solistai.
Hamiltono lietuviu kolonijai 

mecenavus Lietuvių Rašytojų 
draugijai 1959 metų literatu 
ros premija, po akto sekė kon 
certas, kuriame dalyvavo To 
ronto „Varpo“ choras, veda 
mas komp. St. Gailevičiaus, jo 
gi vedamas kvartetas ir jo gi 
fortepionu palydimi solistai— 
J. Sriubiškienė, H. Rožaitis ir 
V. Bigauskas.

Gaila, dėl laiko stokos nepa 
sisekė visas koncertas išklausy 
ti. bet ir be to žinoma, kad 
„Varpas“ puikiai skamba. St. 
Gailevičius moka chorus vesti. 
Taipgi puikiai praskambėjo ii 
kvartetas, kuri taip pat veda 
St. Gailevičius. Kvartetas gra 
žiai sutaria ir jo sąskambis gra 
žus. Ypač gražiai kvartetas pa 
dainavo A. Kačanausko „Atsi 
sveikinimą“ ir F. Šuberto „Mi 
litarini maršą“. „Atsisveikini 
mas" skambėjo labai nuošir 
dži.-ii. Kvartetą galima pagirti.

Solistė J. Sriubiškienė, po ii 
gokos pertraukos atnaujinusi 
dainavime, nepametė baiso at 
sparos. Balsas skamba g t.n. 
Jo skalė taip pat atrodo išlaikė 
savo apimti, amplitudę. Augs 
tosios gaidos pakankamai lai 
vos. Tembras — gražus, šiltas. 
Ir, kas labai svarbu, — balsas 
lygus visoje skalėje, kas rodo, 
kad jis yra gerame kely ir sto 
vyje. Tiktai kelių metų nenau 
dojimas ji padarė apstingusiu, 
reikalingu didesnės praktikos, 
didesnio lavinimo. Padainuoti 
St. Gailevičiaus ir A. Kačanaus 
ko kūriniai skambėjo vientisai, 
lengvai ir šiltai, nors solistė ir 
buvo visai kukli.

Iš solistų teko dar girdėti 11.

NAUJI LEIDINIAI LIETUVOJE
P. Gudynas. „Kai prabyla 

medis“, monografija. 158 p. 
Rašoma apie liaudies dailinki 
ko Juozo Lauriuko kūrybą ii 
gyvenimą. J. Laurinkaus ka! 
tai priklauso daugiau kaip 
1.1)00 kūrinių.

Leidinys gausiai iliustruotas 
geriausių dailininko kūrinių 
nuotraukomis.

G. Abramavičius. „Tiesos be 
ieškant*,* apie ekskunigą komu 
nistą T.. Adomauską.

Valstybinė grožinės literatu 
ros leidykla surinko ir paskel 
bė vienoje knygoje M. K. Čiur 
lionio laiškus ir straipsnius mu 
zikos ir tapybos klausimais — 
„Apie muziką ir dailė" (339 
p.).

Indų rašytojo Mulko Rodžo 
Anando knyga „Septyneri me 
tai“, 270 p.

Rožaitį, bet jis dar visai mėgė 
jiškai dainuoja, nes jo balsas 
visai neturi mokyklos. Sunku 
ką pasakyti ir apie skalę, nors 
tembras yra gana malonus.

Būtinai reikia suminėti Ha 
miltono parapijos chorą, kuri 
teko išgirsti Vėrini sekmadie 
nį bažnyčioje ir kurį veda ku 
nigas Jurkšas, rodos, studijuo 
jas vargonus Toronto konser 
vatorijoje.

Malonu pasakyti, kad Hamil 
tono lietuvių parapijos choras 
yra labai geras. Dar maloniau 
yra. kad galima pabrėžti, jog 
choras, nors ir neskaitlingas, 
bet nepaprastai gražiai suderiu 
tas, puikiai skamba ir yra pa 
siekęs labai augšto muzikinio 
lygio. Nedažnai tenka išgirsti, 
kad choras taip skambėt ų. 
Hamiltoniečių choras gražiai, 
darniai skamba, subtiliai niu 
ansuoja, jausdamas dinamikos 
ne tiktai reikalingumą, bet ir 
jos svarbumą.

Dirigentas kun. Jurkšas ne 
abejotinai gabus ir jautrus mu 
zikas. Tiesa, jo choro vedime 
jausti šiek tiek manieros, ypač 
panaudojant dinaminius efek 
tus bei gal kiek perląisvą slink 
ties būdą, bet malonu, kad vi 
sai tai daroma su skoniu ir me 
nišku saiku.

Visai aišku, kad kun. Jurkšo 
asmeny turime labai ajutrų ir 
gabų muziką, kas neabejotinai 
gali patarnauti mūsų išeivijos 
muzikinei kultūrai kelti.

Be ko kita, tai yra garanti 
ja, kad operetės „Siivia“, ku 
rią jis ruošia Hamiltonui, kas, 
kas, bet jau choras bus tikrai 
puikus. J. Kardelis.

A. Baranauskas. Anykščių 
šilelis. Dail. V. Valius.

J. Jakštas. Žalsvieji žirgt 
niai. Eilėraščiai.

J. Pranckūnas. Pavasario vė 
jas gaivus. Atsiminimai.

M. K. Čiurlionis. Preliudai 
ir fugos. 87 pusi., 200 egz. Pa 
ruošė J. Čiurlionytė.

R. N. Giuntekinas. Čiaušku 
tė. Iš turkų kalbos vertė B. 
Puodžiukaitis.

M. Biržė. Jau pražydo sode 
rožės. Iš altvių kalbos vertė A. 
Sabaliauskas.

© „Pergalės“ kovo mėn. laido 
je pradėta spausdinti F. Abra 
mavičiaus ir L. Sauso „doku 
mentinė apysaka“, pavadinta 
„Mirties nuosprendis* . Joje at 
vaizduojami, žinoma tenuen 
cingai, kai kurie 1926 m. gruo 
džio 17 d. perversmo epizodai.

KULT 0 RLV WKKOdVIK A
PROF. BALČIKONIUI 75 METAI

Žinomam kalbininkui prof. 
J. Balčikoniui suėjo 75 metai 
amžiaus ir 45 mtai filologinio 
darbo. Jis yra daug nusipelnęs 
ruošiant didįjį lietuvių kalbos 
žodyną. Pagerbtas ir „tarybi 
niu“ titulu.
•> Juodkrantėje šiemet atidaro 
mi 120 vietų poilsio namai žve 
jams. Nidoje bus statoma mo 
derninė kavinė ir du turistiniai 
namai.

NAUJOS DANTŲ GYDYTO 
JOS AUSTRALIJOJE

Šių metų sausio mėnesio pa 
baigoje Sydnėjaus Universite 
to baigimo diplomą gavo, pa 
kartotinai studijavus odontolo 
giją, Genovaitė Kazokienė. G. 
Kazokienė, baigusi Kauno 
„Aušros“ mergaičių gimnazi 
ją, dar Lietuvoje pradėjo stu 
dijuoti odontologiją, tačiau ka 
ro audra nutraukė studijas. 
Laimingai sulaukusi karo pa 
baigos, tęsė toliau savąsias stu 
dijas Tubingeno universitete, 
kurį 1950 metais baigė. Savo 
studijas Australijoje ji prade 
jusi 1957 metais II-trame Syd 
nejaus universiteto kurse, da 
bar baigė.

Šiais metais į Australijoje 
baigusių lietuvių akademikų 
šeimą įsijungė Agonita Grince 
vičiūtė, kuri baigė Sydnėjaus 
universiteto odontologijos fa 
kultetą, gaudama dantų gydy 
tojos dipomą. Ji apsigyveno 
Melburne.

MELBURNO LIETUVIŲ 
DIPLOMANTĖS

Tarp devynių tūkstančių 
Melburno universitete studi 
juojančių ir apie tris šimtus 
šiais metais baigusių, keletas 
diplomų atiteko ir lietuviams.

Vasario 24 dieną universite 
to salėj iškilmingomis apeigo 
mis drauge su dešimtimis kitų 
fakultetų baigusiųjų, į bakalau 
ro laipsnį tapo įvesdintos ir 
trys ceremonijoj dalyvavusios 
lietuvaitės — Šeštokaitė, Lais 
vėnaitė ir Čėsnaitė.

• Birutės Maskytės vadovau 
jama Caracas lietuviu tautinių 
šokių grupė pasirodė tautybių 
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festivalyje Venecuelos sosti 
nės universitete, emigrantų 
dienos proga.

• O. Ivaškienės tautiniai šo 
kiai yra pakviesti biržely da 
lyvauti tautų festivalyje Wa 
shingtone.

MIRĖ LIETUVIŲ 
KALBOS ŽINOVAS

Kanados Montrealio univer 
siteto leidinys „Slavic and 
East Eurepean Studies“ rašė: 
„Prof. S. Westfalio mirtis sla 
vų ir lietuvių kalbotyrai pa 
darė didelį nuostolį“. Londono 
universiteto „The Slavonic 
and East European Review“ 
sako: „Prof. Stanislovo Wes' 
falio mirtis mums atėmė žymų 
lenkų kalbotyros mokslo vyrą, 
savo gyvenimą pašventusį sla 
vų ir lietuvių kalbų studi 
joms“.

Mirė 49 metų. Lenkų kai 
bos kursą Varšuvos universi 
tete eidamas (1929 — 1934), 
jis savo paties pastangomis iš 
moko lietuvių kalbą ir žinoji 
mą patobulino lankydamas uni 
versitetą Kaune, 1934—1937 
m.

LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Tukumano universiteto pro 
fesorius agr. Antanas Krapo 
viekas paskirtas vyriausiu pa 
tarėju Santiago del Estaro pro 
vincijos kai kurių žemės pro 
dūktų kultivavimo reikalams.

• Argentinoje gimusi lietuvai 
tė Birutė Jakubauskaitė, ište 
kėjusi už generalinio Urugva 
jaus konsulo Indijoje, Bombe 
juje pasireiškia baleto mene ir 
modernioje tapyboje.

• Argentinos lietuvis lakūnas 
Jonas Povilavičius, gimęs Ar 
gentinos provincijoje La Pam 
pa, kur jo tėvai ir daoar tebe 
ūkininkauja, gerai kalbėjo lie 
tuviškai ir gyvai reikšdavosi 
lietuviškoje veikloje, bet žuvo 
vienoje iš lėktuvų katastrofų.
• Latvių evangelikų arkivys 
kupui T. Grinbergui suėjo 90 
metų. Tai bus seniausias pro 
testantų vyskupas pasaulyje.

Jaunųjų dainininkų, smuiki 
ninku ir baleto šokėjų, gyve 
nančių JAV ir Kanadoje, vai 
žybos įvyksta gegužės 14 d., 
Clevelande, Slovenian Audito 
num. Kviečiami dalyvauti mer 
gaitės ir vyrai, nevyresni kaip 
28 m. amžiaus.

Šių triįjų šakų varžybų nuga 
lėtojams paskirtos trys pirmo 
sios (po 200 dol.) ir trys antro 
sios (po 100 dol.) premijos. 
Taigi iš viso premijoms paskii 
ta 900 dol.

Varžyboms reikia įsiregis 
truoti iki balandžio 23 d. prane 
šant Dirvai, kur mokosi, kiek 
turi metų, ir atsiųsti fotogra 
fiją, tinkančią laikraščiui. Už 
siregistravusieji tuoj gaus pla 
tesnius varžybų pranešimus.

Mes kviečiame jaunuosius 
šių šakų menininkus varžybų 
nepraleisti, dalyvauti ir laimė 
ti. Drauge prašome jų tėvus 
ir globėjus paraginti, kad var 
žyboms laiku įsiregistruotų.

Varžybų sprendėjais bus pa 
kviesti tų meno šakų speciahs 
tai, o drauge savo nuomonę tu 
rėš teisę balsuodami pasakyti 
ir visi varžybų koncerto daly 
viai.

PO 40 METŲ LEIDO... 
PASIJUNGTI

Rusijoje po 40 metų, tiktai 
dabar įsakyta susiorganizuoti 
kompozitoriams. Balandžio pra 
džioje įvyko visos Rusijos ir 
jos pavergtųjų tautų kompoz; 
torių suvažiavimas, kuris įstei 
gė visos Rusijos kompozitorių 
sąjungą. Tai bus dar vienas 
junginys, kuriam vadovaus ko 
mpartinė diktatūra ir per savo 
politrukus diktuos, kaip kom 
pozitoriai turi rašyti muziką.

Iš vienos pusės pakriką mi 
nią yra lengviau diriguoti, bet. 
iš kitos pusės, pakrika minia ir 
lieka minia, o kompartijai svai 
bu turėti vienetą, su kuriuo pa 
togu kalbėtis per savo politru 
kus ir taip kompozitorius diri 
guoti. jiems įsakymus davinė 
ti ir nekaulžadas tramdyti, o 
reikale, pasinaudoti organiza 
cijos autoritetu. Todėl iš visų 
Rusijos ir jos okuputoų kraš 
tų kompozitorius suvarė į 
Maskvą, kad jie pagarbintų 
naują asmens kulto kumirą — 
Chruščiovą. Ir jie, ką sakę, ką 
nesakę, draugą Chruščiovą gar 
bino ir šlovino.

BANKSTOWNO MOKYK 
LOS ATIDARYMAS

Vasario 21 d. Bankstowno 
lietuvių Dainos salėje įvyko 
Bankstowno savaitgalio mokyk 
los atidarymas — naujų moks 
lo metų pradžia. Susirinko ga 
na gražus būrys tėvų, mokyto 

jų ir mokinių. Susirinkimą pra 
dėjo tėvų komiteto pirm. M. 
Nakutis, pabrėždamas lietuvių 
kalbos skambumą bei grožį ir 
ragino tėvus, kad gražiai iš 
mokytų lietuviškai kalbėti sa 
vo vaikuus. Po to tarė žodį mo 
kyklos vedėjas p. Genys.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
STUDENTAI

Centro valdyba turi apytiks 
le 1959 m. statistiką. Pagal ją 
šiuo metu turėtų būti šie Aust 
ralijos liet, studentų skaičiai: 
Adelaidėj — per 20; Brisba 
nėj — 8 ; Canberroj — 7; M ei 
bume — 22; Sydnėjuj — 55.

Anksčiau baigusių studentų 
yra per 21: Adelaidėj — ?, 
Brisbanėj — 2, Melburne — 
7, Sydnėjuj — 12.

Yra žinomi šie baigusieji: 
Adelaidėj — Vyt. Navakas 

(elektroinžinerija), Krist. Var 
naitė (Mokytojų kolidžas) ;

Brisbanėj — Rimg. Budrys 
(gamta-matemateka) ;

Camberoj — Graž. Biveiny 
tė (Teisė), Bruno Jarašius 
(Humanitariniai mokslai) ;

Melburne — Ina Čėsnaitė 
(hum. moks.), Rūta Laisvėnai 
tė (hum. moks.), Liucija Šeš 
takauskaitė(?), Ir. Tamošaitie 
nė (hum. moksl.) ;

Sydnėjuj — A. Grincevičiū 
rė (odont.), R. Katauskas (ei 
vilinė inžinerija), J. Kazokienė 
(odont.), K. Kemėžys (gamt.- 
mat. ir geolog.) ir M. Ošinai 
tė (farmacija).

• Vilniaus „Tiesa“ kovo 31 d. 
(76 nr.) pradėjo spausdinti iš 
traukas iš istoriko (dabar gy 
veriančio Vakaruose) privati 
nio dienoraščio. Dienoraštyje 
liečiami 1938-40 metų įvykiai 
ir ilga eilė asmenų. To dieno 
raščio skelbimas, matyt, yra 
nauja „demaskavimo“ forma, 
nukreipta prieš kai kurias sro 
ves ir prieš asmenis, dabar 
esančius laisvuose Vakaruose.

• Lietuviškai anglišką žody 
ną, paruoštą Viliaus Pėterai 
čio, išleido Lietuviškos Kny 
gos Klubas Chicagoje. Leidi 
nys turi 586 pusi., kainuoja 7 
dol. Žodynas turi per 30,000 
žodžių.

• Povilą Puziną Hungtinton 
galerija Hungtingtone, West 
Wirginia, pakvietė nuo birž. 
20 d. iki liepos 1 d. skaityti 
paskaitas.

• Tauragės miškų ūkyje sta 
tomą eglių ir pušų spyglių ma 
limo įmonė. Egių ir pušų spyg 
liai yra labai maistinkas paša 
ras. Įmonė bus pirmoji tokio 
pobūdžio Lietuvoje.

Lenkų karo atstovo Kaune 
prisiminimai

Netikėtu maj. Korotkich pasiūlymu buvau užkluptas, nes 
nežinojau, kaip turėjau aiškinti faktą, kad būtent mane so 
vietų štabas parinko perdaivmui taip svarbių žinių lenkų 
štabui, tikrumoje Lenkijos vyriausybei. Kodėl ne karo atta 
che Maskvoje pik. Brzeszczynskį? Be to, neturėjau jokių 
instrukcijų nei įgaliojimų vedimui tokių pasikalbėjimų. Ne 
galėjau pareikšti ir nuomonių savo viršininkų: marš. Smigly 
-Rydz arba generolo Stachiewicz, ypač prieš Sovietų Sąjun 
gos atstovą.

(Jūsų vertėjui, paskutinį laisvosios Lenkijos maršalą 
Edv. Smigly-Rydz teko matyti Vilniuje, lemtingomis Lietu 
vai, ultimatumo, dienomis. Vidutinio ūgio, labai degantis 
kas, dideliais antakiais, skusta galva. Rydz-Smigly, pasi 
traukęs su Lenkijos daliniais į Rumuniją, buvo ten internuo 
tas. Pergyveno didelę tėvynės nostalgiją, tad padirbtais do 
kumentais, perėjo sieną ir apsistojo Varšuvoje jau kaip mo 
kytojas. Gyveno labai skurdžiai mažame, neapkūrentame 
kambariuke, globojamas vienos generolo našlės. Mirė šir 
dies liga, o jo kapą, žino tik keli asmenys. Būdinga, kad Vai
šu vos sukilimo vadas gen. '1'. Bor-Komarovski savo knygoje 
„Armia pojdzemna“ nieko nerašo apie paskutinį Lenkijos 
maršalą, nors jis mirė vokiečių okupacijos metu.

Rydz-Smigly žmona, su brangenybėm, gyveno Paryžių 
je. Išpardavinėdama brangius žiedus, auskarus, ji stipriai 
rėmė tremties lenkų Tautos Fondą. Tačiau vieną dieną, jos 
lavonas buvo ištrauktas iš Senos upės. Paryžiaus policija ne 
išaiškino, ar tai buvo savižudybė, ar užpuolimas apiplėšimo 
tikslais, tačiau spėjama, kad tai rusų ir lenkų agentų darbas, 
nes toks reikalas jau tampa tarptautiniu klausimu ii policija 
„nusiplauna“ rankas, panašiai kaip baltagvardiečių genero 

Iii Kutiopovo ir Millerio „dingime“. Vertėjas — K. B.).
Pasakojau tai ir maj. Korotkich pažymėdamas kad tai 

ką aš sakau, yra grynai mano asmeniška nuomonė. Jo išve 

džiojimų turinį perduosiu skubiai Lenkijos štabui Varšuvo 
jc, kur netrukus pats būsiu.

Maj. Korotkich pareiškiau, kad aš pats pilnai sutinku 
su jo įvertinta padėtim Europoje ir visame pasaulyje; sutin 
ku, kad padėtis yra labai pavojinga, kad vokiška agresija ka 
bo virš Europos. Pasakiau jam, kad pasitarimas, o gal net 
Lenkijos - Rusijos sąjunga yra būtina, tačiau lygiagrečiai, 
turi būti sąjungos ir su vakarų galybėm — Prancūzija ii 
Anglija, o gal net ir su JAV. Po paskutinių įvykių Čekoslo 
vakijoje, man atrodo, kad Vokietija stovi prieš tolimesnę 
„užkabinimo“ akciją ir tai greičiausiai prieš Lenkiją. Sąjun 
gą, arba karinį Lenkijos ir Rusijos susitarimą, asmeniškai 
įsivaizduoju taip: Lenkija tuoj pat iš Rusijos (autorius dau 
gumoje naudoja ne SS-gos vardą, bet Rusijos — K. B.) gau 
na pagalbą lėktuvais, tankais, karinėm reikmenim, o kilus ka 
rui su Vokietija, suorganizuotą užnugarį (suprask, paruoš 
tą SS kariuomenę — K. B.). Lenkijos karinės pajėgos, pės 
tininkų ir kavalerijos divizijos, nors ir skaičiumi aiškiai že 
mesnės už vokiškas, tačiau rusų lėktuvų ir tankų pagelba, 
Prancūzijos ir Anglijos sąjungininkų remiamos, turėtų sėk 
mingai atsispirti ir atlaikyti vokiečių puolimą. Toje vietoje 
maj. Korotkich mane nutraukė, statydamas klausimą: „Ai
tai tiesa, kad lenkiškos pėstininkų divizijos yra pirmaeilės?“ 
Atsakiau tvirtinimu. Sprendžiau, kad tas klausimas yra tai 
komas mano tikėjimu, kad apsiginti prieš vokiečius, galime 
vien tik lenkiškomis jėgomis.

Kalbėdamas toliau, stipriai pažymėjau maj. Korotkich, 
kad lenkiškose žemėse, kautis pageidaujame patys, lenkų 
vadovybėje. Tačiau, kada kalba eina apie įžygiavimą rusiš 
kos kariuomenės į lenkiškas Vilniaus ir Lvovo žemes, atsa 
kiau, kad lenkus pamokino praeitis, niekam netikėti, o ypač 
rusams. Žinoma, kad kartą rusų kariuomenės užimtos že 
mės __ Vilnius ir Lvovas — niekuomet nebus mums grąžin
tos laisva valia. Tačiau tas neįrodo, kad atmetu rusų karino 
menės dalyvavimą abiejuose sparnuose: Rytprūsiuose, even 
tualiai, lygiagrečiai, dalyvaujant Pabaltijo valstybėms, pie 
tuose, Vienos kryptimi — Čekoslovakija. Atveju, kada so 
vietų kariuomenė būtų lenkiškuose sparnuose, bendros ka 
nnės vadovybės klausimas, koordanavimui visų operacijų, 
turėtų būti aptartas tarp Lenkijos ir Rusijos.

Dar kartą prašau maj. Korotkich, kad mano pasisaky 
mus jis nelaikytų oficialiais, tarnybiniais, bet grynai, kaip 
mano asmenišką pažiūrą.

Maj. Korotkich, išklausęs mano atsakymo, be jokių ko 
mentarų, dar kartą grįžo prie Pabaltijo valtsybių, nes tnano 
pasakytuose žodžiuose, nebuvo tam jokio atsakymo. Tomis 
temomis nenorėjau kalbėti net privačioje formoje. Ir vėl, šį 
kartą stipriau negu anksčiau, maj. Korotkich pažymėjo, kad 
Sov. Sąjunga nėra tikra, kokią padėtį užims Pabaltijo vals 
tybės, iššauktam Italijos ir Vokietijos Europos konflikte. 
Ligšiolinė visų baltų politika yra labai neaiški Vokietijos atž 
vilgiu. Ypatingai Estija, randasi kažin kokiuose, neaiškino 
se „konšachtuose“ su Vokietija, dažni vokiečių žvalgybos 
viršininko adm. Canaris atsilankymai yra labai Įtartini. So 
vietų štabas mano, kad Vokietija, suduodama smūgį rytams, 
Lenkijai, be jokio pasipriešinimo užimtų visą Pabaltįjį ir 
Suomiją. Tuo tarpu, Lenkija neturėtų jokios galimybės 
to sutrukdyti. Tokia situacija, grėstų visam sovietų šiaurės 
sparnui, o gal netekimu Leningrado ir atkirtimu Rusijos nuo 
Baltijos jūros. Tokia padėtis stato pagrindines sąlygas so 
vietų vyriausybei ir generaliniam štabui, iš anksto, kuo grei 
čiausiai apsaugoti visą Pabaltijo teritoriją, prieš galimą vo 
kiečių agresiją. Majoras Korotkich, dar kartą, stipriai ak 
centuodamas pažymėjo, kad visų pirmiausiai reikia sutvar 
kyti rusų kariuomenės įžygiavimo reikalą į Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, esant pirmiems vokiečių agresijos ženklams Pa 
baltijo valstybėse.

Atsakydamas, pripažinau jam teisybę dėi grėsmės šiau 
rinio sovietiško sparno. Tačiau pažymėjau, kad jeigu prie: 
tų prie to reikalo išrišimo, tenka atsiminti, kad visos Pabal 
tijos valstybės ir Suomija, nuo visų būsimų antivokiškų koali 
cijos narių, o ypač iš Rusijos, solidariai gauna garantiją — 
išlaikymo nepriklausomo politinio integralumo. Be jokių dis 
kusi jų maj. Korotkich pilnai man tai pripažino. Tuo ir bai 
gėme pasikalbėjimą. Grįžęs į namus, ilgai dar galvojau, ko 
dėl aš, karo attache Lietuvai, esu parinktas sovietų štabo 
tam tikslui. Ar nusvėrė čia mano pažintis su maj. Korot 
kich, užmegsta lietuvių kariuomenės pratimuose?

Bus daugiau.
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I The Tailor Shop |
Pasiūti pagal užsakymą. — Gatavi drabužiai. C

4* Vyriška galanterija. i)
g „TIEMS, KURIE NEŠIOJA GERIAUSIĄ” $
y' V1
£ 7626 Central Street. LaSalle, Que.
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MOKT^REAL
PAŠTO ŽENKLŲ PARODA

Lietuvos, Latvijos ir Esti voko galima gauti ir specialiu 
jos pašto ženklų aproda įvyks Lietuvos, Latvijos ir Estijos

DO 6-8080 |

I Quincaillerie Jacob Hardware I
« REG’D. g

H Specialybė: DOVANOS «
H 7610 Central St. LaSalle. »|

Kiekvienam yra gerai žino 
ma, kad parapija ne tik rupi 
naši taip svarbiu žmogui religi 
niu reikalu, bet taip pat kartu 
yra didžiausias lietuvybės iš 
laikymo židinys išeivijoje.

Dar senais laikais dr. Šliū 
pas, nors pats būdamas laisva 
rnanis, suprato lietuviškų para 
pijų reikšmę ir važinėdamas 
Amerikoje ragino jas steigti ir 
net pats padėjo tame darbe.

Kyla klausimas, kaip į šį 
’'•kalą turime reaguoti mes 
Kintieji. Atsakymas be dide 

lio galvosūkio aiškus visiems: 
mes turime pašvęsti savo vi 
sas jėgas ir sielą kurtsymui to 
židinio, kuriame rusena mūsų 
brangaus tikėjimo ir tėvynės 
meilės ugnelė.

Parapijos išlaikymas yra su 
sijęs su lėšomis. Jų nepakanka 
iš mažos saujelės lietuvių ta 
me pusiasalyje aukų bažnyčio 
je, todėl tenka jieškoti kitu. lč 
šų telkimo būdų tam reikalui.

Vienas iš tokių lėšų telkimo 
būdų yra parengimai. Niagaros 
pusiasalyje kiekvienais metais 
yra virtęs tradicija 
Agentės rengimas.

Šiais metais toks 
šventės parengimas 
šiamas gegužės 21 
Stephens Hall, East 
at Port Robinson 
land.

Šis parengimas nebus eilinė 
gegužinė (piknikas), bet tik 
ras muzikinio nei dainos meno 
šedevras.

Šio parengimo meninei da 
liai išpildyti yra pakviestas ir 
sutiko Toronto Prisikėlimo pa 
rapijos choras, vadovaujamas 
Vaclovo Verikaičio.

Vaclovas Verikaitis savo 
gražiu ir sultingu balsu bei mu 

sugebėjimais yra ži 
bei Ka

žemelę.
mes kiek 
šapelį pa 
ir lietuvy 
— parapi

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

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.

klu

VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

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

Sekr. G. Alinauskas.

parapijos

parapijos 
yra ruo 

dieną St. 
Main St. 

Rd. Wei

zikiniais
nomas ne tik Amerikos 
nados lietuviams, bet ir nelietu 
viškai visuomenei. O Prisikėli 
mo parapijos choras nėra cili 
nis chorelis, bet dainos meno 
atžvilgiu pajėgus vienetas.

Laiko yra dar daug ir pasi

WELLAND, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO PARAPIJŲ ŠVENTĖ 

tvarkykime taip, kad visi Ame 
rikos ir Kanados artimesnių 
kolonijų lietuviai galėtume at 
vykti į Welianda, į tą visiems 
žinomą žaliojo miško apsuptą 
gražią St. Stephens salę.

Čia choro ir solisto V. Veri 
kaičio solo dainų aidai nuneš 
mūsų mintis į žailąsias Nemu 
no pakrantes, lygiuosius klo 
nius ir Rūpintojėliais nustaty 
tą brangią Lietuvos 

Savo atsilankymu 
vienas atnešime po 
kurstyti tą religijos 
bės išlaikymo židinį 
ja-

Šventei rengti komitetas.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE 
RIOTOJU KLUBO LITUA 

NICA SUSIRINKIMAS.

Korespondencijoje apie klu 
bo susirinkimą praleistas gana 
svarbus momentas — įteikimas 
klubo garbės nario liudijimų 
Stasiui ir Jurgiui Sinkams ir 
H. Jordan. Pp. Sinkams ga^ 
bės narių vardai suteikti už di 
delį pasidarbavimą klubui, o N. 
Jordanui kaip susimokėjusiam 
pagal statutą garbės nario mo 
kęsti 50 dol.

Antra, korespondencijoje pa 
sakymas, „Baigus svarstyti klu 
bo reikalus, prieita ir prie bend 
ruomenės. Pasiūlyta atkreipti 
dėmesį ir į bendruomenės ap 
verktiną piniginį stovį. Prieita 
išvados, kad reikia pagelbėti 
bendruomenei . suorganizuoti 
bent vieną parengimą, iš kurio 
pelno galėtų nors didžiausias 
skyles aplopyti”, yra prasilen 
kimas su tikrove.

Klubo susirinkimas bendruo 
menės reikalų nesvarstė ir ne 
gaėjo svarstyti, nes tai ne klu 
bo reikalas. Bendruomenė turi 
savo valdybą, kuri yra pakan 
karnai pajėgi bendruomenės 
reikaus svarstyti ir bet kuriuos 
parengimus surengti. Ji iki sa 
vo kadencijos galo š. m. gegu 
žės 15 dienos suruoš ne vieną, 
bet du parengimus. Be to, ge 
gūžės 15 d. ir motinos dienos 
minėjimą.

jam sutikus, 
susirinkimas

Minėtam klubo susirinkime 
bendruomenės pirmininkas 
klausimuose ir sumanymuose 
iškėlė sumanymą, kad susirin 
kimas padarytų nutarimą įga 
liojantį klubo valdybą užleisti 
pp. Sinkų Ciowland Hoteho 
salę jiems priklausantį šeštadie 
nį bendruomenės valdybai, kad 
ji galėtų ten padaryti bend 
ruomenės parengimą.

Nutarimas reikalingas buvo 
todėl, nes būnant J. Sinkui klu 
bo pirmininku, 
klubo visuotinis
padarė nutarimą įpareigojantį 
klubo valdybą ruošti vieną kar 
tą į mėnesį parengimą Crov. 
land hotelio salėje. Dabar sa 
lei esant užimtai visus šešta 
dienius, norint ją gauti, teko 
prašyti, kad klubas užleistų.

Nereikia manyti, kad pp. Sin 
kai savo salės neišnuomoja b- 
nei. B-nė jų salėje turėjo jau 
keletą parengimų. Be to, J. Sin 
kus pats įeina į b-nės valdybą.

Jei vien lietuviai ruoštų pa 
rengimus toje salėje, o svetim

klubas neleistų, tai jie 
nelankytų. O svetimtau 
nelankant, visi parengi

taučių 
jos ir 
čiams 
mai, kaip ir kitose salėse, bū 
tų nuostolingi.

Nors klubo valdyba daug 
darbo padėjo ruošdama kas 
mėnesį parengimus ir siuntinė 
dama nariams pakvietimus, 
bet gaila, kad rekordinis atsi 
lankiusių narių skaičius tesie 
kė per 20 asmenų. O papras 
tai apie tuziną. Todėl už tas 
sutelktas klubui lėšas tenka pa 
dėka pp. Sinkams už leidimą 
naudotis sale, bei visokeriopą 
parengimų rėmimą, energingai 
valdybai ir svetimtuačiams lan 
kytojams.

Dabar klubo nariai turės ge 
rą progą parodyti savo aktyvu 
mą ir įvertinti klubo valdybos 
darbus, atsilankydami visi ir 
atsivesdami bent po du drau 
gus į ruošiamą birželio 4 d. St. 
Stephens salėje tradicinį me 
džiotojų ir meškeriotojų kartu 
nu balių. K. Stankevičius.

GERESNIO PILIETINIO

Radio studija CBE Windso 
re (banga 1550) transliuoja 
kiekvieną antradienį 7.30 v. v. 
programą „International Ren 
dezvous“. Ši programa skiria 
ma Kanados etninėms grupė 
ms, siekiant geresnio pilietinio 
susipratimo per geresnį supra 
timą. Be pramogų ir žinių, įdo 
mių etninėms grupėms, Inter 
national Rendezvous patiekia 
specifinių apie Kanadą informa 
cijų, kurios daugumoj yra gau 
narnos iš Canadian Scene. Ge 
orge Bonavia, Malta News Re 
daktorius, yra šios programos 
moderatorius.

GRAŽIOS BUVO 
REKOLEKCIJOS

Lrabai gražiai vedė Windso 
ro lietuviams trijų dienų reko 
lekcijas kun. B. Sugintas iš 
Chikagos. Pamokslai buvo sa 
komi vaizdžiai ir su pavyz 
džiais. Turiningi ir patriotiš 
ki, klausovams darė gero įspū 
džio, nors rekolekcijų vadovas 
sirgo. Kleboniją išlaikė Bro 
nius Barisas ir jo jautrioji žmo 
nele Erna. Tuojau po rekolek

WINDSOR, Ont.
SUSIPRATIMO SIEKIANT 

cijų užbaigos, mokytojos Emi 
lijos Barisienės iniciatyva ir 
kitų lietuvių parama, surengta 
puikiai ir skoningai kavutė su 
užkandžiais. Čia, kaip pirmieji 
krikščionys, susirinko į salę po 
bažnyčia visi tikintieji per 100 
žmonių. Maistu ir darbu dos 
niai prisidėjo ponios: Emilija 
Barisienė, Erna Barisienė, V. 
Tautkevičienė, S. Zatorskienė, 
Rudokienė, Razauskienė, Gied 
riūnienė, B. Januškienė, B. 
Soclaitienė, Puidienė, Kozulie 
nė, Naikauskienė, Nacijonienė 
ir kitos moterys. Užkanda bu 
vo gera, skanūs tortai ir kiti 
skanėstai. Stalai buvo kaip 
per Velykas. Kalbą pasakė ku 
nigas B. Sugintas, kun. dr. L. 
Ivandich, kroatų klebonas, Ge 
nė Butavičienė, J. Sodaitis, V. 
Barisas, P. Januška. Kun. V. 
Rudzinskas padėkojo visoms 
malonioms ponioms kavutės 
rengėjoms ir visiems dalyvia 
ms. Krikščioniška agapė bai 
gėsi gerbiamam kunigui B. Su 
gintui sugiedant ilgiausių me 
tų. Z. T.

CALGARY, Alta

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 

MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

‘ Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfreed Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 

Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 
dovanų siuntinių persiuntimo firma
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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.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-486G 

Montreal 2, P. Q„ Canada.

KLB CALGARY 
APYLINKĖS VEIKLA

Kovo 12 d. posėdžiavo apy 
linkės valdyba. Pirm. A. P. Ne 
vada pranešė, kad sulig anks 
tyvesnio nutarimo Calgary 
miesto bibliotekai įteiktos 3 
angliškos knygos apie Lietu 
va, o iždininkas D. Žekonis pa 
sakė, kad už tas knygas sumo 
keta 13.50 dol.

Šiame susirinkime nutarta 
minėti Motinos Dieną. Gegu 
žės 7 d. bus šokiai, o gegužės 
8 d. — Motinų pagerbimas. Šį 
minėjimą nutarta daryti pa 
kvietus lygiomis teisėmis Cal 
gary Lietuvių draugiją. Tai
tis su šios draugijos valdyba 
pavestas Apyl. v-bos vicepirm. 
M. Leščinskas.

Taipgi nutarta minėti Birže 
lio gedulo dieną drauge su lat 
viais ir estais. Tam tikslui su 
organizuoti bendrą komitetą 
pavesta KLB Apylinkės valdy 
bos pirmininkui A. P. Nevadai.

Šios valdybos kadencija bai 
giasi liepos mėnesį, tai nutarta 
paskutinį subuvimą, šokius, pa 
daryti liepos 9 d., šeštadienį.

Sekr. P. Gluoksnis.

IŠ BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

Reikia suminėti, kad lapkri 
čio 21 d. minėjome Lietuvos 
kariuomenės dieną. Gražioje 
Victoria salėje susirinko labai 
gražus lietuviškos publikos bū 
rys.

Pirmiausia v-bos pirminiu 
kas pakvietė buvusius Lietu 
vos karius išsirikiuoti. Juos pa 
gerbiant, ponios Sinkevičienė 
ir Astravienė jiems prisegė Tė 
vynės trispalvę, papuoštą Vy 
čio kryžium. Po apeiginės ko 
mandos „Ramiai! Vėliavą 
gerbk!“ buv. karys vicepirm. 
M. Leščinskas pro karius pra 
eina nešinas Lietuvos vėliavą 
ir rikiuotė užbaigiama.

Seka trumpa apyl. p-ko kai 
ba, kurion jis įterpia Maironio 
eilėraštį „Atsibus tėvynės su 
nūs didžią praeitį atminę...” ir 
sako, kad kova už Tėvynės 
laisve nebaigta, jai reikia visų 
lietuvių vienybės, todėl jis ir 
kviečia visus į bendrą darbą. 
Pirmininkas savo kalbą bai 
gia —
Nors audros ūžia apie mus

Nukelta į 6-tą psl.
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

I

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343
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SIUNTINIAI
LIETUVON IR l KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

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

v Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai % 
© ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. w
I SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S | 

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

I Lietuviams nuolaida. $
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sentimentalios 
ir stebisi nau 
negirdėta dai

„O TĖVIŠKE, KOKS MIELAS KRAŠTAS.

(Reportažas iš Toronto)
Gražios dainos žodžiai žavi 

iškilmių pabaigtuvėms susirin 
kusius vyrus. Jų čia yra labai 
daug. Visus, gražiai padeng 
“.us ir užkandžiais apkrautus 
stalus apsėdę daugiau negu pu 
sė tūkstančio vyrų. Jie visi 
šiandieną čia yra parapijos mo 
terų svečiai.

Vyrai gėrisi 
dainos žodžiais 
ja, dar beveik
nininke. Ji turi puikų balsą, ji 
gražiai dainuoja, ji gyvena To 
ronte, bet viešumoje pasirodo 
tik antrą kartą. Savotiškai pa 
kili nuotaika gaubia visą salę 
ir joje susirinkusius vyrus. Pui 
kūs, gerai atliekami dainos žo 
džiai, dvasiškai atsinaujinusius 
vyrus priverčia susimąstyti. 
Ten tėviškė, ten mielas kraš 
tas, o čia mes, lyg maža salelė 
svetimųjų jūroje. Pavyzdys 
nuostabiai gražus: gražiausias 
visoje Amerikoje — taip išsi 
reiškia rekolekcijų vedėjas. 
Jis atvykęs tam reikalui iš 
Amerikos: jis daug apkeliavęs, 
bet 
kio 
mo, 
mo.

Rūpestingų šeimininkių ap 
tarnaujami, vyrai užkanda, pa 
geria kavutės, paskiau klauso 
scenoje pasirodantį duetą ir 
naujai susitvėrusi sekstetą, 
etas pusė bėdos, o sektetas 
visai šviežias. Jam reikia 
nemažai darbo, kol galės
Šurnoje tinkamai pasirodyti. 
Bet vyrai patenkinti ir tuo kas 
yra. Jie įvertina moterų nuo 
širdumą ir jų triūsą. Jie gan

šiai ploja ir prašo kartoti, 
jiems patinka ir deklamuotoja, 
jie plodami dėkoja už gražias 
eilėraščio mintis, nežiūrint, 
kad ji išvargusi ir scenoje jicš 
ko patogesnės atramos.

Apskritai i metinę tradiciją 
įėjusios rekolekcijų pabaigtu 
vių vaišės, yra labai gražios ir 
sveikintinas parapijos reiški 
nys. Čia pasireiškia nuoširdus 
vieni su kitais bendradarbia 
vimas ir savotiškai naujas su 
artėjimas. Čia pasirodo veik vi 
sus metus nematyti pažįstami 
ir seniai beregėti bičiuliai. Per 
trumpą pusryčių laiką atsinau 
jina senos pažintys ir paaiški 
kaip kas begyvena. Rodos lai 
kas, palyginti, dar toks trum

jam dar neteko matyti to 
gražaus lietuviško subuvi 
tokio sveikintino solidaru

Du 
dar 
dar 
vic

bai daug: vienas liūdi neperse 
niausiai netekęs savo žmonos, 
o kitas džiaugiasi, net iš Lietu 
vos susilaukęs savo seniai be 
matytą gyvenimo drauge. Bū 
tų labai įdomu su visais išsi 
kalbėti, sužinoti, kaip jiems se 
kasi, Bet to laiko taip maža.

Programa kondensuota, ge 
ra ir trumputė. Parapijos šei 
mininkas dėkoja vyrams už 
gausų atsilankymą ir kviečia 
tai priimti kaip kuklią parapi 
jos padėką.

Visas gražus parengimas, 
skanūs šeimininkių užkandžiai 
palieka malonų ir sotų įspūdi. 
Jeigu iškilmių filmuotojas su 
savo įmantriomis lempomis ir 
aparatais nebūtų scenoje kon 
kuravęs su programos daly 
viais, visos pabaigtuvių iškil 
mės būtų praėję be mažiausio 
krislelio. S. Pranckūnas.

nežygiavo užrištomis akimis. 
Negalima jam teisėtai prikišti 
ir neišreikalavimą iš Antantos 
pilno de jure Lietuvos valsty
bės pripažinimo, nes Lietuvių 
Delegacija Taikos Konferenci 
jai, turėjusi apsčiau galimybių, 
taip pat, čia nedaug padarė”.

Sleževičius pastūmėjo pirmyn 
ir žemės reformos reikalą.

Šapoka „Lietuvos Istorijoj“ pa 
sakoja :

„Savanoriams skatinti į ka 
riuomenę vyriausybė >918 m. 
birž. 20 d. įstatymu nustatė, 
kad bežemiai ir mažažemiai, 
kurie savo noru, arba ir šaukia 
mi, stos į Lietuvos karinome 
nę ir ištikimai iki demobilizaci 
jos ištarnaus, turės pirmeny 
be gauti žemės iš valstybės, ku 
ri tikslui naudos netik jai pri 
klausančias (jau 1918 m. lap 
kričio 11 d. nusavintus caro 
miškus ir majoratus), bet ir 
privatines žemes. Iš dvarų sa 
vininkų, turinčių po 500 iki 
800 hektarų, būsią šiam tiks 
lui paimta 15%, o iš tų, kurie 
turi po daugiau negu 800 ha, 
— 30%".

1927 m. sausio 10 d. žemės 
ūkio ministeris Aleksa ministe

riti kabinetui 
1919 metais 
dalinta 
21,000

DAUG

6,200 
ha.

raportavo, kad 
iš dvaru buvę iš 
ha, o 1920 m. —

NEPARAŠYTADAR
SLEŽEVIČIUI 

APIBŪDINTI.
Sleževičius ir turėjo no 
politikos pasitraukti ir 
advokatūra užsiimti — 

gyvenimo srovę nelei 
nu buvo

Jei 
r o iš 
vien 
tautos
do. Jo partija d i 
antroji atkurtoje 
valstybėje. Jis gi buvo lyškus 
visų pripažintas jos vadas. Par 
tija turėjo dalyvauti 
ideologijų rungtynėse bet ir 
rinkimuose į keturius Lietu 
vos seimus: Steigiamąjį (1920 
m.), I ((1922 m.), II (1923 
m.) ir III (1926 m.). Dalyva 
vo partija — dalyvavo ir Sle 
ževičius. Deja, ši darbuotė, kol 
kas, raštuose paliekama nenu 
šviesta.

Statistika rodo, kad visais 
keturiais balsavimais kd blo 
kas vis gaudavo mažiau bai 
sų, negu bendrai visa opozici 
ja (vi, sd, kiti ir tautinės ma 
žumos). Krašto 
litinė nuotaika, 
ro krikščionims

STATISTIKA

nevier.

pagrindinė no 
reiškia, nesvi 
demokratams.

SEIMŲ RINKIMŲ

Viso balsavo už kd bloką už visus kitus
St Seimas 682,538 338,872 343,606

I seimas 812,195 372,610 439,585
II seimas 854,183 416,748 4 37,435

III seimas 967,698 388,362 479,336
(į III seimą pirmąsyk 1

Noušimčiais kd blokui ketu 
rių seimų rinkimuose piliečiai 
šitaip pritarė: 46,41,46 ir 30: 
valstiečiams liaudininkams: St. 
Seimą renkant 22 nuoš. baisa 
vusių, II — 18. Kitiems sei 
mams po ranka duomenų netu 
riti, bet drąsu spėti, kad vi vi 
sados surinkdavo penktą visų 
balsų dalį.

SUNKIEJI LIETUVOS...

Atkelta iš 3-čio psl.
,,Sunku būtų pervertinti jo 

darbus būnant Lietuvos vaisty 
bės vyriausybės galva. Mažu 
rnos partijos vadui juk neleng 
va gauti pritarimą saviesiems 
projektams. Iš to ir kilo nesu 
tarimas su Valstybės Taryba.

YPAČ REIKĖTŲ GERBTI 
SLEŽEVIČIAUS 
ŽIAMA DRĄSĄ 

K1A1 ĮRODYTA 
KRIZĖJE 1918
DŽIO IR 1919 M. SAUSIO 

M. DAUG KREDITO REIK 
TU DUOTI IR UŽ SULA1KY 

MA BOLŠEVIKŲ 
VERŽLUMO.

Krašto gyvybiniai reikalai jam 
visados stovėjo arti širdies, 
jam buvo pavesta tiesiog dik

NEPALAU 
TAIP FUI 
DIDŽIOJE 

M. GRUO

tatoriaus galia, kurią galėjo ža 
lingai nukreipti. Tais iaikais 
tai gal buvo vienintelė prierno 
nė atsakingai tvarkytis. Tnim 
palaikis Dovydaičio kabinetas 
vaizdžiausiai pabrėžė Sleževi 
čiaus talento svarbą. Kd ir vi 
sutarė žemės reformos, bet ne 
bažnyčios reikalais. Tuo metu 
kd savo tarpe neturėjo savų ga 
bių vadų. Abejotina, ar vadais 
gausesnė tautininkų pažangie 
čių partija būtų įstengusi kraš 
tui patiekti tiek dinaminę ir 
patrauklią programą, kokią Sle 
ževičius patiekė, ypač atsime 
nant, kad pažangiečių grietinė 
prasišalino į užsienį. Sleževi 
cJWus negalima kaltinti Vii 
niaus praradimu. Dalykas bu 
vo ne jo valioje. Jo stipri para 
ma Pabaltijo kraštų bendro 
fronto einant į taikos derybas 
su Maskva įrodo, kad jis čia

ATSTOVŲ SKAIČIAI
Viso kd blokas VI sd kiti

St.S-me 112 59 29 13 11
I seime 78 88 19 11 10

II seime 78 40 16 8 18
III seime 85 30 22 15 18

Kadangi dėl savo politinės
prigimties sd ir tautinės mažu 
mos negalėjo tikru nuoširdų 
mu rūpintis bendrais valstybės 
ir didžiausio jos luomo — vais 
tiečių - ūkininkų — reikalais, 
politinė teorija lieptų manyti, 
kad 1920—1922 metais kd ir 
vi sudarytoji koalicija buvo 
sveikiausias nepriklausomos 
Lietuvos vidaus politikos gy 
venimo žygis. Koalicija turėjo 
68 nuošimčius visų balsavusių 
jų pritarimą. Koaliciniam kabi 
netui vadovauti (1920 m. birž. 
20 d.) tačiau pakviesta ne Sle 
ževičius, bet dr. K. Grinius. 
Sleževičiui nepavesta net 
sienio reikalų ministerija 
sėdo, netrukus iškritęs, J.

už

Pu

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR. 
Prašome reikalauti mūsų naujai atspo— 

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

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

Siunčiame ruictn Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir IJclSlU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tji. 4A 8-6686 

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

balsavo Klaipėdos 

rickis, o po jo — 
kas. Ar čia veikė Sleževičiaus 
Šauliui pareikštas noras iš po 
litikos pasitraukti ir užsiimti 
advokatūra, ar kiti sumetimai. 
— neaišku, bet būtų buvę įdo 
mu patirti, kaip Sleževičius bū 
tų Lietuvą vedęs Tautų Sąjun 
gai Hymanso projektais šie 
kiant Lietuvą „sutaikinti” su 
Lenkija.

Savo atsiminimuose (kurie, 
tiesa, išsamiai dar nėra pasie 
kę nepriklausomos Lietuvos 
laikų)

sd. vadai, St. Kairys
K. Bielinis

energingai pirmyn kiša 
partijos ne tarptautinę 
tarinę socpolitinę, bet 
gai demokratinę nacionalisti 
nę, ir netiesioginiai per petį 
ploja vi ir kd koalicijos reika 
lo sveikumui — nes abi šios 
partijos gynė gyvybinius vals 
tiečių ūkininkų reikalus, kurių 
gynėjais sd vadai dabar siekia 
ir savo partiją vaizduoti.

K. Škirpa Terros leidinyje 
pasakoja: „liaudininkų koalici 
jai su kd buvo daug skeptikų”, 
bet neparyškina, kas ir kuriais 
sumetimais. Daug vėliau 
(1938 m.), kada Lietuvą vai 
dė tautininkų diktatūra, kata 
likų XX Amžiaus redaktorius, 
kun. J. Prunskis, skelbė šiuos 
pasikalbėjimo su Sleževičium 
žodžius:

„Esu tikras (sakė SI.), kad 
gerbdami vieni kitų nusistaty
mus ir tikėjimui tikinčiųjų įsi 
tikinimus, galime dėl bendra 
darbiavimo susitarti srityse, 
kurios abiems pusėms rūpi. 
Mano nuomone, vi ir kd

stovi ant demokratinių pa 
grindų, trokšta socialės ly 
gybės, nori, kad nepriklau 
soma Lietuva būtų augštos 

kultūros, susipratusi, 
stipri, drausminga.

Kad bendro pagrindo suradi 
X mas yra įmanomas, turime iro 
X dyrnų“.
g Pabraukti žodžiai, galima sa 
g kyti, yra tartum, Sleževičiaus 
! politinis testamentas, kurį jo 

darbai įrodė, bet būtų įdomu 
žinoti, ar sakinys primenąs ko 
aliciją buvo pastovi Sleževi

kraštas).

E. Galvana

ir

prole 
kovin

Kanados eskimas John Anna 
nack iš Frobisher Bay, North 
west teritorijos, vienas iš 22 es 
kimu studentu, dalyvaujančiu 
keturių mėnesių kursuose Ka 
nados Armijoj R. C. E. M. E. 
mokykloj prie Barrefield, ar 
ti Kingstono, Ontario. Dalis 
apmokymo skirta anglų kai 
bai, kas pagelbės šiems vyra

ms vesti, prižiūrėti ir taisyti 
vieną iš lengvųjų dyzelių, ku 
ris aprūpins elektra šiaurės mo 
kyklas. Eskimai turi įgimto 
patraukimo prie mechanikos 
darbų, šie kursai yra organi 
zuojami Šiaurės reikalų minis 
terijos iš Ottawos švietimo 
skyriaus. (CS)

SPORTAS.

Atkelta iš 
statyti papildomas tribūnas.

— 'Tarptautiniame stalo te 
niso turnyre Maskvoje lietuvis 
A. Saunoris, gražiausioje ko 
voje, nugalėjo rumuną. Mask 
viečiai iš džiaugsmo S. Satino 
rį išnešė ant rankų.

TRUMPAI Iš VISUR
— Amsterdame Olandijos 

futbolo rinktinė sunkiai įveikė 
Bulgariją 2:1.

— Du geriausi Lenkijos fut 
bolininkai pabalinti iš rinkti 
nės. Abudu prisipažino vaka 
rų pasaulio korespondentams, 
gauną dideles sumas pinigų už 
laimėtas rungtynes.

— Glasgovo Rangers kvali 
fikavosi į tolimesnį žaidimo ra 
tą, nugalėjus Amsterdamo 
Spartą 3:2. Jų priešininku bus 
Vokietijos Eintracht Frank 
furt. K. B.

ČIKAGOS SPORTO 
ŽINIOS

— Neries sporto klubo tner 
gaičių tinkinto komanda laimė
jo II vietą Čikagos parkų tink 
linio pirmenybėse. Jos čia žai 
dė už Gage parką. Komandoje 
žaidė: D. Maskoliūnaitė, R. 
Kviklytė, A. Valaitytė, M. Riš 
kūtė, R. Šosytė, G. Juškaitė, 
V. Kanišauskaitė, A. Paliokai 
tė, I. Pavilčiūtė. Ji taip pat iš 
kovojo II vietą apygardinėse 
pirmenybėse.

— Į Čikagą iš Geelongo ne 
trukus atvyks tenykščių lietu 
vių sportininkų organizato 
rius, krepšinio treneris ir šach 
matininkas J. Jonušas. Taip 
pat atvyksta ir jo duktė — vie 
na iš geriausių Geelongo krep 
šininkių.

— Neries vyrų krepšinio ko 
manda užbaigė pirmenybių 
rungtynes Marquette parko ly 
goję. Paskutinėse rungtynėse 
Neris įveikė Polish Union ko 
maudą 77:71. Lietuviai čia pel

t A. E. McKAGDEi
$ Barrister and Solicitor x
v Advokatas ir Notaras n

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

\ 1008 North Ontario Bldg.
1 330 Bay Street, X
f TORONTO 1, Ontario. |

DRAUDIMAI | 

Automobilių, namų, J
gyvybės ir kt. 4

RO 6-0811 arba RO 6-0832 į

Lietuvio Advokato Įstaiga 

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

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

čiaus nuotaika, ar tautininkų 
diktatūros buvimo pakurstyta. 
Taip pat, būtų įdomu žinoti, 
kokie raštai ir mintys veikė 
Sleževičiaus pažiūra. Ar mė 
go literatūrą ir ką: apysakas 
ar poeziją, savo ar svetimų? Jo 
palinkimą dramai — vaidybai 
žinome. Kokią spaudą skaitė?

Bus daugiau.

H 
B

3-čio psl.
nė daugiausia laimėjimų — 13 
(iš 14 rungtynių). Kita antro 
ji savo pajėgumu komanda — 
Capitol Federal Savings paste 
kė 12 pergalių. Šios abi ko 
mandos dar turės susitikti 
„play - off“ rungtynėse.

— Povilo Tautvaišos, Čika 
gos šachmatų meisterio, siutui 
tanas ir pagerbimas nukeltas 
į gegužės 8 d. Jis bus Jaunimo 
centre.
anksto,
puškai, tel. 
Ed. Bulaičiui, tel. OI, 6-1357. 
Rengia — LSK Neris, kurio 
nariu P. Tautvaiša yra.

— Neries sportininkai ren 
giasi dalyvauti X Š. Amerikos 

New 
balau 
1 am 

aukos 
laimė

Registruotis reikia iš 
skambinant VI. Kar

LU 5-233 7 arba

liet, sporto žaidynėse 
Yorke, įvykstančiose 
dzio 30 ir gegužės 1 u. 
reikalui yra renkamos 
ir platinami televizijos
jirno biletai. Taip pat yra ren 
giamas vakaras Brighton par 
ko parap. salėje, kuris įvyks 
balandžio 23 d.

— Rimas Dirvonis, Lituani 
cos krepšinio komandos kapito 
nas, kartu su žmona išvyko 15 
dienu kelionėn po Europą.

— L.ituanicos futbolo ko 
maudos I vienuolikė pralaimė 
jo ir antrąjį susitikimą. Ji bu 
vo nugalėta Green-White fut 
bolininkų 4:1. Rezervinė lietu 
vių komanda įveikė Green- 
White futbolininkų 4:1. Re 
zervinė lietuvių okmanda įvei 
kė Green-White 3 :0. E. S

CALGARY, ALTA.

Atkelta iš 5-to puslapio.
Narsumas mūs nežus;
Nors daugel mes kentėsim, — 
Tėvynė laisva bus.

Po „Tėve mūsų" už žuvų 
sius seka minutės tyla. Baigia 
ma Tautos Himnu.

Vakare, 9 vai. buvo dar šo 
kiai. Iš vakaro pelno K LB Apy 
linkės valdyba Tautos Fondui 
paskyrė 10 dol. V-ba.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
I „P A R A M A”

)? Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus_

Darbo valandos:
X I-’irmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5JŪ—9 v. vak. 
$ Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, 
r'- Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. 
$ Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
\ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
' . _ - . . . .. - - > - r * -t -z -• s ___ « - . _ _ - . _ ...
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HAMILTONE NAUJA „AUKURO”

p r e m j e r a

„Žmogus, kurį užmušiau
MAURICE ROSTAND

Rėžis.: E. Dauguvietytė - Kudabienė

D e k o r.: S. Dramantas

Veikėjai: E. Dauguvietytė K. Bungarda
G. Bakaitytė A. Ulbinas
S. Martinkutė St. Virbickas.
A. Stasevičius V. Kalrnantavičius.

NEPALIKIME NEPAMATĘ ŠIO PUIKAUS M. ROSTAND VEIKALO
Pradžia 6 v. p. p. 24 bal. ’60 (sekmadieni)

„Deltos” salėje, Lietuvių Namuose, King St. E. >(A U K U R A S”.

HAMILTON
HAMILTONO KLEBONO DR. J. TADARAUSKO 

RŪPESČIAI
Lietuvių gyvenimas, veikla 

ir santykiai Hamiltone ištolo 
atrodo šviesiai. Tikrai taip ir 
yra. Neabejotina, kad Hamil 
tono lietuvių kolonija yra tik 
rai viena iš pirmaujančių (tą 
pripažino ir Toronto B-nės pir 
mininkas J. R. Simanavičius, 
nors ir aiškiai aptardamas — 
„viena pirmaujančių". . . Tai 
geras ženklas: Laikykitės ha 
miltoniečiai, — Torontas pasi 
"VŽęs nukonkuruoti ne tiktai 

.amiltoną, bet KLB Krašto 
v-bą...).

Vis dėlto ir Hamiltone pasi 
reiškia kaikurių, jo saulę tem 
dančių, nors ir labai laikinų, 
debesėlių. Štai, buvo susiduri 
mas dėl vad. Lietuvių namų 
salės nepanaudojimo Lietuvių 
Dienai. Lietuvių namų klausi 
mas tebėra dienotvarkėje ir ne 
lengvai sprendžiamas. Ir Lietu 
vių Dienos ruošimo komiteto 
nutarimas skirti 500 dol. Lie 
tuvių Rašytojų dr-jai 1959 me 
tų literatūrinei premijai susi 
laukė kritikos. Yra ir mažės 
nių, ne taip tamsiai saulę už 
stojančių debesėlių. Bet kur 
gi jų nėra? Kurioje pasvietėje 
saulė amžinai šviečia, nei de 
besėlių užstojama, nei nusileis 
dama Tai natūralu, tai kasdie 
ninis gyvenimas. Gal ir tie ne 
žymūs pritemimai yra tam, 
kad didesne jėga pajaustume 
saulės šviesą ir malonumą. . .

Vis dėlto yra žmonių, kurie 
rūpinasi šalinti visus nesklan 
durnus. Neabejotina, kad lietu 
viškoji parapija Hamiltone yra 
lietuvių centras, o jos pryŠaky 
je esančiam klebonui kun. dr. 
Tadarauskui tenka didžioji mo 
deratoriaus rolė. Nelengva ta 
rolė, bet atrodo, kad ji yra sėk 
minga.

Klebonas todėl, užbaigęs re 
kolekcijas, savo bendradarbia 
as ir Hamiltono kultūrinin 

kams suruoštuose pietuose ne 
tiktai dėkojo rekolekcijų vedė 
jui Tėvui dr. J. Kubiliui, SJ,

2 $

A. UGDŽIUS, 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. 

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

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta. H 

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. g 
vak., Minden Building, ^,0 King St. E., notaro A. Liudžiaus į| 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si 2—2 t: 

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

už labai Įspūdingai vestas reko 
lekcijas, bet atvirai ir nuošir 
džiai priminė ir savo rūpesčius
— palaikyti hamiltoniečių tai 
pe darną ir sugyvenimą, ku 
riam tikslui jam tenka kartais 
darbuotis nelengvose sąlygo 
se, nes labai veiklūs žmonės,
— visi jie geri žmonės, — daz 
nai dėl savo ekspansyvumo es 
ti užsispyrę ir nelengvai duo 
dasi suderinami. Klebono gi 
tikslas, kad Hamiltono lietu 
vių tarpe būtų gražus sugyve 
nimas ir darna.

Reikia klebonui palinkėti, 
kad jo misija sektųsi, o Hamil 
tono lietuviams — neprarasti 
Kanados lietuvių kolonijų tar 
pe pirmavimo, kurio čempio 
nais jie vis dėlto yra. J. K.

SPORTO KLUBO KOVAS 
vienuolikos metų gyvavimo su 
kaktis bus minima gegužės 21 
d. Be sportinių žaidynių, daly 
vaujant kviestiems sportiniu 
kams iš JAV ir Kanados, vaka 
re bus trumpas minėjimo al
tas, dovanų Įteikimas ir meni 
nė programos dalis, išpildoma 
Toronto vyrų kvarteto ved. 
muz. St. Gailevičiaus. Po ofi 
cialios dalies seks bendri šo 
kiai. Vakaro programa bus 
Hill Crest patalpose (ant kai 
no), o žaidynės — Wentworth 
mokyklos salėje. Hamiltonie 
čiai prašomi toms iškilmėms 
ruoštis ir gausiu atsilankymu, 
pagerbti mūsų jaunimo sport i 
ne veiklą.

Taip pat malonu, kad į spor 
to klubo atsišaukimą — dėl fi 
nansinės paramos išvykai į 
New-Yorką — jau atsiliepė oi 
ganizacijos, prekybininkai, pa 
vieniai asmenys. Jau gautos 
aukos iš bankelio Talka 25 
dol., prekybininko VI. Kybar 
to 20 dol., J. A. Tėvelio 20 
dol., kun. J. Kubiliaus 3 dol., 
J. K. Mikšio 3 dol. Sportiniu 
kai tiki, kad reikalinga 400 
dol. suma bus surinkta. Visi 
aukotojai bus paskelbti mūsų 
spaudoje. Klubo iždin. K. Sta 
naičio telef. JA 9-8460.

DAUG VESTUVIŲ
žada būti po Velykų. Šeimas 
sukurti numato: J. Mikšys ir 
A. Grajauskaitė, Liškauskas ir 
Venckutė, J. Pleinys ir R. Vys 
niauskaitė (abidvi iš Toron 
to), R. Petrušaitytė ir Č. Ži 
lionis iš Čikagos, V. Miniotai 
tė ir Švilpa. Reikia džiaugtis, 
kad kuriamos lietuviškos šei 
mos. K. B.

| Į NEW YORKĄ VYKSTA 
į moterų krepšinio ir vyrų stalo 
* teniso komandos. Mūsų klubą

atstovaus šie žaidėjai: D. 
Prunskytė, N. Stanaitytė, V. 
Miniotaitė, A. Meškauskaitė, 
L. Virbickaitė, A. Žemaitytė. 
L. Bartkutė, L. Mačiulaitytė, 
J. Brazlauskas, St. Navickas, 
Z. Stanaitis. Išvykstama penk 
tadieni vakare lengvomis ma 
šinomis. Žaidėjams bus atsk' 
rai pranešta tikslus išvykimo 
laikas, susirinkimo vieta, su 
skirstymas i mašinas.

PABALTIEČIŲ
ŽAIDYNĖMS

KSA sudarė rinktinę tik iš To 
rontų žaidėjų. Motyvas — pi 
nigų \stoka, apmokėjimui iš 
laidų kitų klubų žaidėjams. 
Kovo valdyba ši reikalą ap 
svarstė savo posėdyje, nutar 
dama parašyti raštą, pareis 
kiant apgailestavimą tokiu

Jaunasis Garrick Hagon, kuris reguiarliai pasirodo CBC 
Televizijos sekmadienio popietiniame seanse „Junior Ma 
gazine", kuris yra kartu ir užimantis, kartu ir pamokau 
tis TV programos jaunuosius žiūrovus, supažindina apie 

„Junior Magazine“ eilinius dalykus, o kartu ir apklausinėja 
programos svečius. Ateinanti sezoną Garrick pasirodys 
Stradforde Šekspyro festivaly. (CBC-CS).

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PO GRAŽIAI 

kurias vedė kun. dr. Vaišnora, 
įvyko pusryčiai, kuriuose daly 
vavo per 200 asmenų. Pusry 
čiai Įvyko atnaujintoje parapi 
jos salėje. Rekolekcijų vado 
vas pasakojo apie Italijos lietu 
vius, Italiją ir dabartini Šv. Tė 
va Joną XXHI-jį. Rekolekcijų 
vadovą nuoširdžiai priėmė ir 
išlaikė Ona ir ujlius Stradoms 
kiai.

Organizuojant rekolekcijų 
pusryčius, atliekant Įvairius 
darbus bažnyčioje ir salėje 
daug ir nuoširdžiai dirbo šios 
ponios: Mažeikienė, Aštraus 
kienė, Samienė, Dadurkienė, 
Rugienienė, E. Augustinavičie 
nė, R. Augustinavičienė, Au 
gaitienė, Dirsienė, Kairienė, 
Šiurnienė, Ožolienė, Laurec 
kienė, Balčiūnienė, Rimkienė, 
Gaeckienė, Vyšniauskeinė, 
Cvirkienė. Visoms prisidėjo 
sioms prie pusryčių savo pro 
dūktais, nuoširdus ačiū. Iš jų 
liko parapijai 83 dol.

P. Kairienei, A. Augustina 
vičienei, O. Stradomskienei, su 
rinkusioms lėšas ir pasiuvusio 
ms salės langų užuolaidas, di 
delis dėkui. Dėkui tam tikslu’ 
aukojusioms pinigus.

Nuoširdūs talkininkai. Su 
statant bažnyčios suolus, su 
tvarkant bažnyčios ir salės 
grindis, Įsigyjant reikalingą in 
venterių, daug pasidaibavo šie 
asmenys: J. Stradomskis, A. 
Mažeika, A. Samas, J, Onaitis 

KSA sprendimu. Tokiu savo 
žingsniu KSA sudavė stiprų 
moralini smūgi kitų klubų ge 
resniems žaidėjams. Kovo vai 
dyba galvoja, kad KSA reikė 
jo pasiūlyti klubams šias kelio 
nės išaidas apmokėti ir rink 
tines sudaryti iš visų Kanados 
atstovų.

Kovo vienuolikos metų gy 
vavimo sukaktis bus minima ge 
gūžės 21 d. Krepšininkai ir sta 
lo tenisininkai prašomi uoliai 
lankyti treniruotes ir loterijai 
paruošti fantus. K. B.
ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 
vedėjo J. Mikšio pakeistas ant 
rasas ir telefonas. Visais reika 
lais prašoma kreiptis nauju ant 
rašų: 120 Dunsmure Rd. tele 
fonas LI 9-2366.

PRAĖJUSIŲ REKOLEKCIJŲ,
ir sūnus, P. Augaitis, P. Bud 
reika, V. Zadurskis, J. Aštraus 
kas, A. Augustinavičius (jis 
ypač daug įdėjo darbo ir lėšų 
tvarkydamas salės grindis), 
Vitrakis, E. Balys, J. Kuprė 
nas, Pr. Pargauskas, V. Micei 
ka, St. Kairys, P. Laureckas, 
Br. Bačiūnas, J. Jauneika, Br. 
Vyšniauskas, Bt. Dirsė, M. 
Norkus. M. Grincevičius, B. 
Stonkus, V. Veiveris, K. Luko 
šius, A. Lapenas. Jų darbas su 
taupė keletą šimtų dol. paiapi 
jai-

Parapijos rėmėjai. Bažny 
čiai pirkti fondui aukojo Van 
da ir Antanas Mažeikos 500 
dol. Už tokią didelę auką ir 
nuoširdų parapijos darbų remi 
mą didelis ačiū. Tam pačiam 
tikslui aukojo Algis Riekus 
100 dol., pp. Garneiai 60 dol., 
Br. Čeika 50 dol., p. Liutkai 50 
dol., Mr. Biro 15 dol.

Vargonams ir Šv. Kazimie 
ro paveikslui aukojo Rožė Au 
gustinavičienė 125 dol., kun. 
K. Riekus 25 dol., p. Grinievi 
čiai ir jų tėveliai vargonams 
35 dol., p. Laureckai 20 dol. 
Visiems aukotojams ir taiki 
ninkams parapijos klebonas 
yra labai dėkingas.

Artimui pagalba. Šiuo metu 
vykdoma piniginė ir rūbų rink 
liava nukentėjusiems nuo gar: 
ru ir Suvalkų trikampio lietu 
viams paremti. Rinkliavą vyk 
do KLB Delhi apylinkės vai 
dyba. Kor..

Siu metų balandžio įnėn. 23 <1.
„A u k u r a s” ruošia pirmąjį 

PAVASARIO 

šokių vakarą 
ir maloniai kviečia visus hamiltoniečius nepraleisti šios 
progos, kur po tylaus gavėnios laiko, vėl galės pasilinks 
minti ir smagiai pasišokti, grojant geriausiam, paties 

Benni Ferri orkestrui.

Veiks bufetas
su minkštais ir kietais gėrimais, užkandžiais ir 

LOTERIJA,
iš 4-rių (fantu) stalų, pilnai apkrautų užkandžiais ir gėrimu. 

Pradžia: 7 v. p. p.

Slovakų naujai jrengtoj salėj 
1406 BARTON ST. EAST.

„Aukuras“.

NAUJA PREMJERA 
HAMILTONE

Naujos premjeros proga Jū 
su bendradarbis kreipėsi Į „Au 
kuro“ rež. p. Kudabienę su ke 
liais klausimais, Į kuriuos ji 
maloniai atsakė, būtent.

Kaip T. žiūri i M. Rustan 
do veikalą „Žmogus, kuri už 
mušiau“?

— Tai jaudinanti drama iš 
Pirmojo Pasaulinio karo laikų, 
ją parašė prancūzas rašytojas 
Maurice Rustano. ji atrodo vi 
sai gyvenimiška, žiūrima su di 
dėlių Įtempimu. Visi trys vei 
ksmai vienodai įdomūs. Ma 
nau, kad hamiltoniečiams ji pa 
liks gerą Įspūdį.

— Kada manote švęsti „Au 
kuro“ 10 m. sukaktį?

— Jau dabar reikėjo švęsti, 
bet norime ta proga pastatyti 
lietuvišką veikalą. Buvo susto 
ta ties Krėvės Žentu, bet jis 
mums sunkiai Įkandamas. Dar 
žadama pergalvoti. Manau, 
kad minėjimą teks atidėti ru 
deniui... Mes per 10 metų esą 
me pastatę 12 įvairių veikalų, 
jų tarpe daug lietuvių auto 
rių. Be to daug kartų „Atiku 
rui“ teko talkininkauti su 
trumpesniais veikaliukais įvai 
rių minėjimų bei parengimų 
proga. Taip, kad darbo turėjo 
me visą laiką labai daug ir ga 
na Įtempto.

— Ko „Aukuras“ labjausiai 
pageidautų?

— Didesnio visuomenės dė 
mesio teatrui, o taip pat ii pa 
ramos iš mūsų organizacijų: ji 
reikalinga ne vien moralinė, 
bet kartais labai ir materiali 
nė, be ko mes labai sunkiai ver 
čiamės.

RAŠO A. GUMBARAGIS...
Atkelta iš 2-ro psl. 

si JAV ambasadoriui Urugva 
juje Robert Woodward, kad 
įvykdžius Chessmano mirtį, 
lankant gen Eisenhoweriui šį 
kraštą, gali būti komunizmo 
agitatorių suruošta manifesta 
cija prieš jį, bet ne liaudies, 
kuri labai palankiai laikosi su 
JAV. Bet kaip matyti, ambasa 
dorius netaip suprato ir savo 
interpretaciją tuojau pasiuntė 
JAV Užsienių reikalų Depar 
tamentui su per daug išpūstu 
tonu, kas Chessmano mirti pa 
keitė vertikališkai.

Prezidentas D. Eisenhowe 
ris Urugvajaus liaudies buvo 
sutiktas ir priimtas su entu 
ziazmu ir jei Chessmanui ne 
būtų buvę atidėta mirtis irgi 
prezidentas būtų buvęs nema 
žiau triumfališkai priimtas, o 
dabar nors jam mirtis buvo su 
spenduota, raudonosios dikta 
tūros agentai visvien mėgino 
prieš jį manifestuoti ir net 
gangsterišku užsimojimu pasi 
rodė prieš visos krašto lieu 
dies norą ir valią, kaip yra 
įpratę visuose kraštuose būti 
antiliaudiškais. Bet... dėl Veng
rijos 150 jaunuolių sušaudymo 
jie tyli.

Tai jų doktrina.
Albinas Gumbaragis.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

— Ar labai pasikeitė „Atiku 
ro“ sąstatas?

— Labai. Iš senųjų vaidilų 
liko vos 2. Šiaip reikėjo vis 
naujus ir naujus Įtraukti it 
juos paruošti. Malonu pažymė 
ti, tai jaunųjų įsitraukimą Į 
vaidintojus. Jų tarpe yra labai 
gabių ir norinčių dirbti su di 
dėlių užsidegimu. Čia augusiam 
jaunimui yra labai puiki mo 
kvkla išmokti lietuvių kalbą, 
jos tarimą, kirčiavimą. Aš 
džiaugiuosi jaunųjų prieaujg 
liu ir linkiu jiems nenustoti en 
tuziazmo! Kl. G.
ŠAUNUS ŠOKIŲ VAKARAS

Mieli hamiltoniečiai nepa 
mirškite, kad pirmas po Vely 
kų puikus šokių vakaras yra 
ruošiamas „Aukuro". Vakaras 
įvyks balandžio 23 d., šeštadie 
nį, 7 vai. vakare naujoje slova 
kų salėje, 1406 Barton Street 
East, šokiam gros žinomas ita 
lų orkestras Bennie Fariie.

LABAI ĮDOMUS 
VAIDINIMAS

įvyks balandžio 24 d., sekma 
dieni, 5 vai. vakaro Lietuvių 
Namų salėje, 1292 King Str. 
East, kur Hamiltono dramos 
teatras „Aukuras“ stato labai 
įdomų veikalą — dramą — 
„Žmogus, kurį užmušiau*'. 
Tai labai psichologinis, jaudi 
nantis veikalas. Jame vaizduo 
jami Įvykiai iš I Pasaulinio ka 
ro.

Išverstos, 
saij bCoiį pen 
tų minkštąją

P A T E N T U O T O S

Vienintelės ko 
jinės pasauly 

rekomend.
V alstybinės 

Kojų Svei 
katos Tar 

nybos.

2 ■ J Ų*P ADŲ KOJINĖS

S-12-0
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DIDŽIOJI VAIKUČIŲ
ŠVENTĖ ARTĖJA

AUŠROS VARTŲ MOKYK 
LOS MARGUČIŲ PARODA

LINKSMA „SILVIJOS“ OPERETĖ
Hamiltono, o tikimasi ir ne dos ir Širvintos tunto vėliavos

VELYKŲ ŠVENTĖS
TORONTE

MAŽUMŲ SPAUDOS 
BALIUS,

Sutvirtinimo Sakramentas, 
kuri suteiks mūsų vaikučiams 
Jo Eksc. Vysk. V. Brizgys, 
bus suteikiama šį šeštadienį, 
balandžio 23 d., 7 vai. vakaro: 
Sutvirtinimo tėvai ir vaikučiai

įvyks balandžio 23. d., 11 vai. 
didž. pertraukos metu. Bus 
premijuojami trys . gražiausi 
tautiniais motyvais isškutinėti 
margučiai.

Pirmoji penkių dolerių do

abejojama, kad ir kitų apylin 
kės vietų lietuviai nepraleis 
progos sekantį sęk,tnadieni, ge 
gūžės 1 dieną,d&Val. po pietų 
Lietuvių nanJų*3salėje (kino 
Delta) atsilankyti į linksmos

šventinimas. (Skautai dalyvau 
ja organizuotai).

1 vai. pp. Iškilminga suei 
ga.

2 vai. p. p. trumpi užkan 
džiai.

labai prašomi gerai pakartoti 
„Tikiu Dievą Tėvą“, kurį te 
ks ta proga bendrai visiems kai 
bėti. (AV).

PIRMOJI ŠVENTOJI 
KOMUNIJA

įvyksta šį sekmadienį, bal. 24 
dieną. Sumos metu. Po sumos 
vaikučiai ir šventės dalyviai, 
kviečiami A. V. salėje bendrų 
pusryčių, kuriuos ruošia Auš 
ros Vartų parap. komitetas.

VASAROS LAIKAS
pradedamas balandžio 24 die 
ną 12 vai. naktį, visus laikro 
džius 1 valandą pirmyn.

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 
ševičius. Mw Vedėjas.
ŠALPOS VAJUI UŽBAIGTI 
liko dvi savaitės. Šaipos vajus 
Montrealyje specialiai baigia 
mas gegužės 1 d. Aukų rinkė 
jai maloniai prašomi atsiskai

operetės „Silvija“ premjerą,, 
kurią ruošia muzikas kun. Jurk 
šas su Hamiltono parapijos 
choru. Tai bus, kaip tikimasi, 
gražus ir labai įdomus spėk 
taklis. Plačiau skaitykite sekau 
čiame NL nr. Kor.

PAKVIETIMAS
Balandžio 24 d. Hamiltono 

Širvintos ir Nemuno tuntai ruo 
šia Šv. Jurgio ir 10 metų skau 
tų įsikūrimo Hamiltone minė 
jimą.

Minėjimo programa:
11 vai. išpilmingos pamal

2.30 vai. meninė dalis. Nia 
garos pusiasalio skautės-tai su 
vaidins Br. Simonaičio suku r 
tą veikaliuką „Našlaitėlė“.

4 vai. pasilinksminimas ir 
šokiai.

Maloniai kviečiame visuome 
ne mūsų šventėje dalyvauti.

Visos iškilmės įvyks Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje ir 
salėje — 58 Dundurn St. N.

Visi skautai ir skautės ren 
kasi uniformuoti parapijos sa 
Įėję 10,30 ryto.

Tuntininkai.

šiemet lietuvių paarpijose pa 
darytos skirtingai: kai Prisi 
kėlimo parapijoje rezurekcija 
buvo 12 vai. nakties, kaip ir 
anglų bažnyčiose, Šv. Jono 
Krikštytojo parapijoje tos iš 
kilmės buvo 8.30 ryto, laikau 
tis Lietuvos papročių. Tat bu 
vo pasirinkimas: vieni iš vaka 
ro, kiti iš ryto ėjo į bažnyčią. 
Evangelikai turėjo savo pamal 
das.

Žmonių bažnyčiose buvo su 
kaupu.

Po Prisikėlimo daugelis, lie 
tuvišku papročiu, darė vizitus, 
kiti gi, užmiršę Lietuvos pap 
ročius, Velykas leido kanadiš 
ku būdu. Buvo ir linksmų, ir 
liūdnų scenų, kaip įprasta gy 
venime.

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 
DĖMESIUI

Šį sekmadienį, valandžio 24 
d., įvyks Neringos skaučių ir 
Geležinio Vilko tuntų Jurginių 
mi*nėj?mas, 5 vai. po pietų 
Aušros Vartii parapijoje šv. 
mišios, po mišių bus iškilminga 
sueiga ir laužas su įdomia pro 
grama. Skautės ir skautai ren 
kasi 4,30 v. Visi tėvai ir pri 
jaučiamieji maloniai kviečia 
mi dalyvauti.

Tuntininkai.
PRISIMINKIME LIETUVA 

PAŠTO ŽENKLUOSE.
Šį šeštadienį, balandžio 23 

d., 4 vai. po pietų bus iškilmin 
gas Pabaltijo pašto ženklų pa 
rodos atidarymas. Parodą ati 
darys gen. pašto viršininkas 
Hon. W. Hamilton. Atidary 
me dalyvaus visų Montrealio 
aikrlaščių reporteriai, taip gi ra 
dio ir televizija. Kad nenuste 
bintume svetimųjų savo negau 
sumu, mes dar kartą prašome 
lietuvišką visuomenę šioje pa 
rodoje atsilankyti.

Tolimesnė parodos tvarka 
yra tokia:

Šeštadienis: pradžia 3 vai. 
p. p.; 4 vai. atidarymas. Pat o 
da tęsis iki 10 vai. vakaro.

Sekmadienis: paroda atida 
ryta nuo 10 vai. ryto iki vaka 
ro. Fii. Dr-ja.

Plačiau žiūrėkite 5 pusi.
® Dr. Josiukas, buvęs mantrea 
lietis, o dabar gyvenąs ir prak 
tikuojąs Toronte. Velykų sa 
vaitgalį lankėsi Montrealyje 
ir, grįždamas į Torontą, ten nu 
vežė mūsų misionierių ir savo 
mokslo draugą, kun. Vaišnį, 
SJ. ' «

tyti už aukų lapus gegužės m. 
pirmoje pusėje.

Dar nevėlu įsijungti į aukų 
rinkėjus. Talka labai reikalin 
ga. Aukų lapas nr. 24 teko dr. 
J. Mališkai ir nr. 25 — J. Įur 
gučiui.

Auka šalpos vajui — auka 
nepažįstamam broliui, Kas pri 
sidės — atpildą ras savo šir 
dyje.
Montrealio A-bės Š. K. p-kas

Dr. J. Mališka.
K. IR L. BALZARAI 

jau apsigyveno Čikagoje ir p. 
Balzarienė gavo darbą ir jau 
dirba siuvykloje, o p. Balzarui 
dar teksią darbo jieškoti. Ap 
sigyvenę pas p. Balzaro btolį 
laikinai.

K. ir L. Balzarai siunčia 
Montreaio lietuviams sveikini 
mus ir geriausius linkėjimus, 
sėkmės ir laimės.
© Sekmadienį visoje Montrea 
lio arkidiocezijoje bus speciali 
kolekta katalikų akcijos reika 
lams. (AV).
© Tėv. J. Vaišnys, S. J., ku 
ris ypatingai gražiai pravedė 
AV parapijoje moterims ir vy 
rams Didžiąsias Misijas, balan 
džio 18 d. išvyko atgal į Čika 
gą-
© Padirbti JAV pinigai, bank 
notai po 100 dol., platinami 
Kanadoje. Vienas platintojas 
pagautas Montrealyje.
• Pp. Gorių duktė Eglutė, Ve 
lykų atostogas praleisti buvo 
atvykusi iš JAV pas tėvus.

ŠAUKIAMAS METINIS BENDROVĖS
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 
mas 1960 metų balandžio mėnesio 24 dieną, 3 vai. po pietų.

Vieta: Montreal, Aušros Vartų salė, 1465 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po va’andos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus. 

Susirinkimas vyks posėdžių salėje po klebonija. Įėjimas iš 
Rue de Seve. Visi šėrininkai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIOJE
Velykos buvo labai įspūdin 

gos. Prisikėlimo iškilmėn pri 
sirinko pilna bažnyčia parapi 
jiečių. Iškimingas rezurekcijos 
iškilmes vedė misionierius Tė 
vas Leonardas Andriekus, ku 
ris ir mišias laikė.

Klebonas gi kun. J. Bobinas 
dirigavo chorą, nes buvo gie 
damos naujos mišios.

Prisikėlimo iškilmės buvo 
tikrai gražios ir įspūdingos.

Klebonas ir misionierius už 
tai reiškia parapijiečiams pade 
ką ir pasigėrėjimą, kad jie bu 
vo jautrūs religinėms pareigo 
ms, gausiai lankė misijas ir Ve 
lykų rytą skaitlingai susirinko 
į Prisikėlimo iškilmę.

Klebonas taipgi dėkoja už 
sudėtas misijoms ir kitas au 
kas.

Margučių vakarienė Šv. Ka 
zimiero parapijos svetainėje 
įvyks šeštadienį po Velykų. 
Bus premijuoti gražiausi lietu 
viški margučiai, turtinga lote

GRAŽIOS VELYKOS 
MONTREALYJE

Montrealy lietuviškos Vely 
kos, lietuvišku papročiu atšvęs 
tos abiejose parapijose. Prisi 
kėimo iškilmės buvo, kaip ir 
Lietuvoje, saulei tekant, kai 
kitų tautų tos iškilmės buvo 12 
vai. naktį.

Aušros Vartų bažnyčioje iš 
kilmė buvo įspūdinga: bažny 
čia labai garžiai, meniškai sko 
ningai papuošta pavasario gė 
lėmis — raudonomis tulpėmis 
ir palmėmis. Prisikėlimo apei 
gas vede kleo. T. J. Borevi 
čius, asistuojamas misionie 
riaus T. Vaišnio ir T. Aranaus 
ko. Seselės vienuolės gražiai 
sutvarkė ceremonijoms mer 
gaites. Naujas mišias labai sėk 
mingai giedojo parap. choras, 
diriguojamas muz. A. Ambro 
zaičio.

Pamokslo metu klebonas pa 
rapijiečius pasveikino lakiu žo 
džiu ir visų kunigų bei parapi 
jos komiteto vardu linkėjo 
džiaugsmingų švenčių.

Klebonas tradicijon įėjusiu

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

HU 1-8437

® Daina balandžio 23 d. o.30 
vai. vak. Regency Towers vieš 
buty ruošia kartūnų balių, ku 
riame bus premijuotos gražiau 
sios kartūno suknelės.

© Velykų bobutė lankysis Pri 
sikėlimo salėje balandžio 24 
d., 3.30 po pietų. Tai proga 
vaikams.

R $
Raštinė: LE 4-4451 £

j Dr. P. MORK1S t 
t DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais $ 
$ pagal susitarimą. &

$ 1082 Bloor W., Toronto 4. £ 
a (į rytus nuo Dufferm St.) |

ruošiamas Tremtinių metų pro 
ga, bus balandžio 29 d., 9 vai. 
vakaro Royal York the con 
vention ballroom. Bus meninė 
dalis. Dalyvaus provincijos mi 
nisteriai. Įėjimas 10 dol. Ap 
ranga pusiau formali — vyra 
ms tamsūs kostiumai, moteri 
ms puošnios, bet ne ilgos, suk 
nios.
LIETUVIŲ EVANGELIKU 
LIUTERONŲ PAMALDOS

Išganytojo liuteronų bažny 
čioje, 1601 Bloor ir Indian Rd. 
kampe, balandžio 24 d., 1 vai. 
po pietų, įvyks pamaldos, ku 
rias atlaikys kun. Pov. Dilys. 
Pamaldas pagražins parap. cho 
ras savo giesmėmis ir parapi 
jos trubininkai savo grojimų 
Maloniai kviečiame Toronto-^ 
apylinkėse gyvenančius lietu 
vius evangelikus kuo skaitliu 
giausiai dalyvauti.

Liet. Ev. Liut. Parapi 
© Pavasario mados bus de 
monstruojamos bal. 26 d. Pri 
sikėlimo salėje.

I PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį iri , . . ,. . 7—9 p. m.ketvirtadienį
antradienį ir, .. . 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYYTOJAS
D r. J. MALISKA

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

Išskyrus ketvirtadienių 
priešpiečius iki 1 vai. p. p.

I
 Nosies, gerklės ir ausų « 

specialistas ir chirurgas g 
Dr. R. CHARLAND | 

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

K ______ %

IlIr.l^Andrukaitisl
| 956 SHERBROOKE E. j

; Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

rija (eis ir kabinetas) ir puiki 
vakarienė, kurion visi kviečia 
mi atsilankyti.
® Pp. Akstinų šeima Velykų 
švenčių buvo išvykę į JAV, 
pas p. Akstino brolį paviešėti. 
& Adomonis Henrikas NDG 
nusipirko namus ir ten persi 
kelia gyventi.

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., I a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

£ ADVOKATAS i

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
UN 1-8933

PARDUODAMAS
Austin, 1957 metų,

16 tūkstančių mylių.
Skambinti vakarais po 6 vai.

PO 7-7319.

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

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, ;

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026| OPERATORS — siuvėjos,

Res.: 40 Lafieur, a prityrusios, galinčios siūti visa
8 LaSalle, tel. DO 6-1570 . , ... .suknelę ar sekcijomis.

papročiu visą chorą, kuris ji 
pįsveikifno klebonijon susiri 

kęs, gražiai pavaišino ir pade 
kojo už kilnų pasiaukojimą pa 
rapijos naudai.

Choras, seniūno, Jono Luko 
ševičiaus, asmeny sveikino kle 
boną, choro vedėją ir klebono 
garbei užvedė ilgiausių metų, 
kuris šauniai skambėjo.
•€' Statybos ir remonto įmonę 
„John Petrulis Ine.“ sukūrė p. 
Petrulis ir tuo vardu pradėjo 
veikti nuo kovo 22 d.
® Pp. Kličių šeimos nariai Ve 
lykų buvo išvykę į New Yor 
ką pas dukterį, seserį ir žentą 
pp. Ratus.
® B. ir J. Lukoševičių sūnus 
Vidmantas velykinių atostogų 
buvo atvykęs pas tėvus į Mont 
reali.

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

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

© Loterija — didelis biznis, te 
dėl atsiranda žmonių, kurie 
lengvai nori pralobti. Policija 
pagavo Army arid Navy ir 
Irish Sweepstakes biletų padir 
binėtojus, pas kuriuos lado pa 
dirbtus pusę miliono biletų. 
Teismas vieną padirbinėtoją, 
H. Cote, nubaudė 1,000 dol.,, 
o jo padėjėją, J. Sylvain, 100 
dol. Būkite atsargūs pirkdami 
biletus.
@ 400 gydytojų Montrealy da 
lyvauja, rašo spauda, vaistų 
gaminimo įmonėse kaip akci 
ninkai, nors įstatymai jiems tą 
draudžia. . .
® Biehūnaitė Ona, gydydama 
akis, turėjo būti ligoninėje.
® A. Kavaliūnaitė sirgo ir lan 
kėši ligoninėje.
S' 90 dienų kalėjimo gaus tie, 
kurie peržengs 60 mylių grei 
tį, arba mėtys iš automobilių 
popiergalius, važiuodami augš 
tuoju Montrealio keliu.

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

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

I
 NOTARAS |

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

215 St. James West, |

7 augias. §

Tel.: A V 8-3115. §
Namie 2654 Hogan 

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v §

Kreiptis: 6240 Drolet. paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star. La Press.

|| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooneratyve

j „LITAS”
« Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. »
g Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. «

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

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. Dėį 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.

Visuomenininkas Jonas Lėk 
niekas antrą savaitę serga.
& P. Bijūnas buvo sunkiai su 
sižeidęs darbovietėje ir kelias 
savaites negalėjo dirbti.
©Sirgo: P. Jurgutis; A. Dagi 
lis, susižeidęs darbovietėje akį. 
® J. ir E. Rutkauskai (Phop 
lyte) susilaukė sūnų.
© J Floridą Montrealio šalčių 
praleisti praleisti buvo išvykų 
sios p. Tamašiūnienė, p. Tarus 
kienė, p. Zuperkienė, p. Jarma 
lavičienė.
» CLC unijos nariai, Dominion 
Enginee Co., streikavo ir lai 
mėjo 13 et. priedo už darbo va 
landa.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ 
gimnazijų 1940 metų abitu 
rientai-ės, 20 metų gimnazijos 
baigimo sukakties ruošiamo su 
važiavimo proga, prašomi atsi 
liepti šiais adresais: Regina 
Songinaitėi-Raslaviči.enė 6142 
So Sacramento, Chicago 29, 
arba Bronius Siliūnas, 4429 Sc> 
Rockwell St., Chicago 32, Illi 
nois, USA.
LIETUVIAI KURIA LIET

VIŠKAS ŠEIMAS \ 
Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

i. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-551 ’

I MASSON FURS

(
J. Gražys ir K. Gudžiūnas
Parduoda gatavus, siuva į 
naujus, remodeliuoja ir tai::, 

so senus

kailinius paltus. :

Vasarai saugus išlaikymas::: 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.Tel. RA 1-6005.
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