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Politinė įvykių savaitė
DIDELĖ AUDRA DĖL JALTOS DOKUMENTŲ 

PASKELBIMO
O naujas karas kažin ar išvengiamas.

Paskutinę savaitę visame pa TIES FORMOZA BRŲSTA 
šaulyje viską nustelbė paskuti 
nis Amerikos žygis—paskelbti

JALTOS DOKUMENTAI. .. .............. ...................
Dėl šio paskelbimo sujudo kar jau pasirodė visai atviros racijos statutas, nes estai da 

valstybes, tautos, partijos ir ir griežtos. Amerikos politikai, bar atstovaujami estų tautinio si 
pavieniai asmens. Ir šiandien m-£yt> norėdami atgrąsinti Ki ”5
dar labai neatsargu butų spėti, nįjos komunistus nuo agresi 
kuo tas sujudimas pasibaigs ir atvirai pasisako, kad jie pa 
kokių duos pasekmių. Bet pa naudoSf karui kilus, visus nau 
sėkmės bus neabejotinos. juosius savo išradimus ir nau

Tiesa, Jaltos, kurioje susita jUOsius ginklus. Ir prezidentas, 
rimus padarė „trys didieji jr viceprezidentas, ir atsakingi 
Stalinas, Churchillis ir Roose kongreso nardai atvirai sako, 
veltas, — susitarimai apytikriai kad naujame kare

PANAUDOTI
ATOMINIAI GINKLAI,
Tai yra oficialūs pareiški 

mai.
Maža to. Amerika visu tem

KARAS.
Apie jį Amerikos atsakingi 

politikai jau kalba visai kaip 
apie realią galimybę. Kalbos da

BALTŲ FEDERACIJA IŠSIRINKO NAUJĄ 
VALDYBĄ.

Nusivylimas nesidomėjimu. je nors formoje federacijos vei 
Kovo 13 d. St. Andrew baž kloję.

nyčios salėje įvyko Baltų Fe Pabaltijo Federacijos min 
deracijos generalinis susirinki tis, dėl sutiktų įvairių kliūčių, 
mas, kuriame dalyvavo trijų mažai tepasistūmėjo pirmyn. 
Pabaltijo tautinių organizacijų Jokio susidomėjimo neianda 
atstovai.

Buvo pakeistas Baitų Fede

Žinios iš VLIK’o
GAL NAUJI VĖJAI VLIKE?

• Tokiais kai kas laiko VLI event. Mažlietuviai, na ir KD 
Ko pirmininko prelato Myko blokas.
lo Krupavičiaus ėjimus ryšium Atrodytų, kad blokui kito 
su susidariusia nauja Vilką su pasirinkimo ir nebūtų. Norma 

ma tarp senųjų trijų tautų po darančių grupių santykių būse liomis sąlygomis, gal, tai ir bū 
litikų, kurie reiškia nesupranta na. Esą tikra, jog ir VLIKe pa tų visai rimta kombinacija. De 
mą baimę atiduoti kiek suvere sitvirtinanti tiesa, kad susibūri ja, emigracinės sąlygos yra ki 
niškumo būsimam Pabaltijo su mus bei koalicijas sudaranti ne tokios.
sijungimui, nebojant fakto, teorija, bet praktika, realybė, Iš Vliko aplinkos girdima, 

—1 mažo bendradarbiavi kurį Vlike yra kita, nebu buvo, kad KD negalįs perdaug pre 
mo vienu smūgiu nuostota net pO to, kai Tautininkai Vliko tenduoti į visišką pasitikėjimą, 
jų šalių nepriklausomybe. Tas pirmininkams pareiškė nepasiti ypač atsižvelgiant į 1926 metų 

įvykius. Ar atsiras partijos, ku 
tame laikotarpyje, kai visas pa į§ VLIKo sferų teko sužino r’oa norėtų vienu ypu nutrinti 
saulis jungiasi į įvairias apsigy ti kad tūjo.s pastangos suburti žiauriai realius nestnos is 
—’— ---------- —------ j------- torijos lapus? Ir kokios garan

tijos, kad ateitis iš KD pusės 
bus valstybiškesnė, sąžinin 
gesnė ir tikrai demokratiška? 
Todėl, esą, M. Krupavičius 
„laukiąs giedros iš jūros“... Ai 
tai tiesa, parodys ateitis, dėl ku 
rios sprendimų nedarau.

Bet dabar jau yra tikresnių 
žinių apie Mažlietuv.us. Nėra 
abejojimų, kad

Mažosios Lietuvos Taryba, 
su pirmininku E. Simonaičiu 

pryšaky, yra rezistencijos 
organas. 

Neabejotina, kad Taryba it

komiteto. Po padaryto revizi kaj ^ėj 
jos komisijos ir Baltų moterų 
tarybos pranešimų, 1954-55 m.
pirmininkas dr. M Anysas pa nėsidomėjimas“Tykšta^kaip ‘tik kėj'imą 
dare metinį pranešimą apie or - • • • • j **
ganizacijos nuveiktus darbus 
sekant politinius, Pabaltijo tau 
tas liečiančius įvykius ir prave 
dant birželio m. 14 d. minėji 
mą, kuriame kaip svečias daly 
vavo Kanados federalinio par 
lament© atstovas ir opozicijos 
vadas p. Drew. Pažymėjo, kad 
p. m. neišsipildė visos organi 
zacijos veiklą liečiančios viltys.

nimo sąjungas, net pavesdamas 
savo apsigynimą tarptautinėms 
organizacijoms, perduodamas 
pirmininkavimą estų tautai, jis 
pareiškė, jog ir toliau yia pasi 
rengęs tuo reikalu patarnauti, 
jeigu šito gyvybinio klausimo 
interesas ateityje pagyvėtų.

uanar h- . —-_____ _ - Atsakydamas, estų konsulas kuris būtų kaip ir organizuota
iu ’ias atsklei jai pasipriešinti. Gyventojai pa Jis pažymėjo mažą trijų valsty Markus padėkojo pirmininkui atspara prieš aną nedemokrati 

ai daugiau doku tariami įsirengti slėptuves nuo blV spaudos bendradarbiavimą, už jo atliktą darbą ir reiske vii „į bloką, kuris jau esąs pasi 
duomenimis JAV atominių bombų. O karo minis V1®. mažėjant? susidomėjimą bir tj, kad pabaltieciams, su šita skelbęs viešu pareiškimu oficia 
uuuiiiciuuiis f...........T kad zeho m. 14 d. minėjimu, kuris idėja apsipratus, interesas pa jjak

P ’ Federacijai davė nuostolių, ne gyvės. Vlike ir už jo kalbama, kad
bojant fakto, kad atskirų tautų Renkant naują valdybą 1955 §1S blokas oficialiai pradėtas ku
šokių parengimuose lengvai su -56 m. buvo išrinktas pirminin rtį New Yorke, kurio sambūris .v
sirenka 500 ir daugiau jaunuo ku estas p. Riesner, vicepirmi buvęs susirinkęs dar pirminin zistuoja nuo seniausių laikų ir

. .   šio kad jos pryšaky stovi Erdmo
bloko pirmasis žygis buvęs pa nas Simonaitis. Todėl visai lo 
reikštas per Tautininkų atsto giška, kad Taryba ir pasitiki 
vą, pareiškusi abiems pirminin savo pirmininku, kuris jos dar 
kams nepasitikėjimą. Kadangi niekad nėra apvylęs, nors ir te 
K. Žalkauskas nuvykęs į JAV, ko jam stovėti prieš mirties sp 
sirgo plaučių uždegimu, tai ir rendimus. Tai viena. O antra— 
jo įjungimas į nepasitikėjimo Mažlietuviai visai nenori susi 
„kompaniją“ esąs sąmoningas rišti su bet kuria politine parti 
žygis, kurio tikslas buvęs — su ja, nes Mažlietuviai greta tau 
griauti laicistinį bloką ir ant jo tinio išsilaikymo, turi prieš 
griuvėsių sudaryti kitą bloką, akis vieną kol kas pagrindinį 
faktinai dabar jau sudarytą. klausimą — kas ir kaip reikia 
„ . . , . . daryti, kad visa Mažoji Lietu
Kas kviečiamas j^emokratinj va> su Karaliaučium, būtų grą 

žinta Lietuvai, visai Lietuvai.
Nesunku atspėti ir nežinant Tai nėra reikalas vienos kurios 

tikrai pakviestųjų sąrašo, lai, partijos, bet yra reikalas visos 
spėjama, Liaudininkai, Social lietuvių tautos. Ir Mažlietuviai 
demokratai, Ūkininkų partija, tą vieną tenorį žinoti. (hlj).

jau buvo žinomi, bet ne taip 
nuogi ir todėl neatrodė taip žia 
urūs, kaip dabar paaiškėjo.

CHURCHILIS PIRMASIS 
savo atsiminimuose atskleidė 
dalį Jaltos „paslačių“. Dabar, Pu ruošiasi komunistų^ agresi 
lygiai po 10 metų, jas 1 
dė, jau žymiai < 
rnentuotais <__________  ___
Valstybės Departamentas. . . . berija oficialiai 
. . Tiesą sakant, paskelbti dau Jau 
giau užrašai, ne patys protoko 
lai. Todėl ir dabar visos tiesos, 
kokia ji yra, dar nežinome. Pa 
skelbtoji dokumentacija, be to, 
yra stipriai cenzūruota ir nepil 
na.

Vis dėlto ir ši dokumentaci 
ja atskleidžia tūlas „didžiųjų” 
užmačias, kurios vargiai deri 
naši su žmonišku ir tyru teisės 
bei teisybės pabojimu. Doku 
mentai atskleidžia palyginti 
ŽIAURŲ SMURTINĮ AKTĄ, 
kuriame greta būtinumo yra vi 
sai netinkamų dalykų. 

Aktą, kuris kalba ne už tie 
są, teisybę, bet grynai žiaurios 
brutalios jėgos gairėmis. Žino 
ma, kaip ir galima buvo laukti, 
pats žiauriausis pasirodė Stali 
nas, kuris išreikalavo iš savo 
partnerių skerste išskersti 50. 
000 vokiečių karininkų. Ture 
jęs jau prieš tai „gerą“ prakti 
ką — išskerdęs 30.000 lenkų 
karių, — jis dabar jau atvirai 
reikalavo 50.000 vokiečių kari renumą.

į vieną sambūrį nedemokrati 
nes grupes paveikusios ir Vii 
ko pirmininką. Todėl jis, kaip 
kalbama iš KD žmonių tarpo.

M. Krupavičius dedąs 
pastangų suorganizuoti 

demokratinį bloką.

RUOŠIAMAS ŽEMĖS
SATELITAS.

T. y. — bus iššauta į viršsta menės, Pabaltijo studentų dra ninkais pp. Stashens, latvių ii kams esant New Yorke, 
tosferinę sritį (taip augštai, ugijos nenorą dalyvauti kokio Simonavičius, lietuvių. A. 
kad ten jau nėra oro) tam tik 
ra raketa, kuri tūlą laiką suksis 
aplink Žemę, kaip Mėnulis. Tai 
bus bandomoji raketa, kuri tu

RIAUŠĖS MONTREALYJE DĖL SPORTO
Hokey organizacijoj pirmi po žiemos atostogų sugrįžta iš 

rėš tyrimo instrumentus, iš ku ninkas Campbell už nusikalti šiltų Floridos kraštų .
rių, jau po kurio laiko raketai mus sporto žaidynėse vieniems PRIEŠVEDYBINĘ staigmeną 
nusileidus, bus galima gauti rei metams pašalino iš sporto žai turėję p. Speičio sužadėtinė, 
kalingų įregistravimų. ’ " ‘

Pereitą savaitę paskelbus 
Falcono išradimą (raketos, ku 
ri pati susiranda taikinį ir jį su 
sprogdina), šis paskelbimas yra 
taip pat mokslinė sensacija, 
kaip įžanga į tarpplanetinį su 
sisiekimą. 
AUSTRIJA NESULAUKIA 

TAIKOS,
nes Maskva nesutinka išvesti 
savo kariuomenės iš Austrijos. 
Molotovas paskutiniu metu Au 
strijai pareiškė naujų pretenzi 
jų, kurios nieku paverčia suve 

________ ------ -------------- Molotovas pareikala 
ninku gyvybių. Žinoma, mažų va’ kad Austrija neturėtų tei 
jų tautų ir jų valstybių klausi laisvai stoti į valstybių są 
mas nebuvo vertas kokio rim jungas, kas nesiderina su _suve 
tesnio domesio .

dynių vieną garsiausių hokey kurių vestuvės numatomos Ve 
žaidėjų Richard. Dėl šio paša lykų švenčių metu.
linimo kilo susijaudinimas, MOKYTOJAI iš Montrealio į 
ypač Richard gerbėjų tarpe. Pedagoginę savaitę Toronte bu 
Aistras savo pareiškimais palai vo išvykę p. Vaišvileinė, vie 
kė kaikurie visuomenės žmo nuolė sesuo Felicija, Remeikie 
nės, kas tas aistras dar daugiau nė ir p. Veselka.
sukėlė. Richard šalininkams va 
rant už jį agitaciją, kun nebu 
vo slopinama ir tramdoma, ko 
vo 24 dieną, kai Forume, kuris 
sutalpina apie 15.000 žiūrovų, 
vyko hokey rungtynės, tūlas 
asmuo veiksmu įžeidė Camp 
bell. Iš to kilo aštrus susiduri 
mas, kuriam numalšinti neužte 
ko nei rimtų įspėjimų, nei poli 
cijos, kuri Forume ir aplink jį 
palaikė tvarką.

renės valstybės teisėmis. Savai Tiesa, Forume įspėta skirsty 
me aišku, kad Rusija nesutiks tis publika iš Forumo išėjo pa 

PRANCŪZIJOJE AUDRA iš Austrijos išvesti savo kariuo lyginti ramiai. Bet riaušės pra 
dėl jos įvertinimo, kurį padarė menės, jeigu jos kas stipriau ne sidėjo gatvėje. Didelės riaušės, 
tiesiog ciniškai Stalinas ir dėl paspaus. kurios plačiai nuskambėjo ne
neatsparumo Crurchillio ir Ro NEDARBAS KANADOJE tiktai per Kanadą, bet ir per vi 
osvelto. dar tebesitęsia. Vasario mėnesį Są Žemės rutulį .

Iš paskelbtų dokumentų pa oficialiomis žiniomis visoje Ka Riaušių vieta — St. Catheri 
aiškėjo ir tūla Maskvos šnipų nadoje buvo 612.000 bedarbių, ne gatvė. Riaušininkai tiesiog 
rolė Jaltos derybose ir suda kai sausio mėnesį jų buvo 560. nusiaubė visą dalį gatvės, nuo 
rant sąlygas, kad Maskva dau 000. Tikimasi, kad į pavasarį Forumo ligi Blurie. Apie gerą 
giausia laimėtų. Čia ir White, nedarbas sumažės, 
ir Hiss, ir kiti sovietiniai šni 
pai išplaukia į viešumą.

STALINAS LAIMĖJO 
DAUGIAUSIA. -------- —j —,— autama, nau pi 1C „huu 

Jis tose derybose laimėjo te Faure ir užs. r. min. Pinai pa širdžiai“ bei „idealistiškai“ gy 
ritorijas (Sachaliną, Kurilus ir sisakė už patvirtinimą. - . ...
faktinai visus satelitus), antrą 
frontą iš Normandijos, ne iš tys Paryžiaus susitarimus.
Viduržemio jūrų (kas būtų nu •............. __ K___ ________ __ .
lėmę visai kitą karo išeitį) ir tvirtino Paryžiaus susitarimus, ną ir dar tą patį vakarą juodo

TRUMPOS ŽINIOS. buvo išdaužyti, ypač brangeny
— Prancūzijos senatas kovo bių krautuvių, iš kur išgrobti 

23 d. pradėjo svarstyti Pary laikrodžiai, žiedai ir kita, 
žiaus susitarimus. Premjeras

ir sisakė už patvirtinimą. nusių Richard „garbę“ prisipla
—d> olandai svars kė visokio plauko piktadarių, 

” " • kuriems ne Richard garbė rūpė
—V. Vokietijos senatas pa jo, bet pasiplėšimas. Kitą die

LAS MONTREALIO 
SKYRIAUS POBŪVIS.

Kovo mėn. 5 d. LAS Montr 
ealio sk. surengtame pobūvyje 
-arbatėlėje dalyvavo apie 50 žm 
onių. Dalis iš jų buvo LAS na 
riai, kita dalis svečiai n prijau 
čiantieji. Pobūvį atidarė sk. p- 
kas P. Baltuonis. Buvo daug 
kalbų ir sveikinimų. Kalbėjo: tan buvo suvažiavę mokytojai

KANADOS LIETUVIŲ PEDAGOGINĖ SAVAITĖ 
įvyko, kaip buvo paskelbta sp giau rūpintųsi vaikų lietuvis 
audoje pagal programą. Toron kuoju auklėjimu.

i 3. Naudotis angliškųjų mo 
K. Andruškevičius, p. Viliušis, iš Montrealio, Hamiltono, Lon kyklų tvarkos formomis tiek, 
P. Narbutas, J. Lukoševičius dono, St. Catharines, Wellando kiek tai lengvina mokyklos dar 
ir kiti. Pobūvio programą, gra ir kt. vietų. bą ir yra surišta su patalpų ga
žioje jumoristinėje formoje, pi Laikas nevisai buvo geras su v*mu bei naudojimu.
avedė V. Čėsna. Gražiai padai važiavimui, nes Hamiltone kon v5‘ Palikti šeštadienio pra 
navo sol. A. Stravinskaitė-Paš certavo Čiurlionio1 ansamblis ir džios mokyklą sešerių metų, 
kevičienfe. Padeklamavo V. Čės dalis pedagoginės savaitės da tačiau sutrumpinti jos progra 
na ir V. Liesunaitis (tėvas), lyvių buvo išvykę ten, todėl da *r nekelti į augštesnius sky 
P-lei E. Ertaitytei buvo sūdai lis programos buvo nepilna.
nuota ilgiausių metų. A. Matu 
lis arbatėlei paaukojo minkštų

• gėrimų. P. Jocas užkandžių. J. 
Mačionis labai pigiai pardavė 

.. x . i x •" i • arbatėlės parengimui maisto mylią gatves krautuvių langai Droduktus FDėl |io Daien„imo 
« • y v a • ¥ 1 M A UritUo. JDC1 O1U L/dlvlLcčlLLLL/httvn icnatiiuti vnar nranerpnu *1 . . . r &

daugiausia pasidarbavo: G. Ma 
tulytė, O. Salalytė, F. Pinkevi 
čjūtė, St. Baltauskas, A. Diki 

Suprantama, kad prie „nuo nis ir A. Piešina. P. B.
TORONTO

TORONTO ŠAULIŲ
Klubas kovo 27 d., sekmadienį, 
3.30 vai. pp. Lietuvių Namuo 
se šaukia visuotinį susirinki

rius tų vaikų, kurie programos 
neišėję.

5. Stengtis daugiau jungti is 
torijos ir geografijos mokymų.

6. Prašyti lietuviškųjų jauni 
mo organiazcijų, kad daugiau 
ateitų į mokyklą, stengtis Įtrau 
kti į savo tarpą ir tuos vaikus, 
kurie jokiai organizacijai iki 
šiol nepriklauso.

Pasveikinti:
Kenčiančią Lietuvą, VLIKą, 

Ministerį Lozoraitį ir J.A.V.

Čia patiekiami svarbesnieji 
pedagogiriiės savaitės dalyvių 
konferencijos nutarimai, kaip 
jos išvados.
Svarbesnieji mokytojų suvažia 

vimo nutarimai:
1. Pirmuoju lituanistikos mo 

kyklos tikslu laikyti lituanisti 
nį mokymą, tačiau jungti jį su 
vaikų lietuviškosios bendruo 
menės formavimu.

2. Kreiptis į tėvus, kad dau Lietuvių Mokytojų Sąjungą.

PADĖKA „AUKURUI” KUN. V. ŠARKA GYVAS?
„Draugas“ paskleidė žinią, 

kad autokatastrofoje sužeista 
sis kun. Vaclovas šarka po 
dviejų operacijų miręs. Dabar 
tas pat „Draugas“ įdėjo kun. 
A. Bernatonio laišką, kuriame 
rašoma, kad kun. V. Šarka tik 
rai žiauriai buvo sužalotas, kad 
operuojant net išimta blužnis,

jciiię visai naiu isciiįy ii .. ....................... ną ir uar tą pati vaKaią JUIKIO nienntvarlrpiA numatoma
diplomatinėj srity (į JTO įeiti — Trys ektvirtys miliono gy joje rinkoje jau pasirodė laikro na‘’ka:tfl t ;krirė;a vi Hamiltono „Aukuro“ artistą

- 3-m galvom ir gerklėm slibinu) iš. šįa?r* Vietnamo per dgju pardavimas „pigiausiomis putvinskį-Putvį ir kt. reikalab ms ir JU vadovei p. E. Kudabie
ir kt' 81 _6 TAVCAziios tautoms duo kainofus J .no” ,!as ^VO, V* Klubo nariai, buv. šauliai su sv nei-Dauguvietytei dideliai nuo

SPĖJAMIEJI TIKSLAI. da 3 bilious ir 500 milionų do tJ’Smls115 " “g * eČiais pra§°mi aktyViai Jt*y šird.ust ačiū. už„ taiP gižiai su
_ .... .... _________ x_.i..._xt __ rų pirKimas. vauti. V-ba. vaidintą A. Spalio komediją

Ypač labai nukentėjo Foru SOLIDARUMO MOKESTf „Batai“. Publika buvo labai pa 
.....................................galima įmokėti Lietuvių Namutenkinta ir klau!ė: kada vėl at

- - ose, „Tulpės“ ir „Baltic" vai vazluos su Panasm vaidinimu. ... ........... ... . .........
____ t,____  . . Do. riaušių liko kelios dešim gyklose, J. Beržinsko krautu® Vysk. Kazimieras Paltaro keli šonkauliai sulaužyti, o kai 

būtu laimėti rinkimus, kurie ar ir būdamas Ottawoje pareiškė, tys kaliošų ir net batų. Suimtų vėj, pas knygyno vedėją A. kas yra sveikas. Pereitą vasarą rėš rankos alkūnės kąulai visai 
’_________u-j tax7 ; tto i---- ---- - nn lankė Uteną ir Druskininkus, sutriuškintas, bet po dviejų

Didžiulės minios ėjo prie Sut operacijų jis jau pradėjęs sveik 
virtinimo Sakramento. Vysk. ti.
K. Paltarokas valdo Vilniaus „Draugas“ pripažįsta, kad 

visa būsena. Tenka dar laukti, pasitraukimą iš pirmininko pa garbę, dėl kurios yra pakaltina Jankaitį ir P. Lėlį — bet kur vyskupiją. Jo žinioje yra 10/ pirmosios žinios apie kun. Sar
kas iš to išsirutulios. reigų. mų ir žymių asmenų bei tvar ir bet kada. Solidarumo mok. kunigai, 77 klierikai, iš kurių kos mirtį buvusios gandas. Ne

T n tarnu kai Jaltos doku — Anglijos darbiečiai su kos palaikymo aparato vedėju. 40 proc. eina Apyl. Valdybai 16 yra vilniečiai. 1954 metais malonu, kad tas gandas paskli
tH skelbimas sukėlė audras spendavo komunistuojantį Be V. V. TREIGIAI, Tillsonbur 40 proc. Krašto Valdybai ir 20 buvo įšventinta trys nauji kuni do, bet geriau tebus tai gandas,

poetinėje arenoje. vaną. go liet, klubo žymieji veikėjai, proc. Kultūros Fondui. L. gai. negu mirties tikrovė.

Daug spėliojama, kodėl Ei lerių paramos atsikurti ir sumo V- -
senhoweris-Dulles šiuos doku dėmėti. - _ .
mentus paskelbė dabar? Aiški — Kovo 16 d. JAV paskelbė ®..paŠ°”"įaut ’ bankai
narna, kad tai yra nukreipta Jaltos dokumentus. Kltos įstaigos.
prieš demokratus, kad galima — Dulles viešėjo Kanadoje

tinasi. kad JAV nesutinka į JTO įsi buvo per; 70 asmenų, kurių dau Kuolą, choro „Varpas" seniū
Kadangi dabar dar nespėta leisti Kinijos komunistų, nes gumas pasirodė Montrealio ną J. Račį ir pas Apyl. Valdy 

suvirškinti pirmieji įspūdžiai, jie yra agresoriai. universiteto studentai. Riaušės bos narius: A. Vaidotą, V. Kas
tai dar nevisai išryškėjusi yra — Kalbama apie Crurchilio Montrealiui padarė nemažą ne tytį, J. Jasinevičių, J. Gvildį, J.
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KLB KULTŪROS FONDO FINANSŲ SKYRIAUS 
ATSIŠAUKIMAS.

Čikagoje, Hollywood svetai $ 
nėję, vasario 19 d. Maž. Lietu 
vos lietuviai suruošė užgavę £ 
nių blynus. Didžioji svetainės $ 
salė šiam pobūviui buvo perma & 
ža, prie paruoštų stalų galėjo X 
susėsti maždaug pusė dalyvių, v 
Dalyvavo daug jaunimo, kuris 
atliko gana vykusiai paruoštą 
programą.

Suvaidinta Vidūno vieno vei 
ksmo komedija „Numanė“ 
Ūkininkės Kapšienės rolėje — 
Elvyra Gataveckaitė, jos dūk 
terš Magdutės — Marytė Ga 
vėnaitė, tarnaitės Urtikės — 
Ema Žiobrytė, ūkininko Kap 
siaus — Augustas Rupkalvis ir 
jaunikaičio — Juozas Šikšnius. $

Kad Kanados Kultūros Fon lėsime patys sau pasakyti: pa Vaidintojai buvo gerai įsigyve 
das įsteigtas laike K.L.B. Tary darėme ką galėjome, kad lietu f1? i savo roles, todėl žiūrovai S 
bos suvažiavimo Hamiltone pr viškoji kultūra nemerdetų, bet įtemptai pergyveno komiškas X 
aėjusių metų lapkričio mėn. 27 žydėtų, kad kankinamųjų bro situacijas ir turėjo progos gar v 
—28 d.d. ir kad jis išsišakojo į lių ir sesių troškimai bent čia džiai pasijuokti. g
įvairius skyrius — tą lietuviš gyventų, augtų ir laisvės ry Du oktetai išpildė dainų pro v 
kąją spaudą skaitančioji visuo tui išaušus — būtų perkelti Tė gramą. Pirmojo okteto daly $ 
menė jau žino. Tik kyla klausi vynėn Lietuvon. viai Lilija Srugytė, Regina Šn X
mas, ar daug kas, iš apsčios lie Vos Kultūros Fondą Kana eiderytė, Aldona Buntinaitė, v 
tuvių visuomenės, įsigilina į to doje įkūrus, pirmomis kregždė Zelma Žemaitaitytė, Leonas Br $ 
Fondo reikšmę ir reikalingu mis su auka buvo: inž. P. Lė užas, Jurgis Kasiulis, Antanas $ 
mą? Į šį klausimą kol kas ten lis — 20 dol., mok. V. Matulai Jankus ir Juozas Mieliulis ir X 
ka atsakyti tik abejonėmis... tis — 10 dol. ir sesuo Gabrielė- antrojo okteto — Ema Čėsnai

Kanados Geriausieji Du!
VIEN PUIKUSIS ALE! VIEN PRANAŠUSIS LAGER!

Kultūros Fondo Finansų sky -Kotrynietė — 10 dol. Laiške tė, Marytė Gavėnaitė, Ruth Ob vykusiai pašokti tautiniai šo WONTREALIO VISUOME NĖ 
rius formaliai veikia nuo šių lyje gerb. sesuo Gabrielė svei rinat, Senta Orentaitė, Jonas ir kiai; daug juoko sukėlė puikiai 
metų sausio mėn. 6 d. Jo tiks kiną Kultūros Fondo įsteigimą Jurgis Juozupaičiai, Jonas ir atliktas „Oželis“. '
las sukelti finansus, kad Kultu ir ypatingai pritaria studijuo Viktoras Pauparai padainavo Padeklamuoti du eilėraščiai, 
ros Fondo užsibrėžtieji darbai jančio jaunimo rėmimui. liaudies dainų. Prie piano Edi parašyti žymaus Maž. Lietuvos 
galėtų būti realizuojami. Tiesa, Į praeitą mėnesį išsiuntinė ta Holzhaus ir Juozas Mielių visuomenininko, velionies Kris 
kad tai yra naujas lietuviško tus atsišaukimus susilaukta at lis. tupo Lekšo. „Lietuvos graži ša
sios visuomenės įpareigojimas, siliepimo iš šių pavienių lietu Abiejų oktetų parinkti pui lėlė“ deklamavo autoriaus anū
vienok būtinas, ir ar neteks gai vių, draugijų bei lietuviškų įs kūs balsai, „nušlifuoti“ ir jau kas, Martynas Lekšas ųj „Lie
Ietis, jeigu pavėluosime įsipa taigų: po 10 dol. — Tėvai Pra tesi darnumas. Oktetams dai tuviški kiemų vardai“, nuėjęs
reigoti? Laikas jau labai pri nciškonai Toronte, dr. J. Yčas, nuojant, maloni šiluma kuteno savo tėvo keliais, Adolfas Lėk
brendęs gelbėti mūsų jaunąją A. Pabedinskas, Pr. Rinkūnas, sielą ir norėjosi, kad dar ir dar šas.
kartą nuo ištautėjimo, ruošti, A. Diržys.kartą nuo ištautėjimo, ruošti, A. Diržys, E. Budviiaitis — dainuotų. Oktetams vadovavo Pabaigai J. šikšnius padaina 
tvarkyti ją tautinio atsparumo Barrie, Ont., M. Meiliūnas. VI. J. Mieliulis ir Edita Holzhaus. vo nežinomo autoriaus sukurtą 
dvasioje. Tam reikalingos pa Sonda ir Susivienijimo Lietu

30
Norkeliūnas 
Kęsgailą 
Juškevičienė 
Naginionis 
Lapinas 
Toliušis 
Norkeliūnas 
Mališkienė 
Juškevičius 
Lukoševičienė 
Adomaitis

dvasioje. Tam reikalingos pa Sonda ir Susivienijimo Lietu Piano solo paskambino jau „Lietuviais esame mes gimę, 
stovios kultūrinės institucijos, vių Amerikoje 236 Kuopa To na mergaitė Anysaitė ir dar kū amerikanais norim būt“. Šia dai 
kad ir ne rūmų pavidale, o tik ronte. Č. Pšezdzieckis 9,50 dol. dikis Viktorija Kinutyte, atvy na išvanotas kailis tų, kurie jau 
veikiančiojo aparato pavidale, Po 5 dol. A. Šalkauskis ir dr. kusi iš Collensville. Nors jos bėga nuo lietuvybės, keičia sa 
bet ir tam reikia finansinės pa A. D. Dickson ir J. Ranonis 2 tarp kitų dalykėlių pasirinko ne vo pavardes į amerikoniškas ir 
ramos iš visuomenės. dol. Lietuvių Bahkas „Para lengvus Šopeno, Čaikovskio, nori būti didesni amerikonai už

Reikia džiaugtis, kad yra ma“ Toronte — 80 dol., Toron Paderevskio dalykėlius, skam
šviesių žmonių, kurie pasiryžę to Lietuvių Namai pažadėjo bino puikiai. Ypač didelio entu 
dalintis savo žiniomis su au nemokamai patalpas lituanisti ziazmo sukėlė mažytė Viktori 
gančiuoju ir studijuojančiu jau niams reikalams. Už gautą pa ja.
nimu. Tad nemažinkime jų pa ramą visiems širdingas ačiū. Leonui Gružui vadovaujant 
siryžimo šaltu pasyvumu, bet Prie išsiuntinėtų atsišauki ir Irenai Jurgaitytei grojant, 
remkime jų pastangas kiek ku mų buvo pridėti vokeliai aukos 
ris išgalim. Nebus auka perma pasiuntimui vieno Kultūros Fo 
ža nei perdidelė, jeigu duosime ndo Finansų skyriaus nario var 
ją pagal savo išgales, bet duo du, tačiau, kam būtų patogiau, 
kim. galima įnešti tiesiog Lietuvių

Nesavame krašte gyvename, Bankan „Parama“ šiuo adre
kur vienų mokesčių viskam už su: 236 Ossington Ave., Toron
teko. Čia mokame valstybei, ku to, Ont. vardu: Canadian Lit 
rios šalyje radom prieglaudą, o huanian Welfare Fund, einamo 
antrą turime mokėti lietuvybei jon sąskaiton Nr. 385.
— jeigu lietuviais norime likti. Esant reikalui susisiekti su
Tokiais lietuviais, kurie neuž Kultūros Fondo Finansų sky 
mirštu paskirti dalelę vergau riumi, prašome kreiptis pas se 
jančiai Tėvynei gelbėti, dalelę kretorių VI. Kazlauską, 42 Gw 
Sibire žūstančiųjų vardan ir da ynne. Tel. OL 7354. 
lėlę laisvajame pasaulyje lietu K.L.B. Kultūros Fondo 
vybės išlaikymui. Tik tada ga Finansų Skyrius.

Į JŪS ŽINOTI I
RAUDONOJO KRYŽIAUS DARBA

pačius amerikonus.
Su suvaidintu veikalu ir ok 

tetais bei tautiniais šokiais turę 
tų pasirodyti viešai. Pasiseki 
mas užtikrintas.

Dalyvis.

1.
2.
3.

• 4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
n.
12. Kudžma
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Povilaitis 
Valiulis 
Ivaškevičius 
Andruškevičius 
Adomonis 
Čipkienė 
Lukošienė 
Baltonienė 
Puniška 
Matulis

IŠRINKO 
NARIŲ.

Albertas 
Steponas 
Petronėlė 
Stasys 
Zigmas 
Kostas 
Dominikas 
Dana 
Jonas 
Irena 
Jonas 
Augustinas 
Povilas 
Jonas 
Kostas 
Kostas 
Jonas 
Teodora 
Eugenija 
Jadvyga 
Jonas 
Antanas

SEIMELIN

198
183
176
176
157
156
153
146
144
142
141
138
132
129
121
114
113
109
107
102
92
91

EDMONTON, Alberta

ir per daugelį me 
tų. Bet Raudona 
sis Kryžius reika

Galbūt kada nors 
Raudonasis Kry 
žius pagelbėjo jū 
sų sūnui, broliui, vyrui ar lingas pagelbos... jūsų pa 
kitam šeimos nariui. Rau gelbos, kad galėtų atlikti šį 
donosis Kryžius atlieka hu vertingą darbą. Jo uždavinių 
manišką darbą daugeliui įvykdymui reikalingos dide 
žmonių, daugelyje valstybių lės sumos pinigų.

Savo auka padėkite 
Raudonajam Kryiiui!

VASARIO 16-TA EDMONTONE
KLB Edmontono apyl. vai nepriklausomybę ir sugiedotas 

dyba Vasario 16-to minėjimą Lietuvos himnas. Minėjimui 
šiais metais darė vasario 19 ir pritaikytą kalbą pasakė p. Do 
20 dienomis, nes buvo pageida vydėnienė, eiles gražiai padek 
vimų, kad oficialioji minėjimo lamavo p. Karosų vaikučiai, 
dalis būtų įvykdyta visu rimtu Latvių, Estų ir Ukrainiečių or 
mu, be šokių, o kadangi atsira ganizacijų atstovai pasakė svei 
do ir norinčių pašokti, tai prog kinančias ir užjaučiančias kai 
ramą paskirstėme: Vasario 16 bas. Minėjimas užbaigtas Kana 
d. vakare dviejose Edmontono dos Himnu. Laike programos 
radijo stotyse paminėta Lietu šalpos fondo įgaliotinis p. Bar 
vos Neprikl. paskelbimo diena kauskas rūpinosi Tautos Fon 
— būtent; p. Juodelis paskaitė dui aukų rinkimu. Surinkta 
anglų kalba p. Šiugždinio para apie 150 dol. — šią sumą ma 
šytą paskaitą apie Lietuvą, vai. noma dar padidinti.
vėliau I. Dovydėnas kalbėjo Programa vyko neseniai pa 
prancūziškai ir lietuviškai ir statytuose naujuose lietuvių na 
perdavė Edmontono ir apyl. muose.
lietuviams konsulo p. Gylio sv Po minėjimo tą pat dieną bu 
eikinimus. vo suruoštos išleistuvės išvyks

Vasario 19 d. 20 vai. suvai tančiam į Toronto pas ten stu 
dintas veikalėlis „Paslaptingo dijuojančią medicinos mokslus, 
je zonoje“, pašokta 4 poromis žmoną. Geras visų bičiulis, ku

Viso balsavo 285

23, Adomonis Henrikas 90
24. Šipelis Antanas 88
25. Kiškis Walteris 87
26. Aniuolauskas Julius 81
27. Strėlienė Julija 81
28. Judzentavičius Vytautas 80
29. Šulmistras j onas 78
30. Paukštais Pranas 75

kandidatais liko:
1. Trasikis Algirdas 75
2. Parojus Juozas 74
3. Valka Vytautas 71
4. Leipus Kostas 67
5. Beleckas Petras 65
6. Čapkauskas Moris 62

Skučas Juozas 61
Paulauskas Stepas 58
Alinauskas Gasparas 57
Jonuška Petras 54
Markevičius Albinas 38
Šimkus Jurgis 28

ĮSI AG AR A PALLS
DIDELI „NIAGAROS“ PASIRUOŠIMAI IR 

PARENGIMAI.
JC -r ............w„u Prieš trejetą mėn. susiorga eks salę ir tuo pačiu sudarė są
3 tautiniai šokiai ir paskui ben ris iki šiol gyveno Edmontone nizavęs Lietuvių Sporto Klu lygas mūsų sportininkams susi 
drai pasilinksminta ir pašokta, p. Gustainis tik buvo pradėjęs bas „Niagara ‘ jau pradeda po burti į vieną vienetą.

Vasario 20 d. t. y. rytojaus organizuoti tautinių šokių gru truputį judėti. Dabartiniu me Pavasarį, balandžio 30-tą 
dieną 11 vai. kun. Jurkšas atlai pę ir jau gan puikiai pasirodė tu reiškiasi tiktai krepšinio mė dieną toje pačioje St. Patricks 
kė pamaldas už Lietuvą. 12 v. per minėjimą — išvykusis visų Sėjai, kurie yra įtraukti ir į salėje yra numatytos žymios 
Bendruomenės p-kas atidarė apgailestaujamas, tačiau, žiną Mažosios Lygos Krepšinio Pir krepšinio rungtynės, į kurias 
minėjimą. Iškilmingai įneštos nt padėtį, turim palinkėti jam 
Kanados ir Lietuvos vėliavos, gero vėjo į naują vietą, 
pagerbti žuvusieji kovose už Henrikas.

menybes. Visgi mūsiškiams pir bus pakviesti kaimyninių kolo 
mieji žingsniai nėra sėkmingi: nijų lietuviai sportininkai. Gi 
iš turėtų 6-šių rungtynių tik vėliau — vakare vietos Lietu 
tai 2-vi teišloštos. Bet mūsų vių Klubas rengia didelį kon 
krepšininkai dėl to labai nenu certą — šokių vakarą. Pasiro 
simena ir ateityje tikisi dabar dys Rochesterio Lietuvių cho 
tiniams laimėtojams būti kietu ras su Tautinių šokių grupe. 
_______ Pažymėtinas ir Liu Tikimės susilaukti daug svečių

CCF stoja už planingą visos seniai tą žada, bet savo pažadų
Kanados visuotinį žmonių svei nevykdo. Kaipo pavyzdį gali 
katos apdraudą, panašiai, kaip ma priparodyti, kad liberalai riešutu. Pažymėtinas ir Liu Tikimės susilaukti daug svečių 
kad Anglijoje yra. Kaipo pir 1919 metais, eidami į rinkimi cjU3 Ulbinas, kurs per savo su iš abiejų Niagaros upės pusių, 
mą žingsnį šioje srityje, Onta nę areną, žadėjo pravesti įstaty manumą dykai gavo St. Patri Vyt. M.
rio provincija turėtų išleisti įs mą nacionalės sveikatos apdr

IŠGIRSKIME KANADOS PARLAMENTO NARĮ M. 
GOLDWELL IR ONTARIO PROV. CCF LYDERĮ 

DONALD MACDONALD.
Jiems prakalbas rengia CCF Kanados gyventojas mielai

Ethnic Council, lietuviškai ta tiks.
riant, mišrių tautų S. D. Sąjun Nedarbo atveju. CCF stoja _ ___________ __ __  ________ ____________ _________ _____ , __ ________ _
.. Prakalbos įvyks kovo mėn. už planingą viešųjų darbų pastoja už įstatymu numatytą 40 bar jie valdo šią provinciją ir bės atgavimo 37 metų sukaktį, mes padovanosime prisikėlu 

-■> d. antradienio vakare, 8 v. rūpinimą, statant gyvenamus v. savaitę, su atatinkamu atly jei norėtų, tai galėtų lengvai Po atidaromo Apylinkės V- šiai Lietuvai?
33 Cecil St. Toronto. namus, ligonines, mokyklas ir ginimu, prisilaikant pragyveni tai padaryti. Kas kita yra su bos pirm. A. Petrašiūno žodžio — Nejaugi vyriausių mūsų

Co-operative Commonweal daugelį kitų darbų, kurie būti mo standarto, iš ko šeimos ga CCF partija. Ten, kur ji turi ir nuoširdžių sveikinimų bei lin veiksnių ginčų storąsias proto 
th Federation (CCF) yra de nai reikalingi. lėtų tinkamai pragyventi. Me daugumą valdžioje, ji vykdo sa kėjimų latvių ir estų atstovų, kolų knygas ir gal... tuščią Tau
mokratinė, antikomunistinė Dėl gyvenamų namų trūkumo tų bėgyje dvi savaitės apmoka vo programą, nes ji yra pačių pagrindinę, bet neilgai užtrukti tos fondo kasą. .. Kaip gera 
darbininkų, ūkininkų, smulkių CCF stoja už pastatymą mamų atostogų. žmonių demokratiniu būdu su šią kalbą pasakė Vikt. Gudelis, būtų, jei galėtumėm būsimam
prekybininkų ir kitų inteligen žiausiai 40.000 namų žemomis Kanados gyventojams toki daryta partija. Tad nepamirški Gražiomis ir originaliomis min Lietuvos atstatymui įteikti no 
tų, mylinčių demokratinę sant kainomis, kad biednuomenė ga įstatymai būtinai reikalingi, te kovo 29 dieną 8 vai. vakare timis prelegentas aiškiai argu rs milioną dolerių. Tai bent bū 
varką. lėtų apsigyventi tinkamose pa bet mes niekuomet jų nesulau ir išgirskite CCF pirmaeilių pa mentavo visų mūsų puoselėja tų pradžioje ryški parama atsi

Štai keli punktai iš CCF pro talpose. . ksime kol šalį valdys konservą reigūnų kalbas. mą viltį — Tėvynės prisikėli kūrimo darbams...“
gramos su kuriais kiekvienas Sveikatos apdraudos reikale, toriai su liberalais, nes jie jau CCF mą. Nukelta į 7 psl.

LONDON, Ontj tatymą, apimantį visą pievinei audos reikalu, bet iki šiol to sa
’ ją, sulig kurio kiekvienas pro vo pažado neištesėjo. Konservą

vincijos gyventojas turėtų tei toriai 1943 metais taipgi paža ..
sę naudotis nemokamu ligoni dėjo pravesti įstatymą Ontario GRAŽIAI PAMIN ETA VASARIO 16-JI.

su nių patarnavimu, ir tiek, kiek provincijoje sveikatos apdrau Vasario mėn. 26 d. Landono Sielodamasis dėl mūsų vidų 
žmonėms bus reikalinga. dos reikalu, bet to nepadarė ir lietuvai gražai ir iškilmingai pa jinių nesutarimų, jis pastatė kl 

Senatvės pensijų reikale CCF visai nemano tai daryti, nes da minėjo Lietuvos Nepiklausomy aušimą: „Jei taip toliau eis, ką
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PASTABOS PRIE PABALT IJO VALSTYBIŲ 
FEDERACIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTO.

Reikia užgirti dr. M. Anyso kelio nėra. Jeigu norime patik 
pastangas sukurti pagrindą Pa rinti ateitį, turime jungtis į st 
baltijo Federacijos konstituci ipresnį vienetą, kurio ribose 

kiekviena tauta galėtų autono 
miškai tvarkytis kultūriniuose 
reikaluose, nors konstitucijos 
projektas numato bendrą fede 
ralinį švietimą. Man atrodo, 
kad kaip tik švietimo reikalai 
turi būtinai likti kiekvienai ša 
liai atskirai.

Eidami prie federacijos reali 
žavimo, turime aiškiai žinoti, 
ko siekiame ir kodėl. Tas kodėl 
atrodo svarbiausiu klausimu, ei 
nant prie tikslo.

Siekdami federac^os siekia 
me sukoncentruoti visų trijų 
tautų politinį svorį į vieną taš 
ką, reiškia: viena užsienių mi 
nisterija, vienos atstovybės bei 
konsulatai, bendras atstovavi 
mas tarptautiniame forume.

Reiktų primniti, kad mes ats 
kirai net finansiškai nepajėgtu 
me išlaikyti tiek neproduktin 
gų įstaigų. Panašiai bus su ki 
tomis įstaigomis. Daugel išlai 
dų galėtume sutaupyti turėda 
mi bendrą gynybą, valiutą ir fi 
nansus, paštą ir susisiekimą. 
Atskirai turi likti švietimas, 
kultūra ir saivvaldybės, o gali 
būti žemės ūkis ir teisingumas.

Mūsų federalinio galvojimo 
pagrindan turėtume dėti mąsty 
mą, kad mes esame neturtinga 
valstybė ir kad iš savo pajamų 
yra per didelė našta piliečiui iŠ 
laikyti visą valstybinį aparatą. 
Federalinio gyvenimo tikslas 
turi būti visas neproduktingas, 
suprask: valdymo, išlaidas, ga 
limai sumažinti.

Turint tik bendras federali 
nes mnisterijas, beveik tokio 
mis pat išladoims, kokios susi 
daro venai valstybei, bus atlie 
kam visų trijų valstybių reika

baltijo 
jai. Šį projektą diskutuojant 
gal pasirodys, ar mes lietuviai, 
estai ir latviai, iš viso siekiame 
tokios federacijos, o tik neran 
dame būdo jai įgyvendinti, ar 
ba jos nenorime, bet tą nenorą 
siekiame užmaskuoti tuščiomis 
kalbomis.

Metus akį ant federacijos 
konstitucijos projekto teksto 
matoma, kad autorius stengiasi 
sudaryti įspūdį, jog visos vals 
tybės federacijos ribose liksian 
čios suvereninėmis. Tačiau yra 
daugel nuostatų kai kuriuos da 
lykus subendrinti.

Taip pav., 1 str. sakoma, kad 
10 metų laikotarpiui sudaro 
mas bendras veinetas (kodėl 
10 metų?) užsienio politikai, fi 
nansų, gynybos, teisingumo, 
švietimo ir susisiekimo reikalą 
ms. 2 str. toliau sakoma, kad 
kiekviena valstybė ir ateityje 
skaitysis nepriklausoma, tik 
jos suverenumas bus apribotas 
šitos konstitucijos ribose. Kraš 
tų įstatymai negalės‘prieštarau 
ti federaliniams įstatymams ir 
konstitucijai. Iš 3 str. išskaito 
ma, kad kiekviena federalinė 
valstybįė priims ir akredituos 
svetimų valstybių atstovus ne 
priklausomai nuo kitų.

Tačiau 33 str. sudaromos be 
ndros federalinės įstaigos. Taip 
ir nebeaišku, ar bus tik viena 
užsienių reikalų ministerija, ar 
keturios vieton trijų. Panašiai 
yra ir su krašto gynimu. Išei 
na, kad kiekvienas kraštas tu 
rėš savo kariuomenę, nors gy 
nimas numatomas bendras.

16 str. sakoma, kad Pabalti 
jo Federacija neturės bendros 
sostinės. Tada kyla klausimas, 
kur bus kuriamos federalinės įs lai. 
taigos? Ar tikrai manoma sosti Todėl mes iš anksto turėtu 
nę kilnoti iš vienos vietos į kitą me apsispręsti, ar mes nenori 
pagal reikalą? Atrodo, kad čia me prie esamų kiekvienos vals 
imtasi pavyzdžiu Europos fe tybės įstaigų sukurti dar eilę 
deralinis judėjimas. Bet ar to federalinių įstaigų. Jeigu mes 
kia forma tiktų Pabaltijo vals negalime sukurti tokias for 
tybėms? Jeigu susikurs Jungti mas, kurios mus įgalintų žy 
nės Europos valstybės, kiekvie miai mažesnėmis pastangomis 
na šalis galės jai priklausyti, pasiekti žymiai geresnių vai 
Mano manymu, Pabaltijo Fede šių, visos kitos pastangos yra 
racija turi tarnauti specialiai be prasmės, nes mūsų ateitj ga 
tų valstybių tautoms ir jų spe Ii patikrinti tik vertybe* kurian 
cifiniams interesams. tieji piliečiai, mūsų atveju-ūki

Apie atskirus klausimus kai ninkai, kurie gamina mūsų eks 
bėti užimtų daug laiko. Bend portines preke*, 
rai matyti, jog autorius norėjo, 
kad vilkas būtų sotus, — susi 
kurtų federacija, o ir avelė lik 
tų sveika, kad visos valstybės 
liktų suverenės su visomis įstai 
gomis bei institucijomis.

Malonūs prisiminimai
Neuschwanstein Pilis, Bavarija.

Pamatyti Neuschwanstein pilį, reiškia atgai 
vinti stebuklingus vaikystės prisiminimus. 
Ar tai yra pasakos pilis, kur Gruinbaodis 
siautėjo. . . kur Žavusis Kunigaikštis pabu 
čiavimu Miegančią Gražuolę pažadino. . . 
kur spindinčiais šarvais ryteriai liepsna 
alsuojančio slibino žudyti jojo? Tie, kurie 
matė Neuschwansteiną, sako „taip“.

Pastatyta Bavarijos Liudviko II, Neu 
schwansteino pilis tūno Tirolio panoramo 
je kaipo priminimas laikų. . . laikų, kurie 
grąžina malonius prisiminimus.

S P A U S D I N A M A J Ū S Ų MALONUMUI...

Tariama: „B R Ė D I N G S;

BRADINGS
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HEROJIŠKAS RUMUNŲ PATRIOTŲ ŽYGIS.

Daug kartų girdėjome per ra žmonių, kančias ir beviltiškus 
diją ir skaitėme laikraščiuose, aimanavimus, už geležinės už 
kaip saujelė, susidedanti iš še dangos.
šių politinių emigrantų, buvo 
užėmusi kom. Rumunijos atsto 
vybės rūmus Berne - Šveicari 
jos sostinėj. Be susirėmime nu 
šauto tariamo atstovybės šofe 
rio, visi tos atstovybės nariai 
vienuose baltiniuose išsilakstė 
į gatvę. Tuom ir baigėsi šios 
tragikomedijos pirmas aktas.

Įdomu būtų žinoti, kiek pana 
šių, bet žymiai žiauresnių ak 
tų, jie atlieka kasnakt savo 
„plačiojoj tėvynėj, gdie tak 
volno dyšėt čėloviek“ ir kituo 
se užimtuose kraštuose.

Šiuo savo žygiu, demonstra 
cijos dalyviai, neturėjo kitokių 
tikslų, o tik norėjo viešai pade 
monstruoti dramatiniu būdu 
pajudinti kietą ir suakmenėju 
šią pasaulio sąžinę — priversti 
atidaryti akis ir atsukti ausis 
ton pusėn, kad pamatytų ir iš 
girstų, šimtų milionų nekaltų

Šį rumunų žygį reikia skai 
herojišku, nes kiekvienas

Ši maža, rumunų emigrantų Laisvoji tribūna, 
grupelė, kuri užėmė atstovybės 
rūmus ir kuri save ginant nušo 
vė atstovybės „šoferį“, *visa 
me laisvajame Vakarų pasauly, 
sukėlė nusistebėjimą.

Mes nesame teroro aktų šąli

DEVYNI GUDAI 
AVINĄ PJAUNA.

Įdomus dalykas: kuo pašau 
lyje daugiau moralistų, tuo jis 
nuodėmingesnis; kuo daugiau 
grynintojų, tuo daugiau dul 
kių. Jau antrąsyk „NL” skilty 
se moralistai „negali nutylėti“ 
keturiems vėjams nereiškę gilių 

Nukelta į 6 puslapį.

tyti 
šios demonstracijos dalyvis aiš ninkais. Žinome, kad jie duoda 
kiai
reikės sutikti atstovybės narių dos, bet kartais priverčia aplin 
pasipriešinimą, kas grėsė jų pa kybės ir tokie aktai pasidaro 
čių gyvybės pavojumi; be to nebeišvengiamais.
reikės dar atsakyti ir prieš Švei Bolševizmas remiasi vien tik 
carijos įstatymus.
netikėjo, kad užėmus komunis 
tų atstovybės rūmus, bus palei 
sti laisvėn tie penki, nuo 1946 
metų suimti buvę Rumunijos 
vyriausybės nariai.

Žincklami komunistinę sant 
varką, demonstracijos dalyviai 
žinojo iš anksto, kad tuo savo -emigrantų ir viso pasaulio sve bus lengva, kadangi kom. Ru 
žygiu jie gal dar pablogins tų 5 ikai galvojančio rolė.
asmenų padėtį. ši maža grupelė Šveicarijos

Tas jų veiksmas uželektriza teisme stos atsakovu už įsiver 
vo viso pasaulio opiniją. Per žimą ir nužudymą. Šveicarijos 
keletą dienų viso pasaulio laik teismai yra nepriklausomi, to 
raščių korespondentai davė ži dėl niekas ir neabejoja, kad tei 
nias iš Berno, kurios buvo talpi sėjai smulkiai ir sąžiningai iš 
narnos žymiausiose laikraščių nagrinės visas aplinkybes, pri 
vietose, apie šį dramatinį įvykį, vedusias prie šio žygio ir jų 
Laisvajam pasauly, neliko nė patį pasielgimą.
vieno mažiausio kampelio, ku Reikia turėti omeny, kad 
rio nebūtų pasiekusi žinia apie munistinė Rumunija spaus 

Rodos kiekvienam aišku, kad klausimus, muitus, akcyzus ir Neaišku yra gynimo taryba, šios saujelės rumunų emigran eicariją
šias dvi galimybes negalima su visus reikalus, kurie ateityje bet taip pat neaišku, kas galės tų žygį. Nors tarp Vakarų ir bet ir propagandinėj srity. Bu lygintų kom. kraštų spaudimą,
derinti. Tad reikės ar išsižadė bus tvarkomi atskirais įstaty skelbti karą ir kas sudaiys tai likusio komunistinio pasaulio kareštas dės visas pastangas, Kitaip Rumunijos emigrantų
ti dalies, didelės dalies suvere mais. ką, kas nustatys kariuomenės kraštų padėtis ir nepasikeitė, kad areštuotieji emigrantai bū šešiukei, iš komunistinių bude
numo ir sukurti federaciją, ar Užtektų, kad konstitucijoje dydį ir t. t. bet šis aktas komunistiniuose tų jiems išduoti. Šveicarija yra lių pusės, gresia žiauriausia
ba viskas liks po senovei. Kito būtų nustatyti tik patys prin Jonas Grigolaitis. kraštuose pasėjo paniką. tradiciškai neutrali valstybė, mirtis. Juozas Šarūnas.

IŠ federalinio konstitucijos 
projekto reikėtų išimti visus 
straipsnius ir nuostatus, aiški cipai, kurios įstaigos kuriamos 
nančius detales, kaip pav.: dip naujos, kokia jų kompetencija 
lomatinių ir konsulannių ats *r darbo sritis. Dėl jų susitarti 
tovybių santvarką, pasų ir vizų bus sunkiausia.

žinojo, kad neišvengiamai daugiau nuostolių negu nau

Taipogi jie didele ir galinga teroro mašina, Nepriklauso prie jokio tarptau 
todėl ir negalima su ja kovoti tinio bloko. Su nieku nėra su 
vien tik žodžiais per radiją ar dariusi jokios sąjungos. Yra 
ba — lapeliais. Todėl šis rumu pasiryžusi išlaikyti ko geriau 
nų žygis, Vakarų pasaulio sius santykius su visomis vals 
akiai, geležinėj uždangoj, pada tybėmis, visai neatsižvelgiant 

rė nemažą plyšį. į jų valdžios formą. Jos pozici
Tuom dar nepasibaigė mūsų ja, šiame atsitikime, nėra ir ne

munijos reikalavimus rems ki 
ti komunistiniai kraštai, o ypač 
Sovietų Sąjunga.

Todėl visi politiniai emigran 
tai, atsidūrę laisvuose kraštuo 
se, per tų kraštų spaudą, arba 
jei galima per tų kraštų įtakin 
gus asmenis, turi sudaryti to 
kią viešą opiniją, kad tų kraštų 
vyriausybės, skubiai imtųsi žy 

ko gių paveikti Šveicariją tokiais 
Šv būdais ir priemonėmis, kurie 

ne tik diplomatinėj, jei ir nepersvertų, tai nors iš

Teroro masino komunistą tarnyboje
PASAKOJA SOVIETŲ KARININKAS G. KLIMOV. — jjs praleido. 8-nerius metus

6. I. i#
Nerami ir enkavedisto sąžinė.

— Ar atsimeni mūsų vaikys 
tę? — paklausė jis.

— Jūs privalė jote turėti to 
kias pačios rūšies jausminę re 
akciją, kokią aš turėjau, tačiau 
jūs niekuomet nepasakėte nei 
vieno žodžio. Aš įstojau į kom 
jaunuolius. Jūs — ne. Dabar aš 
esu Sovietų Sąjungos saugumo 
majoras, ir tuo pačju laiku di 
džiausiąs sovietinės sistemos 
priešas. Didesnis priešas negu 
sudėjus visus mano kalinius, 
laikomus kalėjime. Tačiau, 
man įdomu, ar dar jūs esate įsi 
tikinęs sovietų pilietis? Paša 
kyk man, kas jūs esate?

— Aš stengiuosi, darau vis lygiai vieneri metai nuo to lai
ką, kad tapčiau geru komunis ko, kada jūs man prižadėjote, 
tu, — atsakiau aš apgalvotai, kad jei aš išpildysiu tam tikras 
Aš stengiausi kalbėti teisingai sąlygas, tai mano vyras bus pa 
ir garbingai, tačiau mano žo leistas, — kalbėjo moteriškė, 
džiai skambėjo klaidingai ir — Medžiaga, kurią jūs mu -------- .... —
veidmainingai. ms neseniai patiekėte nėra pa rioje pirmiausia pamačiau foto lengviau yra tai daryti ten, ka

Andrei sėdėjo kurį laiką ne tenkinanti. Būtų nemalonu, jei grafiją žilais plaukais, gerai iš ‘P čia, paaiškino Andrei.

25 metams privečiamojo darbo, vo „Waffen SS“. Sovietų ran filminiu aparatu. Tai buvo ne liepto galą. Laike vienerių ar 
— Jis buvo komunistas nuo koše nuo 1944 metų. 1946 me dviprasmiškos pornografiškoip dviejų metų iš tavęs nieko dau 

1928 metų, — aiškino Andrei.

Andrei išsiėmė įvairių doku nacių koncentracijos stovyklo 
mentų pluoštus, pastudijavo je. Po Vokietijos okupacijos jis 
juos, paskui perdavė telefonu pasitraukė iš komunistų parti 
instrukcijas — nurodydamas 
savo pavaldiniams...

— Aktas numeris pirmas, — 
pasakė jis, ir įjungė telefoną. 
Du balsai skambėjo kambario 
tylumoje: švarus vokiškas mo 
teriškės balsas 
kalbąs vokiškai 
centu.

— Jeigu jūs 
prieš, pone leitenante, aš nore 
čiau paklausti apie mano vyrą, 
— pasakė moteriškė.

— Jo likimas visiškai prik vedybų agentūrai augštesnės 
lauso nuo jūsų darbo mums.

— Pone leitinante, jau yra

ir vyro balsas 
su rusišku ak

neturite nieko

jos. Matote, koki rezultatai! Jo 
žmona dirba vertėja britų įstai 
goję, kurie pasitiki ja, nes ji 
yra žmona vyro, kuris buvo Hi rikonų zonoje — jos veiklos sf 
tlerio režimo persekiojamas, eroje, — paaiškino Andrei. Jis 
Britai dar daugiau pasitiki ja, paėmė merginos stirneles aki 
po to, kai mes suėmėme jos vy mis fotografiją ir parode bylą, 
rą. Ji buvo nepaprastai vertin turinčią tą patį kodo numerį ir 
ga mūsų agentė.

Andrei atidarė kitą bylą.
— O, čia kitas atsitikimas,

— pasakė jis.—Grafienė von...
...Nuo 1923 metų vadovavusi

tais — sifilis.“ — nepadorios fotografijos. Kie giau neliks, kaip tik gyvas la
Kita fotografija buvo mergi kvienoje šių nuotraukų ameri vonas.

nos su stirnelės akimis. Tarp konas leitenantas buvo aiškiau 
visų detalių atradau prirašyta: šiai galima atpažinti.
„Tėvas — nacis. Internuotas
Sovietų Sąjungoje 1944 mt. Ne 
legalus vaikas“.

— Grafienės namai yra ame

— Aš tai žinau, — sumurmė 
jo jis.

— Ar negali sau nieko, gėrės— Šitas jaunas vyrukas taip 
pat dirba mums, — prasišiepė nio surasti kaip morfis? — pa 
Andrei. — Amerikoje jis turi klausiau. — Tu esi morfinistas, 
sužadėtinę. Kada jam buvo pa . *
siūlyta pasirinkti — paslapties man jUškoti, Griša. — Jis pa 
išdavimą ar tylią pagalbą mu kratė galvą. — Aš nusideginau 
ms, jis pasirinko dirbti mums, savo sparnus ir dabar aš jau 
Jis siunčia mums labai vertingą 
medžiagą. Tai yra tiktai gra 
fienės darbo pavyzdys, — kai 
bėjo toliau Andrei. — Mes turi

— Jau yra pervėlu ko nors

turiu šliaužti.
1946 metų rudenį prasidėjo 

„šaltasis karas“.
me labai daug tokios pačios rū Amerikonai, po 18-kos mėne 
Sies darbuotojų visose keturio s*9 pokarinio bendradarbiavi 
se Vokietijos zonose. ]____
kiekviena iš šių moteriškių tu 
ri giminę arba artimą mūsų 
rankose. Mūsų sistema yra pa 
ti pigiausioji visame pasaulyje.

Aš tylėjau. Apytamsoje aš 
stebėjau Andrei veidą, kuris ro 
dė jo nuovargį. Jo akys buvo 
blankios ir be išraiškos. Jis ne 
rimavo be perstosimo nervin 
gaiš pirštais grabaliodamas po 
pierius ant savo stalo.

— Andrei! — surikau aš pa 
Atskiras vokas byloje buvo sukdamas lempą taip, kad švie

pasakė:
— Pasižiūrėk!
Byloje buvo šios merginos, 

kaipo agento, raportai, ameri 
konų kareivių fotografijos, mei 
lės laiškai, detalės apie tarny 
bos vietas, politinės pažiūros ir 
namų adresai Amerikoje.

Šnipų tinklas.
— Kam šitie amerikonų

Beveik mo> pradėjo suprasti sovietų 
tikslus — siekimus ir jų laiky 
sena sovietų atžvilgiu pasida 
rė daug griežtesnė. Tas iššau 
kė dar didesnį „varžtų suverži 
mą“ sovietų pusėje. Visi priva 
tūs vizitai į vakarinį sektorių 
buvo griežčiausiai uždrausti. 
Histeriška „budrumo“ kompa 
nija buvo įvesta, ir dar kartą 
nauji anketų pildymai - apklau 
sinėjimai, kurie turėjo būti pa 
kartojami kas trys mėnesiai.

kalbėdamas lyg kad* jieškoda gu mes būtume priversti imtis rodančios moteriškės su balta Atskiras vokas byloje buvo sukdamas lempą taip, kad švie Mums tai nebuvo nieko nau 
mas mano žodžiuose paslėptos žinomų priemonių. Jūs galėtu mezginių apikakle ir taip pat fo pilnas fotografijų merginos su sa pilnai kristų ant jo veido, jo, tačiau po palyginamai lais 
reikšmės. Po kiek laiko jis šal mėt susitikti su jūsų vyru fotografijas keleto jaunų, gražių amerikonų leitenantu. Pirmiau Jis pakėlė savo galvą ir be jo vo gyvenimo okupuotoje Vo 
tai pasakė: kioje vietoje, kur jūs nenorėtu merginų — grafienės „tarnausią buvo mėgėjų nuotraukos, kios išraiškos veide žiūrėjo į kietijoje, toks staigus grįžimas

globotinių“. Prie kie pavaizduojančios palaipsniui mane. Jo akys buvo lyg sustin prie senos praktikos mus labai 
________________ ________ ' " _ ‘ _ J . ... - , Sovietų 

sti, norite išmokti mylėti sovie rksmas._________________ buvo prisegtas popieno lapas santykių vystymąsi. Toliau, at akių lėlės nerodė jokios reakci Sąjungoje, po karo gyvenimo
tų režimą. Ar ne taip? Andrei išjungė diktafoną, ir su smulkiomis žiniomis apie fo skirame lape, numeruotos ir su jos stipriai šviesai. sąlygos nei kiek nepagerėjo.

Gerai, aš parodysiu jums ma įteikė man paėmęs iš bylos vie tografijos savininkę. Prie links datomis, buvo kitos rūšies fo — Ar žinai kas yra šviesos Vietoje žadėtojo ir lauktojo pa 
žą vaidinimą ir esu tikras, kad ną dokumentą. Tai buvo MVD mai besišypsančios gražios švie tografijos. Techniškas apdirbi reakcija? — paklausiau aš švel gerėjimo daugelyje Sovietų Są 
tai pagelbės- jūsų pastangose karinio tribunolo sprendimas saplaukės fotografijos atiadau mas įrodė, kad fotografijos bu niau, kaip tik galėjau. —• Tai jungos Vietovių buvo beveik 
pasidaryti geru komunitu. viršpaminėto* moteriškės vyrą pastabas; „Sužadėtinis tarna vo darytos automatiniu nukro reiškia, kad jau esi pasiekęs badaujama. Bus daugiau.

klasės bendruomenei ir tuo pa 
čiu laikė paleistuvystės namus. 
Geštapo agentfe nuo 1936 me 
tų. Pas mus užregistruota nuo 
1945 metų liepos mėn. Turi du resai? — paklausiau aš. 
sūnus karo belaisvius Sovietų — Jeigu mums prireikia, 
Sąjungoje. mes visuomet galime susirišti

Andrei įteikė man bylą, ku su reikalingu asmeniu. Netgi

ad

— Aš galvoju, kad jūs teisin mėt. — Toliau girdėjosi grau tojų“ ar . . _ _ _ .
gai kalbate. Jūs norite prisiver dus moteriškės dejavimas ir ve kvienos merginos fotografijos progresuojantį draugiškumą ir gusios, nejudrios ir išplėstos, o įpykdė. Ir namuose, 
sti, norite išmokti mylėti sovie rksmas.
tų režimą. Ar ne taip? /
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Toje stebuklingoj grožio ša A. A. KUNIGAS VACLOVAS ŠARKA. ar Filaretų g-vės („Panerių")
ly betgi poetas ilgėjosi Lietu i.......................... \ bendrabutyje.vos. šflia Karolinos Sobanskos (Žiupsnelis prisiminimų) Prisimenu direktoriaus (gar
jautė Marilę. Visuomet, kada pasiimu ,į met linksmas, skambiu balsu siojo matematiko) M. šikšnio

„Šalis turtų bei grožio štai rankas vienintelę Vilniaus Vy klasės draugas. Tai a. a. kun. žodžius vienoje pamokoje: 
po mano kojų. Augštai žydras tauto Didžiojo gimnazijos nuo Vaclovas Šarka, dar vadina „Šiandieną jūs gyvenate bręs 

tančių jaunuolių amžiumi, ta 
čiau kur likimas jus nuneš iš 
ėjus iš tų gimnazijos sienų — 
nieks nežinote". Taip ir buvo. 
Baigus gimnaziją, išsimėtėme 
po platųjį pasaulį ir su kun. Va 
elovu Šarka jau teko pasimaty 
ti tik garsioje Diepholzo stovy

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, F omoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly)

Be pietų krašto gamtos jvai tyt,į Kodėl sielą vilioja toli Ii ėjusios, nerūpestingos, dienos suomet stropus, pagrindinai pa mn +nn mpfn Odėsni nnetas < < .... . - < . • . ■ . • v _ ____
5. .i

6. RUSIJOS PIETUOSE. >
Tai buvo nepaprasta, kad Pe 

tro Didžiojo miestas šitokiu 
metu skendėtų vandeny. Dėl' 
staigaus atodrėkio Nevos upė 1 
buvo išėjusi iš krantų ir apsė , 
muši žemesnes miesto dalis. 
Gatvėse ir aikštėse tvenkėsi 
purvinas vanduo, keldamas pa i 
rūką gyventojų tarpe.

Tarp vandenų, miglos ir ga ' 
rų tamsoje vaikščiojo keistas 
vienplaukis žmogus su žiburiu, , 
it pamišėlis. Jis, labai įsigilinęs, 
matavo vandens kilimą ir kar 
tais kažką sau vienas kalbėjo. 
Kontempliuodamas imperato 
riaus rūmus, pasistatęs prie ak 
mens krūvos žiburį, jis sakė: "

„Tu dar nemiegi, Care..."
Tai buvo Oleškevičius, len į 

kų dailininkas ir mistikas. Jis Į 
pranašavo Šiaurės Babilonui pr 
ažūtį. Tvanas buvo pradžia.

Kodėl visa tai atsitiko? Ko 
dėl vos tik atvykęs Petrapilin, 
Kauno tremtinys mokytojas 
keistose aplinkybėse turėjo su 
tikti tą žmogų?

Tokia, tur būt, buvo tiemties 
dalia, kad poetas, vadindamas 
visur save lietuviu, sutiks ir 
bendraus su lenkais...

Ne tik valdžios ir saugumo 
įstaigos Petrapily žinojo atvy 
kstant didįjį svečią nuo Nemu 
no. Žinojo jį, kaip poetą, visi 
Rusijos pažangieji. Greitai jam 
spaudė šiltai rankas ii su užsi 
degimu vadino draugu jaunieji 
karininkai ir poetai dekabris 
tai, Rylejevas, Bestuževas ir 
kiti. Pirmasis už pasikėsinimą 
prieš carą po vienerių metų bus 
pakartas, antrasis — atiduotas 
katorgon Sibiran.

Ir svečio caro valdžia ilgai 
čia nelaikė. Gal kad jo neištik 
tų Rylejevo likimas? Jam buvo 
įsakyta vykti Odeson, kur bu 
vo numatoma gimnazijoj vieta.

Buvo pati žiema. Šiaurės Ru 
sijos miestas šalčių speiguose 
tada atrodė fantastiškai. Mies 
to dūmai ir miglos iškilo šal 
to oro vaiskume, kaip pasakiš 
kos pilys, kaip didžiuliai mies 
tai, kaip miražai, apgauna jūri 
nmko akį.

Poetas turėjo vykti apie pus 
antro tūkstančio kilometrų. Vy 
ko arkliais apie tris savaites 
pro Vitebską, Mogilevą, Černi 
govą, Kijevą. Pravažiavo di 
džiules lygumas, įmigusias žie 
mos ramybei, prisnigtas girias. 
Žemė pasirodė tik Ukrainoj. 
Ten buvo palikti meškų kaili 
niai ir vailokai. Rogės buvo pa 
keistos vėl ratais.

Odesoj jau buvo pavasaris. 
Kosmopolitiškas miesto gyvu 
mas įtraukė greitai jauną ke 
liautoją tremtinį į šėlstantį gy 
venimo sūkurį. Prisidėjo ir pa Tik Purpurinės 
ts caras, kad buvo laiko džiau šviesos neuždegė ___  j__
gsmui ir meilei, platoniškai ir mų. Suliepsnojo čia tik poeto 
kupidoniškai. talentas ir jo genijus sukūrė ta

po mano kojų. Augštai žydras tauto Didžiojo gimnazijos nuo Vaclovas Šarka, < 
dangus, šalimais — graži bū trauką, prieš akis atsistoja pra mas gimnazijoje Šarkutis. Vi

rūmo tuo metu Odesoj poetas kęs kraštas, o pralėkęs laikas mūsų okupuotoje sostinėje. Dr ruošęs pamokas, — tačiau per 
susimetusius Volymjos ir dilgina širdį. . . Lietuva, tavo augai ir draugės nuo Gardino traukų metu, pakartojus jas iš 

Podohjos turtinguosius ir gia gįrįos maloniau man ošia, nei iki Drujos, nuo Maišiogalos iki naujo ir lyg magnetas, pritrau 
ziausias moteris. Jo poezija ėjo Baį(jaro lakštutės ir Salghiro Gervėčių, su įvairiom Vilniaus kiąs kitus, kurie „neturėjo lai 

mergužėles. Kodėl is taip toli, krašto tarmėm, įvairių oudų, ko jų išmokti. Megome jį visi 
linksmybių svaiguly, aš ilgiuo (išdidus Punsko, nuoširdus Va — pradedant „pirmoku", bai 
si tos, kurią mylėjau savo jau rėnos ar Valkininkų gimnazis giant „aštuntoku“ ar mokyto kloję, vykstant į šį kraštą. Per 

rytmetį?” tas) perskrieja, per atmintį be ju. Tiesa, su lenkų kalba, Len dvi gyvenimo savaites pastebė 
veik po 17 metų tolimoje Kana kijos geografija ir istorija tu jau, kad lietuvių gyvenimas čia 

tyloje doje. Žiūrėk, vieni likę anapus, rėjo kiek vargo. Tačiau per sa sukosi taip, kaip klasėje, apie

iš rankų į rankas. Didelis talen 
tas atvėrė duris į magnatų, ge 
nerolų ir grafienių draugiją.

Tai buvo ponia Frančeska 
Zaleska ir grafienė Karolina 
Sobanska, Balzako žmonos se 
šuo, ir vėliau Jules Lucroijx 
žmona Paryžiuje, kurioms jis, 
palikdamas Rusijos Pietus vi 
sam laikui, pasakys:

„Lėkime! Laimei, dar spar 
nai mums liko. Lėkime ir nie 
kados nenusileiskime...”

Karolinos Sobanskos draugė 
je poetas lankėsi gražiausiose 
Krymo istorinėse vietose, ir 
jai priklausys kurį laiką poeto 
širdis. Jis didžiavosi dabar esąs 
užgrūdintas vyras po Kauno : 
įvykių, bet grafienįės grožis ir 
įgimtas didelis kokietiškumas 
buvo beišmušąs jaunuolį iš pu 
siausvyros. Gerai kartais, kad 
reikia kur vykti. O poetui rei 
kės vykti Maskvon, vos tik ca 
ras peržiūrės bylą.

Raiti jie skrido, kaip viešu 
lai, per girias, slėnius, pro uo j 
las, svaigdami nuo spalvų ir ga ! 
rsų įvairumo. Darė šuolius per 
krioklius ir prarajas. Tai gale 
jo būti tik turint Krymo jodi 
nėjimo arklius, kurie instinkty 
viai nujaučia pavojingas vietas.

Nuo Tarkankouto augštu 
mos pavakary aprimusios jūros 
vaiski banga poetui tada atro 
do, kaip balta sužadėtinės krū 
tis, laukianti laimės ir giedros.

„Kaip lengva, kaip pakilu! 
Aš suprantu, kas tai yra pau 
kštis“.

Balaklavos ir Bachšisarajaus 
senų pastatų griuvėsiai, kanų 
ir sultonų kapai nieko 
išdykusioms moterims, 
ten matė Mileto graiko 
skulptuojančią akmens 
antikinius ornamentus, 
kos maldininką, giedantį narna 
zą, vos tik jis išgirsta iš mina 
retų šauksmą maldai.

Dienos ir naktys buvo ten 
1 vienos už kitas gražesnės. Pie 
tų šalis šiaurės vaikui atrodė, 
kaip visas didžiulis dievų bare 

' mas, kur dega amžini žvaigž 
džių žibintai, o amžinojoj mė 

1 lynėj plaukia debesėlis, it įmi 
1 gusi gulbe ežero paviršiuje.

Kontempliacijų naktys baig 
; davosi rytą, kai Čatyrdah‘o vir 
šūnės užsidegdavo raudona ug 
nimi, o slėniuose dar būdavo 

i visiškai tamsu.
Žiūrėjo į kalnų viršūnes bei 

prarajas ir Pietų armijų vyriau 
. sias vadas, generolas Vittas, 
Sobanskos vergas, ir jos brolis 
Henrikas, ir daugelis kitų leng 
vabūdžių moterų paikintojų.

Čartyrdah'o 
jiems jaus

nystės gyvenimo
(XIV-tas Sonetas).

Akkermano stepių
gali girdėti peteliškės sparnelį, Lietuvoje, kiti tolimame Sibi vo užsispyrimą, mandagią ir ašį, kuria buvo kun. Vaclovas 
leidžiantis ant laukinės gėlės re, štai kiti vėl vokiečių sušau rimtą elgseną, visuomet buvo Šarka: visur jį matydavai — 
lapo, iš pasalų šliaužiant gyva dyti (St. Barauskas), kiti vėl suprastas lenkų kalbos mokyto bažnyčioje, raštinėje, skurdžia 
tę slidžiaodę drėgna žole. Ir priglaudę savo kaulus kaimyni jo iš Krokuvos, 
gervių pulkai lekia nebylūs, nėję Vokietijoje. . .
kad nepagautų sakalo plėšri T"
akis. Poetas įsižiūrėjęs šiaurėn nklą mano gyvenime
jį Dniestro pilkuojančią van Ypatingai vienas, gan stam

dens juostą, įsiklausęs tyloje, baus sudėjimo, juodų plaukų,
įsako sustoti karavanui: daugiau primenąs Pietų Euro

„Kokia tyla! Įtempsiu dabar pos jaunuolį, o ne Vilniaus Kr
godžią ausį, kad išgirščiau kojašto laukų sūnų, mano atminty
kį garsą iš Lietuvos... Vykime! je pasiliko kaip judrus visuo
Niekas iš ten manęs nešaukia------------------------------------------
(I-mas sonetas). Tokią motiną jis mylėjo, jos

Ir nostalgija vedė tikrojon ilgėjosi ir jai gražiausius žo
šalin. Išvysti tikrąjį save, pasi džius tekalbjėjo.
žiūrėjus į skaidrų Nemuno van Grožis nepažįsta karšaties, dalyvis gimnazijos klasių pir čiausi, prisiminęs jį kaip gimna 
denėlį. Ar dėl to jis turėjo pa Juo gėrėtis ir džiaugtis terei menybėse ir net kandidatas į zistą. Sėdėdamas bažnyčioje pa 
tekti gobšiai pamotei, kad dž kia. Vytauto Didžiojo' gimnazijos lyginau su mirusiu vilniečiu lie

žiūrėjus į skaidrų Nemuno van

Kiekvienas jų paliko savo že

Ypatingai vienas, gan stam

me barake ar su lietuviškais lai 
kraščiais. Kada jis ilsėdavosi— 
nežinau, lygiai kaip netikiu, 
kad jis būtų kada nors sočiau 
pavalgęs. Paskutiniu kąsniu da 
lindavosi su tokiais pačiais Ii 
kimo tautiečiais, (be pažiūrų 
ir įsitikinimo skirtumų!) ne 
vienam išvažiuojančiam, gal 
pirmą kartą patarnavęs ir dva 
siniu penu.

Čia ir pamačiau kun. Vacio

Beveik visi buvome vienodo 
amžiaus, tačiau jau vyresnėse 
klasėse Vacys buvo mums au 
toritetas. Dažnai įvairius kilu 
sius ginčus spręsdavome jam 
tarpininkaujant ir jo žodis nu 
sverdavo tai vienon, tai kiton 
pusėn.

Mėgėjas buvo sporto, ypatin 
gai tinklinio, krepšinio ir leng 
vosios atletikos. Visuomet bu vą Šarką pirmą ir paskutinį ka 
vo nuolatinis klasės komandos rtą laikant mišias. Keistai jau

tekti gobšiai pamotei, kad dž kia. _ _ _ _ _____
iaugdamasis ir didžiuodamasis „Was unsterblich im Gesang rinktinę. Dįėl savo gražaus bal tuviu kunigu P, Kraujeliu, ar 
savo tikrosios motinos grožiu soil leben, 
ir heroiška garbe praeity, ją pa Muss im Leben untergehen“. 
sakoj ir dainoj tematė, tik kaip 
iliuziją?

nesakė 
Poetas 
ranką, 
sienoj 
ir Me

kupidoniškai. talentas ir jo genijus sukūrė ta
Vos atvykus Odeson, buvo da nepaprastai augštos kūrybi 

naujas valdžios įsakymas moky nės vertės „Krymo Sonetus“’, 
tojo vietai gauti vykti Mask Rusų Puškinas Maskvoje, kuni 
von. Bet reikėjo laukti, kol įsa gaikštienės Zinaidos Volkons 
kymą patvirtins pats caras. O kos salione, kartą nuoširdžiai 
caras mėgo taip pat gyventi ir pasakys: „Kas aš prieš jj? Quel 
neturėjo laiko. genie! feu sacre!“

so laisvalaikių metu, sutrauk kun. A. Lįpniūnu. Juk jie suras 
davo būrį jaunuolių apie save davo kalbą su įvairių įsitikini 

(Fr. Schiller), ir graži lietuviška daina suska mų ir išsilavinimo žmonėmis, 
Bus daugiau. mbėdavo gimnazijos i ūmuose buvo visų mėgiami ir gerbiami.

Kada atėjo išvykimo Kana 
don diena ir atėjau atsisveikin 
ti kun. Vaclovą Šarką, jis paša 
kė: *

— Tai dabar, Kazy, pasima 
tysime tik Vilniuje!

— Tai, kunige, Vaclovai, ar 
negalvoji išemigruoti į Ameri 
ką ar Kanadą? — atsakiau.

— O ne! Manęs nei Ameri 
ka, nei Kanada nevilioja. Lik 
siu Vokietijoje iki tol, kol bus 
nors nedidelė lietuvių kolonija. 
Vėliau gal dar pasuksiu į Af 
riką ar Aziją misijų darbams...

Niekad netikėjau, kad tai bu 
:• vo paskutinis rankų paspaudi 
mas.

Mielas kunige Vaclovai, ra
• dai poilsį tik trumpam svetimo 
: je žemėje. Tave ir kun. A. Lip
■ niūną mes vėl grąžinsime į Jū 
: su numylėtą Vilnių, paguldyda 
; mi šalia, netoli Gedimino pilies,
• Vilniaus Katedroje, kur Tavo 
i skambus balsas lenkų okupaci 
; jos laikais, gegužinių pamaldų 
; metu skambėdavo giesmėje. 
; . . . „palengvink vergiją. . .“

Baigdamas, norėčiau padary
■ ti mažą kreipimąsį į Čikagos 
’■ Vilniaus Krašto Lietuvių Sąju 
; ngą (kaip gausingiausią na 
; riais) ir į Toronto jos skyrių, 
I paminklo pastatymo a. a. kun. 
I Vacį. Šarkai reikalu. Ši iniciaty 
; va turėtų išplaukti iš jų rankų,
■ nes a. a. kun. Vaclovas Šarka, 
: kaip lietuvis,
■ mūsų tautai,
■ užaugęs mūsų pavergtoje sos 
: tinėje yra artimiausias jų sū
• nūs. Šis darbas turi būti prade 
: tas neatidėliojant, artimiausiu 
; metu sudarius paminklo staty
■ mo komitetą. O 
: prisidėsime visi, 
; kurie perėjome per Diepholzo
• stovyklą, nes a. 
j Nukelta į 5-tą psl.

CZAJŲ2AS
Vengrijos tautinis šokis

Kaip ir kiekvienas kitas tauti 
nis šokis, Vengrijos Csardas 
šokamas daugelyje versijų ir 
variacijų pagal krašto provinci 
jų papročius. Originaliai Csar 
das šokis susidėjo iš dviejų da 
lių. Pirmoje dalyje šokama pa 
mažu sukiojant galvą ir lieme 
nį, antroje dalyje išvystomas 
tempas entuziastiškai pašokant 
viršun ir trypiant kojomis. Ta 
č,iau, šiandie šokis liko sumo 
dernintas ir pavadintas baliaus 
Ssardas. Šis šokis kartu su kitu 
folkloru ir iš Vengrijos atsivež 
ta kultūra gali turėti daug rei 

kšmės Kanados kultūrinei
pažangai.

Prisiminkite tai, kai galvojate 
apie savo tėvynę.

OLD VIENNA
O DWJT.DV t nnr

nors priklauso 
tačiau gimęs ir

savo aukomis 
ypatingai tie,

a. kun. Vacio

K. Zadiauskas.
PERLAS.

Ji tikras perlas-kilnaus paprastumo simbolis. Ją gaubia 
paslapčių paslaptis mįslių, mįslė. Veidas išrašytas pasakų 
pasagomis. Žvilgsnyje žaidžia saulė ir ūkanos, slenkanti var 
gana diena ir poilsį nešanti naktis. Jos sielos pasaulis — žvai 
gzdčtas dangus. Kalba — muzika ar laiko srovenimas. Iš šir 
dies skleidžiasi šiluma ir galvą supa šviesos vainikas, iš kurio 
spinduliuoja amžių išmintis ir palaima. Mirštantis nejaučia 
baimės, sužeistas karys — skausmų, jei tik paliečia jos ranka. 
Aštrus žvirgždas ir grubus kelias jos išmintose pėdose pražys 
ta rožėmis, pasidaro lengvas ir mielas. Jo je gimė ir auga Vy 
tukas ir Danutė. Jie dabar tokiame amžiuje, kuriame viskas 
įdomu: gėris lenktyniuoja su blogiu. Ji saugoja juos nuo blo 
gio, kaip nuo laiko dulkių.

Vytukas išbraižo smėlyje pilį ir aiškina Danutei. Danu 
te įsivaizduoja, kad tai tikra pilis ir įsinori pirma joje apsigy 
venti. Vytukas supyksta: kodėl ne jis pirmasis turėtų būti. 
Pilį išpuošęs, Danutę, kaip karalaitę, vėliau pakviestų. Ji jau 
duvo bepradedanti „bandeles“ kepti pilies vaišėms, kai Vytu 
kas dar labjau užsirūstinęs griebia ir viską sulygina su žeme. 
Šiuo kerštu nepasitenkina: pasisėmęs smėlio pila Danutei į vei 
dą. Ji nustemba ir žiūri, kol pradeda verkti. Žinoma, ne 
dėl smėlio akyse. Abu nubėga pas teisėją — motiną. Ji aiškiai 
mato judviejų bylą ir galvoja, kaip ją išspręsti. Pirmiausia lie 
pia vaikams pakartoti septynias didžiąsias žmogaus nuodėmes. 
Paskui, pasakų pavyzdžiais, kurias vaikai laiko tikru gyveni 
tnu, išaiškina, prie ko veda tokie „pilies“ sugriovimai. . . Nusi 
kaitimo ir bausmės šviesėjimas vaikams būna pakankama baus 

ė, o kad jie nepasikartotų, duoda klausimą:

— Kodėl judu į savo pilį nepasikvietėte elgetos Ramu 
čio: jis juk toks vargšelis — šunis lodina, neturėdamas kur 
prisiglausti?. . Tik tyra širdis į laimės pilį gali įeiti. O Ramu 
tis, žinote, turi ne akmeninę širdį: moka daug pasakų, myli 
vaikus ir niekam skriaudos nepadaro. Žmogus, skriausdamas 
kitą žmogų, dažniausiai pats save labjau nuskriaudžia. — Vy 
tuką ir Danutę apima toks gailestis, kad abu pasibučiuoja, nu 
lenkia galveles prieš motiną, o mintys sukasi apie Ramutį. 
Motina paima vaikus už rankų ir nusiveda į savo kambarėlį. 
Čia atidaro dėžutę, išima perlus ir pradeda sekti perlų pasaką.

— Apie Perkūno sudaužytus Baltijos jūroje Jūratės ir 
Kastyčio gintarinius rūmus jūs jau žinote. Dabar, va, apie 
šituos perlus.

Mano motinos senelė buvo labai gera. Todėl jos senelis, 
nors ir išblokštas už jūrų marių, nepamiršo. Ten susitaupęs 
pinigų nupirko savo senutei dovaną šituos perlus ir grįžta į 
savo gimtąjį kraštą. Abu laimingai ir turtingai gyvena. Kai 
tą senutė gintaro karolius pasideda į skrynutę ir pasipuošia 
svetimo jai krašto perlais. Atsibastę iš kažkur plėšikai juos 
išvagia. Karoliai buvo užburti: kas jų netenka praranda savo 
laimę. Senelis ir senutė neteko sveikatos. Žemę ir turtus 
ėmė grobti kaimynai. Liko pliki, kaip tilvikai. Turėjo nešti 
baudžiavą. Visa senukų paguoda buvo sveikas ir gražus sū 
nūs Jūragis. Tačiau, ir šis per sukilimą nustoja regėjimo. Viso 
kiais vaistais seneliai stengiasi sūnui grąžinti šviesą į akis, 
bet niekas negelbsti. Netekę vilties, kreipiasi į garsų burtinin 
ką. Burtininkas pataria seneliams slepiamus jų perlus sumai 
syti su netikrais perlais ir duoti sūnui: jei jis išsirinks tikruo 
sius — praregės. Prieš mirdama senutė pasikviečia Jūragį, 
paberia ant žemės tikrus ir netikrus perlus, mažesnius ir didės

nius ir tikruosius, kaip burtininkas buvo sakęs, pažymi įvai 
riais vardais: didįjį ir brangiausiąjį perlą pavadina tėvynės 
Lietuvos Laisve, antrąjį — savo Gražinos — vardu, kitus, gi, 
— narsiųjų mūsų kunigaikščių Algirdo, Jaunučio, Gedimino, 
Kęstučio, Vytauto vardais. Vis jai lieka didelių tikrų perlų, 
kuriems suteikia žmonių dorybių pavadinimus: Meilės, Vilties, 
Pasiaukojimo, Darbštumo, Paprastumo ir, pagaliau nebežino 
dama, kaip bepavadinti visus likusius, tarė: jūs būsite mano 
tautos ašaromis. Jūragis sielojosi, krimtosi dienas ir naktis, 
meldėsi į Praamžių, į Dievą, kad jam dvasios padėtų atskirti 
tikruosius nuo netikrųjų perlus, nes nuo jo veiksmų pi įklausė 
sveikata ir laimė. Pirmiausia jam pavyko atrasti tikrąjį tėvy 
nės Lietuvos Laisvės perlą. Motina Gražina perlas, tarsi, pats 
atriedėjo į jo ranką ir pajuto šilimą. Susirenka tikruosius 
perlus ir duoda motinai patikrinti: visi jie buvo' tikri perlai. 
Senelė su šypsena apleidžia šį pasaulį. Senelis amžinai už 
miega vaikams jo pasakų nebesiklausant, Jūragis apsiveda su 
svajonių karalaite Aldona, atgauna senelių turtus, išaugina 
mane, o aš jus, mano katinėliai. . .

Kodėl Jūragis atskyrė tikruosius nuo netikrųjų perlus — 
paklausė motina Marija Vytuko ir Danutės, įtemptai besiklau 
sančių pasakos.

— Todėl, kad jis karštai mylėjo savo tėvynės Lietuvos 
Laisvę, motiną Gražiną, savo tautos žmones ir degė tomis per 
lų dorybėmis — atsakė vaikai.

<— Taigi — aiškino toliau motina, —- tikrieji perlai sle 
piasi ir auga kiekvieno gero žmogaus širdyje, tarsi jūrų gel 
mėje. Jų gaudytojas nebijo paaukoti savo gyvybės. Ant mo 
terų kaklo nešiojami perlai tėra žmogaus paprastumo papuoša 
las.
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„AUŠROS SŪNŲ AT ITIKMENS DABARČIAI.

Londono lietuvių kolonija ieš neįveikiamą galybę, o siūlė 
Po pamaldų, aktų, kalbų, sv (žodžiai Am. lietuvio poeto kovo 5 d. turėjo retą ir mielą pasitenkinti ramiu-materialinių ,----- _---- • . a. j. Jokūbaičio). ”• .........

LIETUVĖ DANTŲ
GYDYTOJA - x. . .... -v. , ,šienes. Mielieji svečiai puikiai raudodama prie nuo žandarų

Adelaidės universitete odon suvaidino S. Čiurlionienės „Au kulkos kritusio sūnaus, sušuko: 
tologijos skyrių baigė V. Pečiu §ros sūnus“, patriotinę 4 veiks „Rusteika visada bus laisvas!“ 
nkinaitė-AleksandraviČienė. Ji mų dramą iš knygnešių laikų. Ar tai ne vėl ryškus pavyzdys 
sėkmingai pakartojo odontolo Šiais laikais daug kas labai daug kam iš mūsų, norinčių

eikinimų, buvo meninė dalis.
Gimnazijos choras, vadovau 

jamas muz. mok. Motgabio, 
gražiai sudainavo keturias liau 
dies dainas, jų tarpe vieną, pa 
ties dirigento harmonizuotą. 
Gimnazijos tautinių šokių gru 
pės, vadovaujamos gimn. mok. _ _ ____ _______ ____  ___ ________ a
Grinienės, maloniai nuteikė gijos kursą ir išlaikė visus eg sielojasi dėl vis didėjančio lie nors laikinai ramesnio ir so
svečius mažųjų, mergaičių, ber zaminus. V. Aleksandravičienė tuvįų skendimo svetimybių jū taus gyvenimo, tuo lyg atsiribo
niūkų ir mišriais šokiais. odontologiją buvo baigusi Ha roje ,r lietuvybei skatinti grie jant nuo lietuvių augštųjų šie

Maloni staigmena svečiams mburgo universitete, Vokieti jo biasi įvairių priemonių. Neapsi kių. Ne! Toks pasitraukimas
rikus gajima tvirtinti, kad dėt iš lietuviško kelio ne taurių lie 
roitiškių „Aušros sūnų“ pasta tuvių būdui: juk senutė pavar 
tymas londoniškiams buvo vie gėlė Barbora (I. Lauiinavičie 
na geriausių tokių skatinimo nė) mums pirštu prikišamai 
priemonių. Daugiau kaip dvi parodė, kad už lietuviškus rei 
valandas užtrukęs vaidinimas kalus reikia kovoti visą savo 
sutelkė rimtin į visus žiūrovus amželį.
ir atskleidė mūsų daugiau ne Gerai sukurti kitų vaidintojų 
gu prieš 50 metų sunkią, bet ka(j įr priešingi lietuvybei tipai 
ryžtingą,i kovą už lietuviškos taip pat ryškiai liudijo, kaip ne 

paprastaį kiastįngas buvo tada 
okupantas. Tas davė pilnai įsi 
vaizduoti dabartinio mūsų oku 
panto klastas, terorą ir užma 
čias ypač tiems, kurie 1940-41 
m. okupacijos savo akimis ne 
matė. Tai buvo baisus vaizdas 
ankstyvesniems emigrantams- 
-lietuviams, kurių spektaklyje

buvo pirmas jaunos daininin je. 
kės, Marijos Panse-Simaniūkš 
tytės, pasirodymas, padainavu 
sios tris liaudies dainas ir ari 
jas iš Mozarto, Hendelio, Puc 
eini ir Gounodo operų.

Tokia pat staigmena buvo 
Schwetzingeno kuopos vyrų rio palaikai ligšiol buvo Vilnia 
chojro pasirodymas, kuris bu us katedros Šv. Kazimiero var 
vo per palyginti trumpą laiką do koplyčioje, išleidžia studiją, 
paruoštas gimn. mok. Motga atskira knyga, 222 puslapių, su 
bio ir jo vadovaujamas. Buvo 77 atvaizdais, 
sudainuotos kelios 
dainos.

Gimn. mok. A.
buvo pastatyta M. Venclausko

PROF. Z. IVINSKIO 
KNYGA.

Prof. Z. Ivinskis, surinkęs 
Vatikano archyvuose daug me 
džiagos apie Šv. Kazimierą, ku

svečią — Detroito lietuvių vai siekių gyvenimu, — pagaliau 
dybos mėgėjų sambūrį, vadova suprato savo vyrą ir, nors labai 
ujamą p. Z. Arlauskaitės-Mik tragišku momentu gailiai

ryžtingą, 1 
spaudos laisvę. Toji kova vai 
dintojų buvo atkurta taip vy 
kušiai ir pilnai, jog, atrodo, kie 
kviename žiūrove vėl sustiprė 
jo pasitikėjimas lietuviška ga 
lia ir skaisčiau suliepsnojo Tė 
vynės prisikėlimo viltis.

o ------ - V. Žebertavičiaus pavaizduo
scenos, ji buvo pastatyta Hut kaktuvese dalyvaus Dainavos ^as knygnešys Rusteika, tas ne 
tenfeldo salėje, kuri buvo pri ansamblis. palaužiamas kovotojas prieš ok §i"karta'buvo"'nemaža”vn'a'č iŠ
gūžėjusi pilna žiūrovų, o ypač Dainavos ansamblis 10- upanto galybę už šventas, sa Rodnev anvlinkės ’ YI 
jaunimo, jų tarpe netgi vietos ties metų sukaktuves minės ge y^jjas teisingumu paremtas
vokiečių. Dekoracijos gimn. gūžio 8 d. Čikagoje. Jo sukak tcises ir iS to išplaukiančias pr Žodžiu, „Aušros Sūnų“ pa 
mok. J. Jurkaičio gimn. mok. tuvėse dalyvaus Čiurlionio an ievoles, liko ryškiuoju pavyz statymas buvo visiems tinkama 
A. Grinienės paruosti šokiai, samblis. džiu, kaip reikia būti kietam pamoka, praeities žiauiybių at
gimn. mok. K. Motgabio muzi — Antano Miškinio eilėraš iyg titnagas kovoje už lietuvy skleidimas ir nurodymas, kaip 
kine dalis, akordeonisto moki čius viename tome išleidžia Ter įį Knygnešio žmona (P. Hei reikia kovoti už savąsias teises, 
nio J. Stankaičio pritariamas. 
Visa tai davė žiūrovams pasigė 
retiną spektaklį. Kostiumus
veikėjams paruošė T. Knopfmi mc tome Terra.
leraitė, H. Motgabienė, G. Pet •

• ♦ •

BALBRIGGAN
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kareiviškos

Venclausko
TRUMPOS MENO 

ŽINIOS.
— Čiurlionio ansamblis_____ _______ _ . . 15-

4 pav? pasaka „Užburtoji Dūde kos metų sukaktuves minės 
lė“. Neturint gimnazijos salėje Clevelande gegužio 15 d. Jo su

leraitė, H. Motgabienė, G. Pet — Z. Griskaitė ir S. Baranau 
kevičienė, M. Snarskienė. Suf skas Čikagoje kovo 13 d. ture 
leravo R. Kumfertaitė, scenari j° bendrą koncertą.
jus V. Lenerto. — Literatūros premijos, skir

tos Liet. Rašytojų D-jos, šven NERnAIŠACpiFLiEIFT?jV1ATO tė ’Vyk° kovo 20 d- Čikagoje.
RIJA APIE LIETUVĄ. Jurgiui Jankui už romaną „Na

New Yorke Philosophical Li 
brery išleido lenkų istoriko He 
nry Paszkievicz knygą „The 
Origin of Russia“, kurioje vi 
sas jo trečdalis plačiai aptaria 
Lietuvos istoriją. Istorikas vis 
ką vertina labai objektyviai ir 
pastebėtinai džentelmeniškai ei 
giasi net su lietuviškais vardais. 
Tai verta ir lietuviams įsigyti 
knyga.

LITERATŪROS LANKAI
Jau išėjo 5 nr. „Literatūros 

Lankų“, kuriuose yra daug įdo 
mių ir vertingų raštų — origi 
nalios kūrybos, vertimų, kriti 
kos. Žurnalas su kiekvienu nu 
meriu darosi aktualesnis ir įdo 
mesnis. Šis numeris pasižymi, 
gyvybiškumu.

— Op. sol. A. Kutkus Čika 
goję atidaro dainavimo studiją, 
■ kurią užsirašyti galima pas jį 
Karvelio krautuvėje.

MONTREALIO ŠV. KAZĮ 
MIERO PARAPIJOS

vargonininkas K. žižiūnas su 
kūrė dvi naujas kompozicijas 
chorui: 1) Štai, pavasaris (jo 
paties žodžiai); ir 2) Į talką!

ra‘ ningienė), nors atrodė lyg ban Visi žiūrovai liko nepapras
. 1S . U d® kliudyti Rusteikos užsibrėž tai dėkingi vaidintojams, šių

sius eilėraščius išleidžia viena tikslą ir nekartą atkalbinėjo laikų naujiesiems knygnešiams, 
ir maldavo liautis kovojus pr L. E-tas.

Moks f o-technikos naujienos
AMERIKA IŠRADO NUOSTABŲ KARO 

GINKLĄ
mai geroje gatvėje“ įteikta pre 
mi ja.

— Dailininko K. Žoromskio 
dailės darbų paroda atidaroma 
balandžio 23 d. Čikagoje.

— Smuikininko A. Paukščio 
vedamas styginis kvartetas da 
lyvavo dail. A. Varno sukaktu 
vėse-pagerbtuvėse, kovo 19 d., 
kada atidaryta ir dailininko da 
rbų paroda.

— P. Eretaitė Manheimo 
dramos teatre dirba kaip akto 
rė.
:::iin:uw::ntmrttn:rnnntnt:immn

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St W.

Room 107
lesefonaa EM. 6-41*2

Toronto

Oficialiai pranešama ir net Tai yar nuostabus išradimas, 
demonstruota per televiziją Apie jį jau senokai rašoma, 
nuostabus ir nepaprastai svar bet ligšiol nebuvo konkrečių ži 
bus karo ginklas, apie kurį ži nių. Dabar jau šis ginklas ir 
nios aplėkė visą pasaulį. viešai pademonstruotas.

Tai yra prietaisas, pavadin 
tas Falcon.

Tai yra raketa, užtaisyta A 
bomba. Ji turi apie 6 pėdas ii 
gurno ir sveria tiktai apie 100

KAIP SPRENDŽIAMA 
ŽMONIJOS MAISTO 

PROBLEMA.
Jungtinių Tautų Organizaci

svarų. Tą raketą, vadinama ja tam tikslui turi specialų sky 
Falcon, neša lėktuvas savo ap rių. Jo žinovu yra Dr. Miller, 
ačioje, kaip neša ir bombas. Ta Dr. Miller maisto klausimu da
čiau lėktuvas, pastebėjęs prie ro viešų pranešimų.
šo lėktuvą, laivą ar kurį kitą Dr. Miller teigia, kad žmoni 
objektą, išmeta tą raketą, nu jai maisto užtektų, nežiūrint 
rodęs jai kryptį. Falcon lekia jos daugėjimo. Tam tikslui rei 
dideliu greičiu ir automatiškai ketų panaudoti naujus garny 
siekia taikinį. Nėra jokios gali bos būdus. Be to, yra visai ne 
mybės taikiniui išsisukti nuo išnaudotų sričių. Jų yra sausu 
i akėtos. Raketa būtinai taiko į moję, jų yra vandenyse. Yra 
taikinį. Jeigu ji kartą praskren sričių, kurių žmonės dar nemo 
da pro šalį, tai tuč tuojau pa ka išnaudoti, o kitas išnaudoja 
keičia, pati, kryptį, sukalioja brakonjeriškai, patys sau kenk 
si vikriai, manevruoja ore ir la darni.
bai greit vis (Teito pataiko į tai 18-likto šimtmečio anglų mo 
kinį ir susprogdina savo neša kslininkas Maltus įrodinėjo, 
ma A bomba. Nuo Falcon išsi kad žmonių prieauglio nespėja 
gelbėjimo tuo tarpu jokio nėra, vytis maisto gamybos sparta,

A. Stančikas
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

A. E. MeKAGOEj 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

I
 Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

38 King St. W. Suite 46 
Toronto, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461
Rea. : BE 3-0978

I i * sr—■»
Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.
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 GERI AU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI ; 

užbaigimas. NEMOKAMAI.

Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.;

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.

561-567 KEELE ST. TEL. JUnctfion 4773
ll/2 Block South of Ct. Clair Namų teL CE. 1-3444.TOROTO, Ont. SAV. G. KERAIT1S.

» >1B g f B M

Vartokite baltinius, kurie išlai 
ko šilumą kūne ir kaitų pato 
gūs nešioti. Penmans lengvi 
medvilnės marškiniai sugeria 
prakaitą — patogiai pasiūti, ne 
ra surišimu, lengvai išskalbia 
mi. Visų pagedaujamų rūšių, 
vyrams ir vaikams.

GARSŪS
Nuo 1868 metų.

ALBERTOS LIETUVIAMS GAISRAS PADARĖ 
DIDELĘ NELAIMĘ.

Tudor, Alta, vasario 20 d., nskienė labai susijaudino. Bet 
10 vai. vakaro, atsitiko didelė visiems nusiraminus, Albina ir 
nelaimė. Dviejų augštų gyvena Justinas Anedrsonai gražiai vi
majame žinomųjų lietuvių pp. 
Kučinskų name kilo gaisras. 
Pp. Kučinskų tuo metu nebuvo 
namie. Netikėtai kilusio gaisro 
nebuvo kam gesinti, n viskas 
sudegė.

Laimei šunelis buvo namie. 
Jis, gaisrui įsisiaučiant, prade 
jo kaukti-šauktis pagalbos, n 
kaukė kol prisišaukė žmonių. 
Tai buvo laimė, nes be to būtų 
sudegusi ir vištidė su 200 vištų 
ir karvė. Subėgę žmonės tuos 
pp. Kučinskų turto likučius iš 
gelbėjo.

Po gaisro buvo liūdnas vaiz 
das, ypač, kad gaisras sunaiki 
no pp. Kučinskų 27 metų san

sus pavaišino.

A. Kučinskas yra Calgario 
Lietuvių Draugijos valdybos 
narys, labai veiklus, p. Kučins 
kienė gyva parengimų rengėja, 
trys jų sūnūs gražiai kalba lie 
tuviškai. Vyresnis sūnus Algir 
das buvo stoties viršininku, 
bet dabar studijuoja aeronauti 
ką ir ruošiasi būti lakūnu, kiti 
vaikai jaunesni, mokosi mokyk 
lose.

Tikrai gaila šios kultūringos 
ir tikrai lietuviškos šeimos dėl 
ištiktos nelaimės. Pp. Kučins 
kų šeimai nuoširdi užuojauta.

Senas Lietuvis.

Falcon būtinai pataiko į taikinį todėl daugelis žmonių vis bada 
ir jį susprogdina. uja. Maltus, to fakto akivaizdo

Teko matyti per televiziją je ir dar įspėdamas, kad ateity 
bandymas, kuris įrodė, kad Fal bus dar blogiau, pasiūlė gimdy 
con nuostabiai veikia, radaro mų kontrolę, del ko kilo vadi 
pagalba. Kaip besisukinėjo lėk narna „Zweikinder sistema“ — 
tuvas, bandęs nuo Falcon pa šeimos ribojasi tiktai dviem vai 
sprukti, niekaip negalėjo ir su kais.
sprogo drauge su tuo nuosta Jeigu Maltus teisus, bent lig 
biuoju ginklu Falcon. šiol, kad žmonių prieauglis ne

J JONASČEGYS.
į MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SI U V Ė J AS
| Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang-
S liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas. 

Skubus patarnavimas.
E Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario. į

I HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.
I Kontraktorius K. TRUMPICKAS
8 Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli- 
S mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
S moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, 
g Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
g Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 
S Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių,
■ be jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

g Hamiltone: 18 Spadina Avė.   Tel. LI 9-2035 
g Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

taupas.
Pp. Kučinskų šeimą priglau 

dė pp. Sinkevičiai iš Naightin 
gale, Altą.

Calgario Lietuvių Draugijos 
nariai — Balys Jauga, Justinas 
Andersonas, Petras Sakenas ir 
Algirdas Lukševičius — tuo 
jau ėmėsi organizuoti nukentė 
jusiems pagalbą, kuri vasario 
26 d. pas p. Sperauską, Calga 
ry, buvo įteikta. Dėl to p. Kuči

pasivejamas maistp gamybos 
prieauglio, tai jis neteisus savo 
spėjimuose, kad maisto žmonė 
ms pritrūks greit. Galimybių 
maisto kiekiams padidinti dar 
yra labai didelių, tiktai reikia, 
kad žmonės būtų protingesni ir 
sąžiningesni.

ATSKIRS GALVOMIS 
SUAUGUSIUS DVYNUKUS.

A. A. KUN. V. ŠARKA...
Atkelta iš 4-to psl. 

vui Šarkai palikome skolingi 
daugiau, negu vieno ar antro 
dolerio auką. K. Baronas.

Red. prierašas. Kun. V. Šai 
ka yra dūkštinis — yra gimęs 
ir augęs Kaniūkų kaime, prie 
pat Dūkšto geležinkelio stoties, 
Dūkšto valsčiaus, Zarasų aps 
krities, ūkininko šeimoje.

Paskutiniais laikais kun. V. 
Šarka buvo Vokietijos šiaurės 
lietuvių kapelionas, aptarnau 
jąs išvykstančius iš Vokietijos 
ir gyvenančius joje.

Nelaimė atsitiko tokiu būdu . 
Jo vairuojama mašina, kelionė 
je į Vasario 16-tosios minėji 
mo pamaldas Spakenberge, pa 
kelėje susidūrė su keleiviniu

Buvo vienas bandymas at autobusu ir buvo sudaužyta, 
skirti kitus galvomis suaugu Kun. Šarkai sulaužyta kairė 
sius dvynukus, bet po operaci ranka ir jis sunkiai sužalotas, 
jos vienas jų mirė. Dabar Čika Bergedorfo ligoninėje dėl jo 
gos vienoj ligoninėje vėl ope vidinių sužalojimų padaryta 
ruoš galvomis suaugusius dvy komplikuota operacija. Deja, 
nukus, bandys juos vieną nuo sužalojimai buvo tiek dideli ir 
kito atskirti, nes toks jų gyve žiaurūs, kad organizmas jau ne 
nimas neįmanomas. galėjo jų nukovoti.

I
DundaS’Dovercourt jarazas:

1244 DUNDAS ST. W., TORONTO ’ ’
Įsteigtas prieš 27 metus !

24 valandų patarnavimas.Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų ® 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 8 

' ! patikrinimas. X
' ; Auto korpuso darbai (Bod> & Fender). Vilkiko pagalba. x 
; ’ Ontario Motors League patarnavimas. S
; ' Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: ~ą. g
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Gerėja darbo reikalai 
„Steel Plante“.

Mūsų miesto plieno fabriko 
„Algoma Steel“ produkcija š. 
m. vasario mėn. pasiekė 68 tū

Augščiausia drabužių vertė Kanadoje
Seni ar nauji klijentai—kiekvienas naudojasi 
ta pačia žema kaina, tuo pačiu patarnavimu 
Kanados didžiausioje, seniausioje, geriausiai 

žinomoje pagal užsakymą vyriškų ir 
moteriškų drabužių pramonės grandyje.

Krautuvės ir atstovybės kiekviename mieste 
nuo vandenyno lig vandenyno.

Visur yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė. tailors
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SAULT STE. MARIE, Ont
15 TAUTIEČIŲ GAVO KANADOS PILIETYBĘ.

Vasario m. 21 d. miesto tei saugiau ir tvirčiau jaučiamasi 
sėjas J. H. McDonald tarpe 66 Kanadoje, lengviau išvykti į U. 
įvairių tautybių asmenų įteikė S. A. ir kit. Kas iš to, kad di 
Kanados pilietybės dokumen džiuojamasi Kanados piliety 
tus ir 15 mūsų tautiečių. Ta bės neėmimu, jei tokio tautie 
proga savo kalboje teisėjas pa čio piniginė neatsidaro lietuvis 
sakė, kad iš priėmusiųjų Kana kiems reikalams, lietuviškai sp 
dos pilietybę nereikalaujama audai, o dar priedo neretai ta 
užmiršti savo seno krašto kai Pavergtoji tik iš blogos pusės 
bos, papročių ir tradicijų. Po prisimenama ir net šmeižiama, 
priesaikos kiekvienas naujas 
Kanados pilietis gavo po dova 
nėlę — Lions Club išleista kny 
gėlę, kurioje trumpai yra Kana 
dos istorija, įstatymai ir papro 
čiai. Vietinis angliškasis „The 
Sault Daily Star“, aprašyda kstanqius tonų, t. y. beveik dvi 
mas šį įvykį, išvardino visas Sukai didesniė negu pernai tuo 
priėmusių Kanados pilietybę Pat ^aiku ir vasarą, tačiau dar 
tautybes, tačiau praleido lietu aPje Proc- atsilikusi nuo 
vius, nors iš priėmusių piliety 1^53 mt. vasaros, kad šio fabri Ui 
bę nebuvo nei vienos tautybės kPf produkcija, siekdavo net 90 _ 
toks didelis skaičius, kaip 
siškių. , , • . . - r .

Tą pačią ir sekančią dieną kur šl?° metu Pheno produkci toje vietoje ir , 
tas pats teisėjas išegzaminavo ia pasiekia net 96 proc. 
apie 50 naujų kanadiečių — to m- Pr°dukcijos.
kių, kurie pareiškė norų įsigyti Ė—-~—- ------- r------ . - , ... , -
Kanados pilietybę. Egzaminai tieji darbininkai. Grįžo atgal ir J°s spaudos platinimo punkto lentpjūvėje.
buvo labai lengvi. Pakanka ži mūsiškiai „artojai“, kurie buvo Yedėj° tautiečio A._ Motiejūno Mūsų mieste buvusiųjų lietu 
roti visas Kanados provincijas išdirbę fabrike nemažiau kaip “e^rrioie gimė sūnūs, kuris vių savininkų L. A. Bielskių 
ir jų sostines, augšČiausiųjų trejus metus. Pasitaiko ir išim gražiai auga. Palinkėsime nau valgyklą, 458 Queen Str. W., 
valdžios pareigūnų Kanadoje, cių, kad pašaukiama atgal dar 
Ontario ir mūsų mieste pavar ban ir trumpesnį laiką išdirbęs, 
dės ir susikalbėti su teisėju ang tačiau iš daugumos 1—2 metus 
liškai. Tokius egzaminus išlai išdirbusių ir norinčių giįžti at 
kė 7 mūsų tautiečiai. gal, paimama adresas, telefono

Priimant Kanados pilietybę numeris, fabrike turėtas asme 
yra gera proga pabandyti pa ns numeris ir pasakoma, kad 
keisti ir sulietuvinti ar atlietu jeigu bus reikalas, tai bus šau 
vinti pavardes, priimant kiek kiama atgal. Reikia tikėtis, kad

gandų skleisti nevalia.
— Vasario 15 d. Calgario Ge 

neral Hospital buvo padaryta 
sunki operacija Emilijai Bar 
kauskienei. Operacija pavyko 
labai gerai ir ji sugrįžusi iš Ii 
gonines jau sveiksta.

Didysis Jonas.

cAiGAny^ito,
CALGARIO PADANGĖS NAUJIENOS.

Vasario 16-sios minėjimo šv gu būva ir kitiems pamoka, kad 
entė buvo švenčiama vasario šeima yra neliečiama ir apie ją 

. 12 d. gražioje vengrų salėje.
Lietuvių prisirinko pilna sa 

lė. 8.30 vai. vakaro scenos už 
danga pakilo ir gražiais žodž 
iaiš B. Jauga atidarė 37-tas Lie 
tuvos nepriklausomybės minė 
jimo iškilmes. Minėjimas buvo 
pradėtas Kanados himnu. Vy 
riausiu šventės kalbėtoju buvo . ..
Antanas Kučinskas, kuris savo Laisvoji tribūna, 
kalboje priminė nepriklauso Atkelta iš 3 puslapio, 
mos Lietuvos gyvenimą ir ii atsidūsėjimu, kam 150 Mont 
gįau apsistojo prie steigiamojo ieaiįo lietuvių atėjo, ne į Vas.( 
seimo nuveiktų darbų, kaip tai jg d. minėjimą, bet „linksma'1 

nuotaika minėjo vienos šeimos 
vedybų sukaktuves“.

Šeima, visi social ogai pripa 
žįsta, yra visuomenės pagrin

žemės reformos, lietuviško lito 
išleidimas ir tt.

Po jo kalbos maži vaikai dek 
lamavo eilėraščius, o .panelė 
Žukauskaitė pianinu paskambi ^“’o įairu’s'io7šeimo“s kaitina 
no porą dalykėlių. Vasario mos mQSų jaunųjų išdykėlių su 
16-sios minejiman buvo iš Ed įrįme ge to> suvienodinti žmo 
montono atvažiavęs kun B. Ju nes (net Uetuvius) _ nedėkin 
rksąs, kurs pasakė gražią svei gas darbas kaip Prezidentas 
kinimo kalbą. Minėjimas buvo smetona patyrė. Vokiečiai vie 
uždarytas Jautos himnu, ako nįjO3j krauju, rusai — idėja, ir 
mponuojant kun. B. Jurksui kas iš to išėjo? VLIKo ir Še 
pianinu. Po to sekė pobūvis. fo dvįkoVą prisiminus, juk, aiš

Sekančią dieną, t. y. sekma ku, čia jokios Vas. 16 dienos 
dienį, Šv. Kryžiaus ligoninės nevaržo. Tokiu būdu ir mūsų 
koplyčioje įvyko iškilmingos moralistams gal verčiau paty 

- - pamaldos už vargstančius Lie lėti, ir leisti Nemunui sau rą<
pertvarkomos, remontuojamos tuvoje. Pamaldas laikė kun. miai plaukti, ypač,, kad šeimo< 

.-t ; . t —“ Jurkšas ir pasakė tai dienai ati sukaktį ruošė senieji, o barasi
—naujieji lietuviai.

Po pamaldų vėl visi susirin Tie 150 lietuvių, su savo lin 
ko į vengrų salę, kur buvo ben ksma nuotaika, gal geresni lie 
dri pietus. Kun. Jurkšas pietų tuviai, negu aš, kuris ištikimai 
metu, palinkėjo Calgario dr-jai lankau visus Montrealio Vas.

tūkst. tonų plieno pei mėnesį. Grįžta atgal kai kurie išvykę ki Balčiūnas, taisęs apie vienerius 
Vis dar atsiliekama nuo USA, tur darbų jieškoti, o vienoje ki metus sveikatą vienoje Ontario 

„garnys“ apsi sanatorijoje, grįžo į mūsų mies 
1953 lanko. . . tą, pasveikęs, gerai atrodo ir

Prieš porą mėnesių maloni ruošiasi pradėti dirbti savo se 
Šaukiami atgal seniau paleis staigmena įvyko mūsų koloni noje darbovietėje „Roddiso“

sparnu.
— Vargšo „Daktaro“ liki 

mas eina dabar per lūpas. Ko 
vo 1 dieną vienos poniutės ta 

iuu4iuo iu'O nitaiauiv imt-o ją OAa;iŲHię . -y, . « v
vyksta lietuve!), kuri ištekėjusi už lie P.O hetuvišku menturiu pašven 

tintas, o jos vyro pro duris iš 
lakdintas, kad nespėjo net laip 

pavergtoje Tėvynėje už geleži neatskirsi nuo Lietuvoje girnų ^uskaičiuot. Taip atsitinka 
nės uždangos arba padengiant šio. tokje™8. vyrams kurie nesiskai
tautos nuostolius prigėrusius Musų miesto kanalų 100 me to zodziais lr veiksmais. Tad te 
„nutautėjimo jūroje“ laisvame tų egzistavimo sukaktuvėms “
pasaulyje. ruošiamų iškilmių „Centennial birželio m. 28 d. ligi rugsėjo 5

„Nepr. Liet.“ skaitytojas K. Celebration“ proga nuo š. m. <L laukiama labai didelio sve

jagimio tlėveliui užauginti sū perėmė nauji savininkai V. M. 
nelį neblogesnių lietuviu ir vy Bukauskai. Valgyklos patalpos 
ru, kaip jisai pats. į

Tautiečių A. Kantautų šei ir valomos ir atrodo, kad nau 
ma taip pat neperseniausiai pa jieji savininkai energingai grie tįnkama pamokslą 
didėjo vienu šeimos nariu — šį biasi naujo biznio, kad tik ge H 9
kartą dukrele, kuri yra ketvir riau klijentus patenkinus, . 
tasis šeimos prieauglis tremty Prisiminkime obalsį — „tau 
je. Reikia pareikšti pagarbą to tietis pas tautietį“, „savas pas ' 

galima trumpesnę ir lengviau dauguma „Steel Plante“ dirbu kiem,s tevams> ypatingai motino savą ir neapsigausime, nes M. . visu8 lietuvius po savo 16 d minėiimUs ir nelinksmas 
anglų kalboje išskaitomą ir „iš šių anksčiau ar vėliau šį pava kurĮe vlsa* nebodami ir ne Bukauskiene yra žinoma kaipo IU 1U& P° dVO <2 5®
spelinamą“ (savaime supranta sarį bus pašaukti darban atgal. bl^dami lemties vargų ir ne gera, turinti dideli patyrimą ir
ma, tik grynai lietuvišką) va Nors vietinėj spaudoje nei nie ?lskuJ .ateities perspektyvų, ry švari seimininkė. Tarp kitko
naciją — pakaitą. kur kitur oficialiai apie tai ne 2tasi. rauginti skaitlingas sei ji yra vienintelė mūsų kolom

Jeigu ligi dabar būtume gy buvo paskelbta, tačiau eina gan mas lr tuo padengti skaudžius jos kitatautė (mes ją skaitome
venę Nepr. Lietuvoje, tai tik dai apie naujus tolimesnius šio tautos nuostolius, ’ - -, . .
rai nenešiotume tokių šlėktiš fabriko išplėtimus ir net apie ?C1US,kasdien ~ zudant lr ve tuvio, stebėtinai puikiausiai iš 
kų ar slaviškos kilmės pavar gautus didelius plieno užsaky zant komunistams okupantams moko lietuvių kalbą, kad visai 
džių, kaip pavyzdžiui, kad ir ši mus. 
tos mūsų kolonijos tautiečių Ar tai tiesa — parodys atei 
pavedės: Voloviclras, Girdze tis. Nauji darbininkai šion dar 
vičius, Liudavičius, Skaržins bovietėn tuo tarpu nepriimami, 
kas ir visa eilė panašių. Šito bet pareiškimai darbui gauti 
kios pavardės butų pataisytos bus artimiausiu laiku iš visai 
ir pakeistos grynai lietuviško naujų priiminėjami, o kai ku 
mis pavardėmis, gali būti, net tiem landesniem jau tas ir da 
įstatymo keliu, gal kai kam ir bar pavyko. Toki „Steel Plan 
nenorint. _ ~ to” reikalai buvo rašant šias ei

Kai kas iš mūsų tautiečių ne lutes ir reikia tikėtis viskas kr 
apsisprendžia dėl Kanados pi yps gerojon pusėn, 
lietybės priėmimo ir nežino ke 
no patarimo klausti. Atrodytų, Kitos naujienos,
kad nereikėtų bijotis priimti Mūsų kolonija dėl nedarbo 
Kanados pilietybę, nes po to gerokai sumažėjusi vėl didėja. 
amutttmtttutiimtttmtttnnttitttttttttttttttttmttttnttmtttttmtitttttttuttiiiiu

nuobodžiauju, jei ne per tris 
ketvirčius, tai bent per pusę si 
ūlomos programos, kasmet tas 
pats.

Nebūkime totalitarininkais, 
kuriems, kaip toje anglų daino 
je „viskas sustoja, kai karalie 
nė arbatą geria“.

Vyt. Sirvydas.
Red. vis dėlto randa reikalą 

pastebėti, kad tautos, — kuri 
juk yra taip pat šeima ir nepa 

čių rTSų TSčiZr Abfej^ Įyginamai didesvnė’ ”egu penke 
“ „seserų miestų“ - Kanados ir to t™?? “ s\en^ ieiktl* ?a

USA Sault S'te Marie Cham irbe 
: bers of Commerce apskaičiavo, 

kad per tą viršpaminėtą 10 sa 
vaičių laikotarpi abiejuose mie 

; stuose apsilankys nemažiau 
; 130 tūkstančių svečių ir turis

GALIU SUTAUPYTI IKI $ N

zu.

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270.

Į Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be

« spaustuvės pataranavimo gali apsieiti.

venos P PI N UN G COMPANY
B 4811 ESPLANADE AVE.
I OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.

Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė 
mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny 

« gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke 
v Įlomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai, 
y Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar 

navimas,
patariame pasižymėt šį telefono Nr.

GR 8393.
'j, Informacijos mielai suteikia nos gimtojoj kalboj.

Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

šeimos pagerbimui. Čia pat ir 
pavyzdys buvo: pp. Lukošiams, 
kurie taip pat yra vyresnėsatei 
vijos šeima, pagerbtuvės suruoš 
tos buvo, tiktai, prisiderinant 

tų. Svečiais į atitinkamas iškil Pne. TauJos, svexnte8’. ne sešta 
mes pakviesti U.S.A, preziden dien’>.bet ^kančią dieną - se 
tas ir Kanados ministeris pirmi kmadienį TaiP PaPrasta “ g« 
ninkas. zu‘

Mūsų valdybos narys Tautos N Lenkijoje 1950 m. buvo nu 
Fondo reikalams tautietis VI. savinta bažnyčių žemė, 1953 
Mockus, tautiečio V. Karnėno m. kunigams įvesta priesaika, 
asistuojamas vykdo rinkliavą kad jie bus ištikimi režimui, su 
Tautos Fondui. Palinkėsime imtas Lenkijos primas kardino 
rinkliavą sėkmingai baigti ne las Wyszynski. Dabar suimta 
pamirštant ir tų, kurie pernai ar sukliudyti eiti pareigas iš 
nieko neaukojo, ypatingai iš 20 vyskupų 10. Keturi šimtai 
turtingesniųjų kolonijos tautie klierikų ir 2.000 katalikų akci 
čių — namų ir automobilių sa jos vadovaujančių pasauliečių 
vininkų, kuriuos reiktų šiemet nugabenta .į dvi koncentracijos 

stovyklas. Kunigų esą suimta 
apie 2.000.

PER SAVAITĘ ANT MAISTO SĄSKAITŲ 
(priklauso nuo šeimos dydžio).

GAUSITE GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTĄ — 
ŽYMIAI PIGIAU IŠ DOMINION PROVISIONERS Ltd.

Dominion Provisioners Jums siūlo progą būti savo nuosa 
vu krautuvininku. Tas reiškia, kad Jūs galėsite pirkti 
maistą pigiau negu maisto krautuvės savininkas. Val
džios garantuotą šviežią mėsą, žinomų firmų daržovės, 
vaisiai ir sultys.
Dominion Provisioners Jums siūlo daugiau laisvo laiko. 
Maistą pirkti tereikia tik 4 kartus į metus. 50% mažiau 
darbo virtuvėj — produktų nereikia valyti, skusti.
DOMINION PROVISIONERS JUMS SIŪLO DAUG 

PATOGUMŲ IR PROGŲ SUTAUPYTI PINIGŲ.
Mūsų pardavėjas A. Jurgutis.

MA 8847. — 2036 Union Av. Apt. 1, Montreal.
DOMINION PROVISIONERS LTD.

: „prigriebti.“ už dvejus metus.
Korespondentas.

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. 
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

į 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

ir A. ANŠELEVIČ1US

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 if EM 6-2603 'h

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti* 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

Jonas Zmuidzmas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:'

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
p e r

A. J. Norkeliuna
: (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

i KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E. 
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. tsIwo.

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

S

VERTIMAI1
DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D.

3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798...
TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS'.

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. Įį-Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. Jį

DE LUXE DRY QEANERS IMONTREAL ENTER,,RISES Reg’dStaNu
FINISHING PROCESS

143—8th AVENUE, LACHINE 
ME 7-6727 sav.: p. rutkauskas.;

Tel. RA 7-3120
5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36
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HAAAI&LTCW
SPAUDOS VAJUS HAMILTONE.

Šiandien, kai mūsų Tautoje Oriental Rooms“, apyskaita: 
yra slopinama tautinė lietuvių Už įėjimo bilietus 447 po 
sąmonė, kai pavergtoje Tėvy 1.50 dol.........................670,50
nėję nėra spaudos, žodžio ir kū Bufeto grynas pelnas . .149,00 
rybos laisvės, mes, į laisvus ir Viso pajamų 819.50
demokratiškus kraštus patekę Salių nuoma (Normandie ir 
lietuviai, turime stengtis išlai Oriental) ..................150.00
kyti ir ugdyti tą nuo amžių Orkestras (9 asmenys) 105.00 
mūsų bočių širdyse įdiegtą lie 
tuvybės diegą. Reikia nepamir 
šti, kad svetur gyvenant vis di 
deja grėsmė nutolti nuo savo 
tautos kamieno, tuo pačiu esą 
me pavojuje nutautėti. Vienin Važinėjimo bei kitos smulkios 
telis lietuvių tautos ginklas 
prieš priespaudą ir nutautėji 
mą yra sava spauda, kun palai 
ko tą gyvą tautos dvasios pul 
są ir kuri tegali išsilaikyti mū 
sų pačių pastangomis ir auka.

Kaukėms premijos.......... 50.00
Composers and Authors

Assn, (leidimas muz.) 12.00 
Skelbimas į ,,NL“ ir „TŽ“

po 10 dol......................... 20.00

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MAMERTAS MACIUKAS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

g UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES S
| / ■ TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726 |

jas vice pirmininkui Kostui Lu 
koševičiui, kurio adresas yra to 
ks: 123 Grant Ave, Hamilton,

išlaidos (nuotraukos bei
bilietai ir tt....................14.40

Viso išlaidų 351.40
Grynas pelnas 468.10 Ont., tel. J.A. 2-60-30.

Šeštadieninės Mokyklos ten 
pat vykdoma loterija davė gry

Suprasdami spaudos reikš no pelno 260 dol.
mę, tremtyje skelbiame Spau 
dos Vajų, kuris prasidėjo ko 
vo mėn. 15 d. ir jis baigsis ge 
gūžės mėn. 15 d. Literatūros 
vakaru. Kviečiame visus tautie sitvėrė mėgėjų teatgras „Auku

TFH sk. V-ba. 
„AUKURO” JUBILĖJUS
Prieš 5 metus Hamiltone su

VANCOUVER, B. C.
BRUTALUS UŽPUOLIKAS SUPJAUSTĖ VEIDĄ.

Išvykus visai lietuvių Gre 
enees šeimai iš namų, į jų patai 
pas 727 Ęueens Avenue, New 
Westminster mieste, B. C. įsi 
laužė nežinomas piktadaris. Ka 
da Ona Greenees vėlyvą popie

JAU 3 GYDYTOJAI.
Dr. L. Levinskas yra pats pi 

rmasis lietuvis gydytojas Ham 
iltone. Kol jis buvo tik vienas 
lietuviai žinojo, kad jis yra ap

* * * fe* fe* fe^ * a fe* *■* a fe* ^* * »fe* ** m » fe** » T ** fe. fe. »* a fe*

verstas darbais ir sunku pas jį netikėtai grįžo, ji rado savo 
patekti. Kiek^vėliau gydytojos miegamąjame kambaryje ko

vykdydama didmiesčio moder 
ninimo planą, nutarė išimti iš 
apyvartos paskutinius gatvių 
tramvajus. Nuo šių metų vasa 
ros viešosios transportacijos 
priemonėmis bebus tiktai auto 
busai ir troleibusai.

Šaunios vestuvės.
Sukuriant p. William Micha 

ei Junui (Mikalajūnui) šeimos 
židinį su p-le Carol Helen Gos 
ski, buvo surengtos šaunios ves 
tuvės. Šliūbą Šv. Andriejaus 
bažnyčioje davė Vancouverio 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Antanas Traškevičius. 
Vestuvių puota buvo surengta 
Hoyer's Reception Halls. Vė 
liau svečiai persikėlė į jaunojo 
tėvų namus. Jaunavedys — Bri 
tų Kolumbijos Universiteto in 
žinerijos studentas. Tėvai yra 
ankstyvesnės kartos imigran 
tai, prieš maždaug metus atsi 
kėlę į Pacifiko pakrantę iš vi 
dūrio Kanados provincijų.

Linksmavakaris.
Lietuvių Bendruomenė pir

ydKdlu. šviečiame visus rauue sitvere mėgėjų teatgras „auku teises Dr. o Valaitienė kiu b15 u prieaugli bekre 
cms nepalikti nei vieno be he ras , kuris pasirodė labai veik (57 Burris St tel j A 8.8275) 5 Užkluntasis nh
tuvisko laikraščio, kur} Jus ga lūs ne tik Hamiltone, bet ir pla ir pagaliau dabar Hamiltonan ‘ kaltėhs Duole^S
lesite užsisakyti pas anksčiau cioje apylinkėje. Teatrui vado atsikėjė Dr. Baltrušaitis. Visi įskraukes nedi supustė iai
skelbiamo aukų vajaus Vasario vauja ir režisuoja p-lė Elena ara5;a; Hirha issitraukęs peių, supjaustė jai
16 ir Saleziečių gimnazijoms Dauguvietytė-Kudabienė. Jai vei^‘ Is .^žeistos namų seimi16 ir Saleziečių gimnazijoms Dauguvietytė-Kudabienė. lai 
remti rinkėjus, kurie Jus aplan talkininkauja gražus hamilto 
kys namuose arba — pas spau niečių būrelis. Visi jie yra paro Vasario 16 gimnazija pavojuje’ 
dos platintoją p. J. Pleinį, 113 dę labai daug meilės scenai, 
Cannon St. E. tel. JA 2-6698 ir pasišventimo tautiniams reika 
sekmadieniais spaudos kioske, lams. Balandžio mėnesį „Au

KLB Hamiltono Apylinkės kuras“ minės savo 5 metų jubi 
Valdyba. lėjų. Apie tai „NL“ skaitytojai

bus dar plačiau painformuoti.

SPAUDOS PLATINIMAS.
Praėjusiais metais Hamilto 

nas vėl puikiai pasižymėjo lie 
tuvių spaudos ir knygų platini 
mu. Vien TF atstovybė iš plati 
no kelis šimtus knygų; Kl. 
Prielgauskas vien Hamiltone 
surado „Naujienų“ dienraščiui 
15 naujų prenumeratorių. Žy 
miai padidėjo „Neprikl. Lietu 
vos“, „Draugo“, „Liet. Dienų“ 
ir kitų laikraščių prenumera 
tos. Hamiltonas ir toliau tebe 
vykdo spaudos platinimo me 
tus iki š. m. gegužės mėn. vidų 
rio.

ŠV. POVILO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Gore ir Hugson gt. 
kampe, kovo 27 d., 1 vai., lietu 
vių pamaldos su komunija. Po 
pamaldų ten pat salėj įvyks pa 
rapijiečių sus-mas einamiems 
reikalams aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.
TFA KANADOJE

Hamiltono sk. Kaukių Baliaus, 
įvykusio vas. 19 d. Royal Con 
naught Hotel „Normandie ir

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

— Dėl sužeistos rankos ML 
BD-jos Hamiltono skyriaus pir 
mininkas Kl. Prielgauskas pa 
sitraukė iš pareigų ir perdavė

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai * Ūkiai *SkIypai
* Bizniai *Pramoninės nuosavybės

Skubiai jai aukok!!

ninkės įsibrovėlis ištrūko ir su 
spėjo pasprukti. Policija tebe 
deda pastangas piktadarį su 
sekti.

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyrę nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiŠkai, rusiškai lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT. 

Telef. J. A. 2-6439.

i Groserija - alus | 
| DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |
S LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. S 
| 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. <E 0400. | 
I Sav. E. B A I K A V I C I U S. g

ž LIETUVIS LAIKRODININKAS

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
L PRANCKEVIČIŲ ... LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

{ID O UT realli^eadete
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

| ŽUKAS ANTANAS i
a 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 a
S Kreiptu vakarais po 6,30 vai. S

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA A

Kalba lietuviškai 
Tel.: W Alnu t 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Tel. TR. 1135

VICTORIA
CLEANERS 
&.DYERSC0.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
030 
0.85

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

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

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

SST COLONIAL TURKISH BATHS j
ItoJV VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

ijf SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
^>77 Į,Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago: if ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
A Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094
v mmm Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. //\
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL. f

(2 g. į rytus nuo St. Laurent

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: - Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Lietuvis nekilnojamojo turto 
agentas.

Juozas Klimas (Klimavi 
čius) gavo Britų Kolumbijos 
provincijos valdžios Įstaigų lei rnąjį p0 gavėnios linksmavaka 
dimą verstis nekilnojamo turto rį rengia šeštadienį po Velykų, 
agento profesija. Jis šiuo metu balandžio 16 dieną Jugoslavų 
jau dirba Rivers Realty Ltd. Kultūros Namuose, naujai išde 
bendrovėje, didžiausioje broke 
rių firmoje Vakarų Kanadoje. 
Skyriaus adresas: 2389 Hastin 
gs Street, Vancouver, B. C., 
tel. HA 9161. P. Klimo priva 
tus adresas mieste: 2177 East 
Pender St., tel. HA 5674-M. 
Savaitgaliais naujasis mūsų pro 
fesionalas pasiekiamas savo far 
moję, Herring Road, Pitt Mea 
dows Post Office. Jis pasiryžęs 
sąžiningai ir efektingai pasi 
tarnauti mūsų tautiečiams, no 
rintiems pirkti ar parduoti na 
mus, ūkius, žemę, verslo įmo 
nes.
Išima tramvajus iš apyvartos

Vancouverio miesto taryba,

LONDON, ONT...
Atkelta iš 2-ro psl.

Meninė dalis išpildyta jung 
tinėmis jėgomis. Solistas J. Ri 
mkus akomponuojant P. Ber 
notienei, gražiai padainavo ke 
lias lietuvių kompozitouų dai 
nas, o Londono lietuvių mišrus 
kvintetas, vedamas muz. p. Pet 
rausko, pirmu savo viešu pasi 
rodymu, taip pat susilaukė gau 
siu katučių, šeštadieninės mo 
kyklos mokinės bei skautės-pa 
ukštytės, p. Čegienės vadovau 
jamos, gražiai pašoko kelis plas

keruotoje salėje, 767 Keefer 
Street, Vancouver, B. C. Pra 
džia — 8 vai. vak. .

Jonas J. Juškaitis.

K. L. B. Britų Kolumbijos • 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO J JUŠKAICIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

tinius šokius. Be to, tie patys 
mažieji puikiai padeklamavo 
kelis rinktinius eilėraščius.

Daug sielos ir triūso dėl gra 
žaus šios šventės pravedimo 
įdėjo E. F. Daniliūnas, uolus 
apyl. valdybos talkininkas. To 
dėl publika liko patenkinta. 
Malonu pažymėti, kad Bibliote 
kos auditorija buvo artipilnė, 
nes šį kartą gausiau atsilankė 
prie Londono artimesnėse apy 
linkėse gyveną mūsų lietuviai 
ūkininkai.

L. E-tas.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. ;l 

A Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. : 
■p 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. J;

į Lietuviška moterų kirpykla į 
: I DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS (R TRUMPA 1 
::

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS (R TRUMPA g 
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT | 

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B M. Dodon,
2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

BELLAZZI - L A M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SON '>
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162,
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PRANEŠIMAS APIE MONT REALIO SEIMELIO 
RINKIMUS.

Šiuo pranešama, kad 1955 m. taupyti pinigus ir gera gauti 
.□vo mėn. 20 d. Montrealio' Or paskolas. Pinigus įnešti labai 

ganizacijų ir Visuomenės Rin lengva, nes kiekvieną sekmadie 
l;tų Atstovų Seimelio rinkimuo nį AV spaudos kioske įnašus 
se dalyvavo 285 asmens, kurių galima įteikti bankelio vedėjui 
paduoti balsai rasti visi tvar p. Jurkui, 
koje.

Pagal balsų daugumą į Mon 
trealio Seimelį išrinkti šie as 
mens:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

I
 DĖMESIO! DĖMESIO!

Šį sekmadienį, kovo 27 dieną, dienos metu Toronte,
62 Claremont St., Lenkų salėje J:

S. Kymantaitė s-Č iurlionienės linksma 
komedija »

„PINIGĖLIAI“, I
režisuojant ir dalyvaujant p. Arlauskaitei-Mikšienei. »
Pradžia 3 vai. po pietų. Įėjimas 1 dol. «Visi kviečiami atsilankyti. K.L.M.B. Toronto skyrius. £

STOVYKLINIS LAUŽAS. TORONTO „CARITAS”
Šį sekmadienį, kovo mėn. 27 iš savo kasos yra sušelpęs ne 

d., 4 vai. pp., Montrealio Skau darbo, ligos ar mirties atveju -. - . , 
tų Tuntas ruošia antrą stovyk šiuos lietuvius: Siderevačienę dija turėjo didelį pasisekimą 
linį laužą su plačia ir įdomia (vyro mirties proga) $ 103,52, Lietuvoje, taip ir dabar turi 
programa. Laužo pabaigoje N. Baronienę $ 70,00, A. Du Amerikoje. Du kartu buvo su 
bus rodomas spalvotas filmas binskienę $ 30.00, A. Slaniną vaidinta Detroite, du kaitų Ci 
iš paskutiniųjų keturių metų $10,00, L. Beresenevičienę kagoj, Windsore ir kitur. Da . 
Montrealio lietuvių skautų va $ 10,00, O. Šiaudienę $ 15,00, bar ši komedija yra įuošiama <=enOvėq lietuviu istorinius
stovyklų. Gautas pelnas B. Mejienę $10,00. Mažoms do pastatyti N. Yorke ir L. Ange “"°'« us“ autin S d»
- skautams stovyk vanėlėms per du kartu aplan les. Sambūriui režisuoja ir „P: lr etnogiahmus tautinius dra

• • ‘ -• • sipelniusi lietuviškojo teatro
Besiartinančiu \7elvkiii sven pionierė Zuzana imuuui.ui.v___________ čių: proga :Caritas“ ^rt pas” -Mikšienė, kuri teatre dirba buzių pavyzdžių.

_____  Tuntininkas. ryžęs aplankyti sergančius mū Jau *}u0 ^^7 m., Šiauliuose, Pe 
Tuojau po loužo bus skautų- sų tautiečius, o materialiniame trapity, Kaune ir kit. Dabar 6 
nedatekliuje esančioms šeimo ~

DETROITO LIETUVIŲ TEATRAS TORONTE.
Kovo 27 d. K.L.M.B. Toro Kitchener, Ontario. Po iškil 

nto apylinkės kviečiamas pii mingų šventinimo apeigų — 
mą kartą į Torontą atvyksta bendra kavutė. Visi Toronto ir 
populiarus, publikos mėgiamas apylinkės lietuviai evangelikai 
Detroito Lietuvių vaidybos kviečiami dalyvauti šioje šven 
mėgėjų sambūris, kuris suvai tėję. Minėtą sekmadienį prieš 
dins Sofijos Čiurlionienės įdo piet pamaldų nebus. Kun. Leo 
mią, linksmą komediją „Pinige nas Kostizenas praneša, kad į 
liai“. Vaidinimas vyks lenkų sa 
Įėję 62 Cleremont Str., pradžia 
3 vai. pp. punktualiai. Ši kome

TAUTŲ KONCERTAS 
MONTREALY

Šį sekmadienį St. Stanislas 
salėje, Laurier gatvėje, 3.30 
vai. po p., įvyksta pavergtųjų 
tautų koncertas, kuriame daly 
vaus ukrainiečiai, estai, latviai 
lietuviai ir vengrai. Iš lietuvių 
dalyvauja B. Nagicnė ir K. 
Smilgevičius. Prieš koncertą 
bus trumpa ABN informacija. 
Visi kviečiami dalyvauti.

NEOKANADIEČIŲ
paroda Montrealy bus atidary 
ta kovo 24—27 dienomis nuo 2 
vai. iki 10.30 vai. vakaro St. 
Louis salėje, 458 Lagauchetie 
re East, prie St. Denis. 
MIRĖ Jurgis 
metų amžiaus, 
Palaidotas kovo 
Paul kapuose.
SERGA A. Jonelis ir guli Dr. 
E. Andrukaičio priežiūroje ND 
ligoninėje. S. Remeikaitei ir MAČIUKO Mamerto, mūsų žy tinei ligonių šelpimo akcijai nV 
p. Pauterienei dr. J. šegainogas miojo siuvėjo, abonentų platini bažnyčioje bus padalyta rink »>ėvą 
padarė apendikso operacijas. mo vajus jau bus įpusėjęs, bet hava.

I7II IMF A C A DIE* I ICTI1VA---- - ai p Danu i'cutiattjat piQiicov,
flLMAb APIE L1E1UVĄ Biletus prašoma pasirūpinti jog jjs nuo kovo m. 1 d. perkei 

„Tulpės“ svetainėje tas į Hamiltoną, kur, atidaro
,Prisikėlimo“ bažnyčioje po !pas minėto departamento nau 

’’’\ " ' ‘ jas skyrius. Mr. Sharp numa
tytas to skyriaus vedėju.

Rašte jis dėkojo visoms or 
ganizacijoms ir jo draugams už 
suteiktą jam paramą einant jo 
pareigas Toronte ir tikisi, kad 
ir naujoje vietoje jam bus su 

; teiktas malonumas taip pat ge 
rai bendradarbiauti kaip ligi 
šiol ir kad jam pareikštas drau 
giškumas bus suteiktas ir jo pa 
sekėjui, Toronte. A.

LIETUVIŲ ATSARGOS 
KARIŲ DĖMESIUI.

Toronte ir apylinkėse gyve 
na lietuviai atsargos kariai kv 
iečiami susirinkti Lietuvių Na 
muose (Wing Hali) kovo 25 
dieną 7 vai. 30 min. vakaro.

Dienotvarkėje aktualus da

naują kleboniją kelsis kovo 
28 d.
Parapijos Klebonas ir Taryba.
DAIL. ANTANO TAMOŠA1 
CIO PASKAITA TORONTE

Šį šeštadienį, kovo 26 d., 5 
pp. Lietuvių Namuose dail. 

A. Tamošaitis skaitys paskaitą

Norkeliūnas 
Kęsgailą 
Juškevičienė 
Naginionis 
Lapinas 
Toliušis 
Norkeliūnas 
Mališkienė 
Juškevičius 
Lukoševičienė 
Adomaitis 
Kudžma 
Povilaitis 
Valiulis 
Ivaškevičius 
Andruškevičius 
Adomonis 
Čipkienė 
Lukošienė 
Baltonienė 
Puniška 
Matulis 
Adomonis 
Šipelis 
Kiškis 
Aniuolauskas 
Strėlienė 
Judzentavičius 
Šulmistras 
Paukštais

kandidatais 
Trasikis 
Parojus 
Valka 
Leipus 
Beleckas 
Čapkauskas

Albertas 
Steponas 
Petronėlė 
Stasys 
Zigmas 
Kostas 

Dominikas 
Dana 
Jonas 
Irena 
Jonas 

Augustinas 
Povilas 
Jonas 
Kostas 
Kostas 
Jonas 
Teodora 
Eugenija 
Jadvyga 
Jonas 
Antanas 
Henrikas 
Antanas 
Walteris 
Julius 
Julija 
Vytautas 
Jonas 
Pranas 

liko:
Algirdas 
Juozas 
Vytautas 
Kostas 
Petras 
Moris 

ir kiti, gavę mažiau balsų.
Rinkimai praėjo tvarkingai 

ir jokių nesusipratimų nebuvo.
Rinkiminė Komisija.

KLCT PLENUMO
tririnkimas šaukiamas šį šeš 

t-.uienį, kovo 26 d., 4 vai. po 
pietų „Nepr. Lietuvos“ patai 
pose. Kadangi dienotvarkėje 
labai svarbūs aptarimai, tai vi 
tų plenumo narių dalyvavimas 
būtinas. Prezidiumas.
1 ITAS, lietuvių kooperatinis 
; onkelis, plečiasi. Jau yra iš 
duota per 2.000 dol. paskolų.

utiečiai yra kviečiami dėtis 
< ' -nkelj, nes čia procentai mo 

i geri, per bankelį patogu

22.
23.

4.

28.

:0

1.
2.
3.
I.

o

A dvokata*
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
i 52 Notre Dame St. E.

UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm. 

RA 2-5229.
.......... MXK

ji
Ž

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
Verdun. Tel. :YO 3611.

šeštadieniais 11—1 
arba /agal susitarimą, 

namų 1038 Osborne A v. 
Verdrn. Tel.! PO 6-9964.

ri

DANTŲ GYDYTOJAS'

R. J. MALI ŠKA
priima: 9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

Lavinskas, 7.0 
Ville Emarde. 
19 d. Cote St.

saros stovyklų Gautas pelnas B. Mejienę $10 00. Mažoms do ir etnografinius tautinius dra
padės musu skautams stovyk vanelems per du kartu aplan ies- ąamouriui režisuoja u *•. p naelraita hue narą
lauti pasaulinėje skautų stovyk kant per 50 lietuvius ligonius nigėliuose“ pati dalyvauja nu dau^vbė iš I ietuvos 
loję Niagara Falls. Įėjimas: 25 įvairiose ligoniese $ 61,75. _ LlįslJ^nj^^^usk^tė- vežtLl šimtamečių tautinių
et. Vietai Austos Vartų pavapi Rftsiartinančiu Velvku svpn pioniere Zuzana nriausKdiie , 
jos salė, 377 Willibrord St., 
Verdun.

atsi 
dra

Dail. A. Tamošaitis yra 
liaudies dailės žinovas ir 
parašęs bei išleidęs keletą kny 
gu-

Paskaitą rengia KLB (Kul 
tūros Fondas.

IŠ BALTŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠAMA:

Lietuviškoms organizacijoms 
žinomas Pilietybės ir imigfaci 
jos departamento Toronto sky 
riaus ryšininkas Mr. John Sh 
arp Baltų Federacijai pranešė,

Amerikietis Juozas Januške iš anksto, „Tulpės“ svetainėje tas į Hamiltoną, kur, atidaro 
vičius kovo 26 d., 6 vai. vaka ir „Prisikėlimo" bažnyčioje po 1Das minėto departamento nau 
ro ir kovo 27 d. 3.30 po pietų 
Lietuvių namų salėje rodys 
filmus apie Lietuvą.

VENGRŲ TAUTINIS 
MINĖJIMAS.

1848 m. sukilimo paminėji 
mo proga, kurio išdavoje ven 
grų tauta gavo savo tautinį pa 
rlamentą, Vengrų 1

čių tėvų ir rėmėjų susirinki
mas, kuris rinks naują valdybą, ms finansiškai padėti. Komite 

sezono uždarymui to kasos papildymui, Verbų sek 
dienos vakare ruošia madienį kartojama Dubois ora 
ir šokius. Tą dieną torija „Septyni Kristaus žo 
organizacijos palikti džiai“ šv. Pranciškaus bažny 

čioje, kur „Caritas“ prieš šven

TAURAS 
gegužės 7 
subuvimą 
prašomos 
Taurui.

Gripu sirgo p. Smilgevičienė. Į abonimentų dar galima gauti 
Lachinės ligoninę paguldyta iš pas jį patį, Verdune pas p. Mo 
Rosemounto S. Griciuvienė. rkūną ir p. Lukošiūną, Ville 
KURSAI Lituanistikos šį šeš Emarde pas p. Gudžiūną ir p. 
tadienį turės literatūros, teatro Blauzdžiūną, mieste pas p. Ga 
ir kt. pamokas. brusevičių, p. Dasį, P. Piečaitį
CANADAIR pašaukė į darbą ir Ville Lasalle NL redakcijo 
daugiau atleistų darbininkų. Iš je. Ilgai netrukus bus pradėti 
lietuvių pašaukti B. Katilius, kas savaitę lošimai, kuriems p. 
p. Juodis ir p. Matijošaitis. • Mačiukas paskyrė 600 dolerių. 
IŠVYKSTA į Chicago iš Ver P* Mačiukas jau turi suplana 
duno pp.Gasiūnų šeima ir p.Juk JaJaus senją B ir C, kurias 
neviciene, ketvirtadienį, kovo 
24 d., 3 vai. po pietų, per Win 
dsor stotį. Montrealis netenka 
aktyvių lietuvių ir visuomenės 
veikėjų.
ATVYKSTA bal. 10 d. iš Ame 
rikos krepšinio komanda „Li 
tuanica“. Rungtynės įvyks Ve 
lykų dieną, 3 vai. po pietų, Ca 
tholic High School. Tautiečiai 
kviečiami dalyvauti. 
AUŠROS Vartų bažnyčios bai 
giamoji statyba eina sparčiai. 
Be to ruošiamasi kertinio ak vajaus rezultatai: Ville Emar 
mens šventinimo iškilmėms, ku de rinko K. Toliušis. Aukojo: 
riose dalyvaus Montrealio kar po 10 dol. Aušros Vartų Para 
dinolas. Laukiamas sugrįžtant pijos kunigai, Kęsgailų ir Juod 
klebonas kun. dr. J. Kubilius, viršių šeimos, po 2 dol.: Alek 
S. J. siūnaitė, Rimkevičiai, O. Stan
------------------------------------------ kūnaitė ir Tauteriai; po l dol.:
PIGIAI PARDUODAMAS D. Jurkus, L. Lukošiūtė, B. Ba 

kombinuotas pečius (anglių ir gdžiūnas, A. Borkertas, V. Pie 
alyvos), gerame stovyje. čaitis, J. Vasiliauskas, Leizeris 

6639 Des Erables. Tel. VI 6672 Lapidusas (žydų taut.).
Parthenais rajone rinko P. 

Šukys. Aukojo: po l dol.: J. 
Gricius ir P. Šukys; po 50 et.: 
Valackevičius, A. Vapsnienė, 
A. Saladžius, V. Vapsva, pavar 
dė neišskaitoma, R. Polišaitis, 
A. Jurgutis, J. Cibas ir K. Mar 
kevičius; po 25 et.: J. Jonušas.

Visiems aukojusiems nuošir 
džiai dėkojame.

Al. Lapinas, TF atst., kelio 
nės išlaidas į Hamiltoną 16 
dol. 70 et. paaukojo senelių pri 
eglaudai Vokietijoje.

Montrealio Šalpos Komitetas. 
PRIEŠ KALĖDŲ ŠVENTES 

Montrealyje, rinkau aukas ir 
Vargo Mokykloms Vokietijoje 
sušelpti. Surinkau 31 doi. Lie 
tuvių Darbininkų Draugijos 35 
kuopa, Verdune, pridėjo 10 do 
lerių. 
Baltui,

metai Detroite, iš kur teatras 
aplanko ir kitus Amerikos ir 
Kanados miestus. Režisierė yra 
per tą trumpą laiką paruošusi 
P. Vaičiūno „Tuščias pastan 
gas“ ir „Naujuosius Žmones“, 
S. Čiurlionienės „Aušros Sū 

ir „Pinigėlius“, J. Grušo 
K. Binkio „Atžalyną“, 

Caritas“ Įnčiūros „Dr. Kudirką“ ir 
’ kt.

vykdys tarp kitataučių. Kas no 
ri nepastebimai, kas savaitę 
įmokant tiktai po 2 dolerius, įsi 
gyti kostiumą, paltą ir tt., tepa 
siskubin aįsigyti M. Mačiuko 
abonimenta dar šios A serijos, cijų atstovus, Pabaltijos konsu 
K.L.K. MOTERŲ Montrealio' ’ ' ” . ..............................
skyriaus suirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį, kovo 27 d., 
tuojau po' pamaldų Aušros Var 
tų patalpose.

(MONTREALIO ŠALPOS 
KOMITETO

pamaldų. Bileto kaina 1 dol.
ĮKURIAMA JAUNIMUI 

STOVYKLA.
Toronto Šv. Jono Kr. Lietu į 

vių parapija gražiame Wasa ' 
gos kurorte, už 85 mylių nuo ■ 
Toronto (maždaug tiek pat ir ( 
nuo Hamiltono) nemokamai 

rlamentą, Vengrų federacija yra Savusl■ nemažą žemes skly . 
darė priėmimą puošniame Prin vasarojimui, tinkanų jauni 
ce Arthur House klube, Toron <
te, buvo sukviesti organiza

liet, 
yra

IŠNUOMOJAMAS didelis gra 
žus kambarys vyrui arba mote 
riai arba vedusių porai be vai 
kų, nuo bal. 1 d., su teise nau 
dotis virtuve: 1666 
Ave, Ville Emard. 
HE 5294.
IŠNUOMOJAMAS 

3320 Place de 
Tel. CH 9173.

REIKALINGA mergina ar 
teris lengvam namų ruošos 
bui nedidialiame apartmente, 2 

vaikai, geras atlyginimas.
Skambinti RE 7-3475.

Springland
Teirautis

kambarys

mo 
dar

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 2 3 7

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS :|; 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. jį
Tel. : FR 7684. EX8822t

U)r.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

vietėje bus pastatyta stovyklai 
valgykla, rekreacijos salė, išre 
tinti medžiai ir buldozeriu aikš 
tės paruošiamos žaidimams. 
Yra susitarta su lietuvių kont 
raktorium, kuris pažadėjo že 
ma kaina parūpinti medžiagą. 
Vasarvietės išplanavimui, su 
daryta komisija iš inžinieriaus 
stovyklų rengimo specialisto, barties klausymai ir bendras 
pedagogo ir statybininko. Prie alutis. Toronto Sk. Valdyba, 
dovanai gauto sklypo yra pri _
pirktas dar gabalas žemes, kur 
numatoma įrengti vasarnamis COf °"” 
liet, seneliams ir besigydantie 16 vasario 
ms ligoniams. Wasagoje skly 
pus yra įsigiję arti šimto lietu 
vių šeimų, kurių dalis yra jau 
pasistatę gražias vilas. Įgytoji 
parapijos vasarvietė yra pačia 
me įsikūrusių lietuvių centre.

PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

lūs ir kanadiečių, viso apie 140 
asmenų.

Paminėjimo metu žymusis 
vengrų smuikininkas prof, de 
Kreszt išpildė vengrų tautinių 
kūrinių ir kitų tautų muzikų.

Po muzikalinės dalies pabal 
tiečiams žinomas žurnalistas 
Mr. Woodside savo kalboje iš 
aiškino vengrų tautos kovą dėl 
savo nepriklausomybės, trum 
pai apibūdino jų tautos sukilę 
lių vado Kossuth veiklą ir vė 
lesnę vengrų tautos kovą prieš 
Trianono sutartį, kuri Vengri 
jai paėmė žymią teritorijos da 
lį. Toliau jis nurodė vengrų 
tautos kančią po raudono tero 
ro, jos rezistenciją ir nepalau 
žiamą norą tvarkyti savo veika 
lūs nepriklausomai.

Susirinkusiems buvo įteikti 
tam vakarui atspausdinti lape mas įvyksta šį sekmadienį, ko Garsiakalbio išmontavimas, šv 
liai, kuriuose trumpai išdėsty- vo 27 d., 4 vai. p. p. parapijos iesų įrengimas ir salės išvaly 
ti žymesnieji vengrų tautos įvy salėje. Bus pranešimas apie šv. 
kiai nuo krikščionybės įvedimo Jono Kr. bažnyčios perstaty 
1001 m. ligi šių dienų. mo darbus.

Priėmimas tesėsi jaukioje — Metinės parapijos reko 
nuotaikoje apie trejetą valan lekcijos vyksta kitą savaitę. Re 
dų. A. kolekcijas vedas Tėvas Kaži
____________________________  mieras Pečkys, S.J.

LIUTERONYS ŠVENTINA 
KLEBONIJĄ.

Pirmoji lietuvių evangelikų-

BOS SURENGTO
> šventės minėjimo 

pajamų-išlaidų apyskaita; su 
rinkta auku prie įėjimo 903,91 
dol.

Padaryta išlaidų: Dr. K. Pa 
kštui kelionės išleidos 80 dol. 
Solistėms Krištolaitytei ir Sta 
mpužienei kelionės išlaidos 144 
Muz. St. Gailevičiui už akompo 
navimą ir dirigavimą.... 50,— 

Šv. Jono Kr. liet, susirinki 1200 programų ................29.70

du.

mas ............ .. ...............31,—
Scenos paplatinimas ir naujų 
laiptų į sceną pirkimas 55,—
Įvairios kitos išlaidos . .48,61 

Viso išlaidų 438,31 
Liko pelno 465.60 dol., kuris 

Apyl. Vald. nutarimu paskirs 
tytas sekančiai:
Tautos Fondui ..............400,—
(į šią sumą įeina ir pajamos už 
parduotus T. F. ženklelius) 
Toronto Apyl. Valdybai 65.60 

Viso $ 465.60
Toronto Apyl. Valdyba.

DETECTO TV Radio service, 
kurią turi du lietuviai p. Pily 
paitis ir p. Niaura, 3994 Wel -liuteronių parapija Toronte 
lington, Verdune, tel.: TR (Grace Lutheran Church) pra 
7798, plečia savo įmonę ir be neša, kad sekmadienį, kovo 27 
patarnavimų televizijos ir ra d. 3,30 vai. po pietų, bus šven 
dio taisymų dabar jau pardavi tina nauja klebnoija, prie pat 
nėja Grunding aparatus, pate bažnyčios, kurios adresas yra:

prašant apdovanoti vai ™
. ,.1 Iškilmingos šventinimo apei 1554 A Bloor St. W. Toronto.

41 dnl hnvn nesiimtas J F“'-'- Ddznycios, Kurios duies□rašant^dovanoti vai f°nUS (viena ir kiU high fideli 1442 Davenport Rd., 

kuqius šokoladu švenčių pro šinas> lyįntuvus ir palarnauja r;-? :
Dabar jau yra gauta padėkos aP®tatymu1’ baldų įsigy gos įvyks 3 kalbomis: lietuvių Bendra praktika, moterų ligos 

laiškų iš 8 vargo mokyklų Vo JI <____________ kniba^— parapijos kleb<>nas su gimdymo pagalba specialiai,
kietijoje. Jie visi persunkti nuo 
širdžia padėka. Vokietijoje pa 
silikę vaikučiai tikrai turi var 
go mokyklą: neturi suolų; pa 
mokos vyksta kiauruose bara 
kuose; vietoje stalų n kėdžių 
— aplūžusios dėžės. . _

Buvo sušelptos šios mokyk Som’s ir reikalingomis 
los: 1. Geesthacht Elbe; 2. dovanomis.
Augustdorf bei Detmold; 3. HAMILTONAN, kur buvo at 
Diepholz; 4. Stuttgart-Bad silankęs Čiurlionio ansamblis, 
Cannstatt; 5. Salz-Lebenstedt; buvo išvykę lietuvių ir iš Mon 
6. Memmingen; 7. Hanau a- trealio— p. Kačergius, p. To 
Main ir 8. Diilingen a-Donnau. liušis ir kt. Dabar girdėjusieji 

Būtų malonu, jeigu tautie ir mačiusieji Čiurlionio ansamb 
’ čiai neatsisakytų vėl paaukoti lį sako, kad jis jau ne tas, kas 

pavasario švenčių proga vaiku buvo: beturįs tiktai keliolika

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

gaSULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

*
1. 4 butų, 6 metų senumo kam 

pinis namas su 2 garažais, 
Bannantyne, Verdun. 
$ 27.500.

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė. 
Ville LaSallle. $25.000.

3. Naujas 4 butų namas prie v.
pat statomos lietuvių bažny ciams- Maloniai sutiksiu aukas kanklių, kitų instrumentų jau 
čios. $ 26.000. • priimti ir persiųsti minėtoms nesą. Bet choras, daugiausia iš

mokykloms. Pr. Šimelaitis. jaunimo, labai geras.

6351
neju- 
mūsų

TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ staty kun. Leonas Kostizenas, Vokie 
bos bendrovės dalyviai sekma Čių — Ontarijos provincijos 
dienį krikštijo savo kompanijo bažnyčios prezidentas kun. W. 
no p. Krauzo vaikus. O .Rathe, Ontario ir anglų —
BABY partija aną savaitę bu Ontarijos provincijos Sinodo 
vo suruošta p. Ramanauskienei sekretorius kun. H.H. Erdman, 
Dalilai, kuri apdovanota vertin  ■

šeimai H

Priėmimo valandos: 
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tel.: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampai Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonai WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarim-1'

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Tek ME 2933
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