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Politinė įvykių savaitė
PARYŽIAUS SUSITARIMĄ 1 BAIGIAMI TVIRTINTI 

Naujas Molotovo politinis ėjimas.

Žinios iš VLIK’o
KAIKURIE NAUJI REIŠKINIAI MŪSŲ PADANGĖJE.
Kai kas juokauja, kad lietu buvusius savo viršininkus p.

Pasauliniai politiniai pasileis grasina — tuojau pasigrobsią viškuose baruose negi gali kuri šidiškį ir p. Bataitį. Jiems, kaip 
kūnai paskutiniaisiais laikais 
tartum sustojo, tartum ko lau 
kiama, tartum buvo ko naujo 
tikimasi. Visi šitie palūkėjimai 
atsitiko todėl, kad buvo laukia, 
ma, kaip pasibaigs

PARYŽIAUS SUTARIMŲ
PATVIRTINIMAS.

nors sritis likti nesuskilusi... girdėti, nesą patogu balsuoti 
Tą juokavimą kaikas paįvairi prieš juos. Be to, jie visi sumi 
na mados posakiu: girdi, ato nėtieji keturi, jau kaip ir susi 
minio skilimo grandinė prieina giedoję, nepatenkinti ypač kai 
ligi pačio branduolio... Šiuo at kurie, kad LVLS atstovas p. 
veju tuo branduoliu laikomi žalkauskas perdaug jau, kaip

ir Formoza. 
KARO GRĖSMĖ RYTUOSE 
paskutinę savaitę todėl labai pa 
didėjo. To akivaizdoje Eisenho 
weris buvo sušaukęs pasitari 
mą — karo vadų ir kongreso Mažlietuviai. Deja, ir juos pa jie tvirtina, einąs išvien su KD tinę pergalę“,
lyderių. Yra klausimas: ginti lietė tas atominio skilimo gran atstovu M. Krupavičium. Kaip iškovojo, gal iš liaudies, iš Lie
minėtas salas, ar jas be mūšių dinės išsiplėtojimas net ligi pa čia kalbama, tas esą nesvarbu, tuvos žmonių, su kuriais parti

Dabar jau įgalima tvirtai pa atiduoti Kinijos komunistams? čios šerdies. kad yra tūlas sutarimas. Esą jai tenka kovoti, kaip su prie
Klausant Amerikos spaudos —*—- *------  =- • ’ --------- —i---- :x

nuomonių, Amerika negintų geresnių žinių. 1 
šių salų, jeigu būtų kokių užtik kad Mažosios Lietuvos Tary 
rinimų, kad komunistai po to bos susirinkime nebuvo tos vie 
nepultų Formozos. Bet kol kas nybės, apie kurią oficialiais ke 
tokių ženklų neturima. Tad ir bais buvo pranešta.

Svarbiausia, kad Paryžiaus JAV į Quemoy ir Mali»u turin 
! x -- -• kaip į Formozos

prietilčius. Jei tai būtų prietil 
čiai, reiktų ginti, nors tokio įsi 
pereigojimo JAV ir neturi. 

Iš antros pusės, net ir
KANADOS 

NUSISTATYMAS, 
kaip pareiškė užsienių reikalų 
ministeris Pearson, yra — nesi mis, Mažlietuvių santykiai ir bū 
velti dėl tų salų į karą, kai ben sene neatrodo beviltiška. Gal 
drai dėl Formozos Kanada, pra tai laikinis sutrikimas, kuris pa 
sidėjus karui, turėtų įstoti auto dės klausimą išspręsti iš es 
matiškai tą pačią dieną, kai tik mės, ir tikimasi, Mažlietuviai 
tai karas prasidės. Politikai da bus rimties saugotojai, 
bar ir operuoja šiais surizgusia

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOJE OKUPANTAI ĮVYKDĖ „RINKIMUS“ Į 

AUGŠČIAUSIĄJĄ TARYBĄ
Iš Vilniaus gaunama „Tie tuva kirsti miškus ir gaminti 

sa rašo, kad vasario 27 d. Lie sukraunamus namus, kurie ga 
tuvoje okupacinė Rusijos vai benami į Rusiją. Užtai Lietu 
džia darė rinkimus į augščiau va turi maitinti Maskvą pienu 
siąją Lietuvos Tarybą. „Tiesa“ ir sivestu; ne liaudį, bet sovie 
džiūgauja, kad „nesugiiaunama tinius didžiūnus, partijos ponus, 
sis komunistų ir nepaitinių blo 
kas rinkimuose iškovojo pilnu 

Neaišku, iš ko

sakyti, kad Paryžiaus susitari 
mai bus neabejotinai patvirtin 
ti, nes šiuos sutarimus jau pat 
virtino 10 valstybių n beliko 

■"■patvirtinti dar 5-kioms valsty 
bėms.

KITOS ŽINIOS.
— Nikita Chruščiov Lietuvo 

je išleido lietuvių kalba savo 
kalbą „Dėl gyvulininkystės pro 
dūktų gamybos padidinimo“, 
kuri išleista 25.000 tiražu. Tai 
vadinama sovietinė literatūra...

— Valstybinė leidykla išleido 
„Dabartinės lietuvių kaibos žo 
dyną”, redaguotą prof. Balčiko 
nio, Korsako ir kitų. Žodyne 
esą apie 45.000 žodžių. Žodyną 
kiti kritikuoja.

— Giros sūnus V. Sirijos Gi 
ra susijaudinęs rašo, kad jis tu 
rėjęs atsiimti iš Klaipėdos teat 
ro savo veikalą, nes režisierius 
Bernotas iš jo reikalaująs veika 
lą perdirbti, reikia suprasti — 
pagal komunistinį kurpalj.

— Sabaliauskas nusiskun 
džia, kad poligrafijai didelis va 
rgas su medžiagomis. Jis rašo: 
„poligrafinės mašinos gamina 
mos nepatenkinamos kokybės... 
Popieriaus pramonė permažai 

“ išleidžia popieriaus ir kartono... 
Chemijos pramonės darbužio 
jai nepakankamai didina asorti 
mentą pigmentų... O marlė, siu 
lai ir kitos medžiagos, nuo ku 
rių priklauso knygos apipavida 
linimas ir patvarumas, yra ne 
pakankamos kokybės...' Ir taip 
visur bloga. O sovietiniai Ame 
rikos lietuvių laikraščiai — 

“, „Laisvė“ ir tt. viską

kad yra tūlas sutarimas. Esą jai tenka kovoti, kaip su prie 
Anąkart, rašant, buvo kaip ir suprantama, kad patys Tauti šais, nes rinkimuose galima iš 

. Bet, pasirodo, ninkai Liaudininkų atstovą pa statyti kandidatus tik komunis 
stūmę į koaliciją su KD, bet tų partijai ir tiktai vieną sąra 

šą, už kurį tiktai ir galima bu 
vo balsuoti. Vis dėlto įdomu, 
kad, nežiūrint kompartijos sp 
audimo; 5-se apygardose rin 
kimai neįvyko, o ir ten, kur rin 
kimai padaryti, vis dėlto buvę 
balsuotuoju, kurie balsavę 
prieš tuos komunistų partijos 
kandidatus. Kadangi sovieti 
niai rinkimai visai nenumato 
balsavimų prieš kandidatus, tai 
įdomu, kaip tas faktas galima 
buvo įvykdyti?
MASKVOS KANDIDATAI.

Įdomu, kad Maskva būtinai 
primetė Lietuvai savo „minist 

kaip VLIKo pirmininkas. Juk rus“. Vilnius turėjo išsirinkti 
jis, politikuodamas, dantis su Malenkovą ir kitus rusus — 
valgė ir barzdą pražildė. Už jo Cholodiliną, Cyganovą, Fiodo 
politinį radikalumą, gyvas bū rovič, Kožuchovskij, limofie 

srovm damas, Adomas Jakštas-Damb jev (43% rusų), o Kaunas tu 
a rauskas abejojo, ar tiktai jis ne rėjo išrinkti: Chruščiov, Las 

”. _ > sutano čenko; Klaipėda — Molotov, 
Taigi, su M. Krupavičium Michasko, Kuzniecov; Panevė 

atsargiai... Gali ne tiktai neat žys — Mironov, N. Vilma’ vie 
spėti, bet ir nenumanyti, kai pa nintelį deputatą rusą — Svis 
sijusi „apstatytas...“ fliustraci čiov. Ir taip kiekviename rajo 
jai faktai: P. Karvelis, šis avan ne vis po rusą, du net ir ten, 
tiūrų specas, tuojau iškirto po kur gyvena vien lietuviai, kaip fjktai giria 
kštą, kai abu pirmininkai išvy Dūkštas — Ivanov, Daugai — 
ko per Atlantą. Kol jie plaukė Lopato ir t. t. 
laivu, Karvelis jau kūrė miraži 
nes ministerijas ir konsulatus. 
Manote, kad be M. Krupavi

kad p. Žalkauskas jau perdaug 
neparodąs savo nusistatymo.

Visas detales, 
iš aplinkos stebint, sunku su 
žinoti: gal taip, o gal ir ne. Bet 
čia visiems žinoma, kad M. 
Krupavičius yra „senas vii 
kas“, su kuriuo reikia labai ap 
dairaus santykiavimo. M. Kru 
pavič,ius ne veltui paties Popie 
žiaus pakeltas į jo prelatus, kas 
svarbiausia, juk ne už pasitar 
navimą bažnyčiai, bet kaip tik 
tai

Rezervų pareiškę
p. Puskepalaitis, kuris visada 
išlaikąs rimtį ir santūrumą, ir 
p. Banaitis. Esąs nepatenkintas 
ir „Keleivio“ red. p. Jakužaitis, 
kuris turėjęs įdėti vadistiniu 
principu kalbantį straipsnį. Dėl 
to kaltinamas p. Gelžinis.

Tačiau paskutinėmis žinio

susitarimus patvirtino, visai ir įįos žiūrėti, 
be jokių papildomų aptarimų, 

VOKIETIJA IR 
PRANCŪZIJA, 

dėl kurių patvirtinimo buvo 
kurių abejojimų, ypač po 
tos dokumentų paskelbimo. Bet 
abejojimai nepasitvirtino. V. 
Vokietija jau anksčiau patvirti 
no susitarimus, o praėjusį šeš 
tadienį galutinai susitarimus 
patvirtino ir Prancūzijos sena 
tas. Patvirtino didele balsų da 
uguma.

Likusios valstybės, kurios__
laukė, kaip pasielgs Prancūzi js klausimais. Tūlos painiavos 
ja, dabar jau nedelsdamos Pary vyksta 
žiaus susitarimus patvirtins, t. 
y. — Amerika, Olandija ir kt., 
kurios jau yra paskyrusios tam 
tikslui susirinkimus.

Verta pažymėti, kad
MASKVOS GRASINIMAI 

nutraukti sutartis su Londonu 
ir Paryžium, o taip pat gi net 
paskaityti Paryžiaus susitari 
mų patvirtinimą iššaukimu į ka 
rą, nieko nenugązdino. Mask 
va kol kas iš to nedaro išvadų, 
apie kurias buvo skelbusi. Tas 
parodo, kad su Maskva reikia 
kalbėtis tiktai aiškia kalba.

Atrodo, lyg ir dėmesiui nuo žinoma, be tų, kurie jau susita 
tų opiųjų klausimų nukleipti, rė su Turkija. Vėl gi, Azijos 
o gal pabandyti įrodyti savo valstybės šaukia Azijos ir Afri 
reklamuojamąjį taikingumą, ku kos kraštų konferenciją Dža 
riuo netiki ne tiktai Vakarai, kartoje, kur tūlą „Monroe poli 
bet ir pati Maskva, Molotovas tikos Azijoje“ kūrėjo ( aidmenį 
pakvietė Austrijos kanclerį vaidina Nehru. Kas iš to išeis, 
Kabb, .............................. ' ' ‘ •“

VYKTI Į MASKVĄ 
ir tartis dėl Austrijos taikos su 
tarties sudaryme. Tur būt yra 
kokių naujesnių sumanymų, 
kad kancleris tuojau susišaukė bendrai imant, 
atstovus, jų tarpe ir JAV, pa savaitę labai įsitempė. Eisenho 
sitarti. Galimas dalykas, kad veris rodo tūlą griežtumą. Rusi nepasitenkinimą ir tt. Šis arch 
Kabb vyks į Maskvą. jos spauda, palyginti, nešokinė yvas vadinamas Smolensko ar

kai
Jal

už politiką,

Skilimų šaknys 
glūdi, kaip visi mato, 
konkurencijoje. Be to yra ir as r ... -
meniškų priežasčių. Visai natū bolšTvYkaV? pasislėpęs 
raius yra srovių konkurencijos ■ 
reiškinys. Veltui dėl jo pučiasiJ 
„nepartinių“ partijos. Kas kita 
y ra asmeniniai arba pačiose sro 
vėse vykstą reiškiniai. Pav., ko 
dėl hgšiol srovių centrai negali 
su tvarkyli savo atstovų VLI 
Ke? Kodėl tie atstovai balsuoja 
priešingai savo centrų nutari 
mams?

Pasižiūrėkime arčiau, 
kas gi čia darosi? Reikia atsi čiaus žinios? 
minti, kad SD atstovas p. Glem Skubu siųsti laišką, tuo ir 
ža ir UP atstovas p. Norkaitis baigiu, lyg ir neišsisakęs, bet 
— abu buvę valdininkai, kurie gal sekantį kartą kas "nors bus 
ir dabar jaučia varžymąsi prieš aiškiau. . . (hlj). nes Lietuvoje jie beveik nepri nos ir atidavė prieglaudon Vii

“ ! noksta. . niuje, bet toje prieglaudoje
Šiam paspaudimui Lietuvos mergaitė visą beveik žiemą vai 

ūkininko, kuris Rusijoje pagar kščiojo basa, neturėjo kaldros 
sėjęs, kaip pirmaeilis pieno pro apsikloti. Ir taip ta mergaitė, 
dūktų gamintojas ir bekonų au Volungevičiūtė, visą laiką var 
gintojas. Bekonų rusams, žino gstanti daugiau, negu pas mo 
ma, nereikia, nes kur ten apie tiną, iš kurios teismas ją „išgel 
bekonus galvosi, jeigu nėra jo bėjo“...
kios mėsos, bet susirūpinta pie — „Raidės" spaustuvė skun 
no gamyba, ir pirmasis dėme džiasi, kad knygoms nieko ge 
sys sutelktas ties pienininkys ra negalima gauti. Kartonas 
te. Lietuva Rusijai turės paga blogas, dažai netikę, popierius 
minti pieno. prastas, spalvoto popieriaus ap

Spaudžia rusai Lietuvą, darams visai nėra. „Raides“ ui 
Kadangi Prancūzija, patvir ja. Vilniaus „Tiesa“ kaina apie chyvu. Jį dabar atsidėję studi koncertas, kurį duoda pirmaei Apie Nemuno arba Neries už rėkt. Jurkevičius rašo, kad pati 

tinusi Paryžiaus susitarimus, „ilgalaikę koegzistenciją“. Ar juoja Amerikos mokslininkai, lis ukrainiečių choras, diriguo tvankas jau užmiršo okupan spaustuvė turinti teplioti kny 
jamas prof. Horodovenko, įvy tas. Tiltų statyba taip pat už gas... Tai vadinama grožinės n 
ks šį šeštadienį, bal. 2 d. 8 vai. miršta. Užtai spaudžiama Lie teratūros leidykla...
v. Plateau salėje. Programoje------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozarto Avė verum, Verdi Ag — —
nūs Dei, Filke Mišios, Bortnia 
nski Te Deum, Lysenko Kalė 
dų psalmė, malda ir kt. Įėjimas 
1 dol. Koncertas bus rimtas ir 
gražus.
ABN KONCERTAS sekmadie 
nį dėl baisios audros neįvyko a 
ir nukeltas į šį sekmadienį, bal.
3 d., 2,30—5,00 vai. po piet ti 
ksliai. Kitų tarpe koneerte da 
lyvauja B. Nagienė ir K. Smil

ARABŲ PASAULYJE, 
kuris, JAV įtakos dėka, kaip 
kaltina Maskva, yra traukiamas 
į Vakarų apsigynimo sistemą. 
Kaip jau žinoma, Pakistanas 
susitart su Turkija. Prie tos 
sąjungos yra traukiami Iranas, 
Jordanija, Irakas ir kt. valsty 
bės. Tai jau būtų Vakaių apsi 
gynimo sistemos prasiplėtimas. 
Bet yra tam priešingų. Dabar 
Egiptas yra pasiryžęs šaukti

ARABŲ KRAŠTŲ 
KONFERENCIJĄ,

dar tiksliai nežinoma, kaip ir iš 
Kairo sumanymo sušaukti ara 
bų kraštų konferenciją.
TARPTAUTINĖ POLITINĖ 

PADĖTIS,
per paskutinę

Amerikos kariuomenė turi komunistų paslaptis.
Amerikjbs kariuomenė turi pirmininkai ir kiti komunisti 

slaptą komunistų partijos ar niai pareigūnai.
chyvą. Jis rodo partijos veiklą Amerikos mokslininkai, ko 
Rusijoje nuo 1919 ligi 1939 m. munistų partijos slaptuosius ar 
Archyvą sudaro daugiau kaip chyvus nagrinėdami, šypsosi. 
500 storų bylų. Archyve yra Sako, geresnių šaltinių sovieti 
Stalino ir kitų partijos vadų in niam gyvenimui studijuoti ne 
strukcijos, šnipų pranešimai gali būti.
apie sovietų piliečius, žmonių MONTREALIS

BAŽNYTINĖS MUZIKOS

pareiškė norą tartis keturių di tai yra triukas, saviems ir nesą Dalis šio archyvo jau paskelb 
viems, ar tai yra baimės reiški ta. Dokumentais patvirtinama, 
nys, dabar dar sunku pasakyti, kad sovietinė valdžia yra pare 

TPHMPns mta vienas kito šnipinėjimu, teiHUivirvo ZIIN1V3. roru ir komunistų partija
— Jaltos dokumentuose apie yra visagalis viešpats Sov. Są 

jungoje. Ano meto (Įokumen 
tais atvaizduota sovietinio gy 
venimo žiauri tikrovė, kuri te 
bėra ir šiandien.

Vienas šio archyvo slaptų do 
kumentų yra Stalino ir Moloto 
vo, dabartinio užsienio reikalų 
ministerio, pasirašytas. Jis siū

... lo griebtis masinio teroro prieš g7vič/Js> Št7 Stanislas salėje.
— Italijos premjeras Scelba, tuos, kurie priešinsis kolchozin KURSAI Lituanistikos bus šį 

lankęs Kanadą, dabai lankosi 
JAV ir tariasi su Eeizenhove

džiųjų tarpe, tai ir JAV prezi 
dentas
EISENHOVERIS SUTINKA 
tartis, tiktai jis siūlo pirma su 
sitikti 4-rių valstyoių užsienių Pabaltijo valstybes tiek tiktai 
leikalų ministenams, kad šie minima, kad J. Hickson, buvęs 
maždaug aptartų klausimus ir Europos reikalų d-to dir. pava 
nustatytll> ar yra ,bent kokių duotojas, pasiūlęs JAV vardu 
vilčių ko nors susitikimo metu Rusijos reikalavimus j Pabalti 
pasiekti. Tuščiomis, neturint jo jo valstybes pripažinti, bet dau 
kių vilčių, kad kas nors galima - -

—1 >jįs sutarti, Eisenhoweris neno 
retų tam susitikimui ir laiko 
gaišinti.

Keturių didžiųjų susitikimo 
klausimai painiojami su Kinijos 
karu. Ir, bendrai, tas karas pai 
niojamas su Maskvos laikysena, įr Dulles, 
nes taip tikrai ir yra. _ Nusiginklavimo komeren
NUO MASKVOS PAREINA cijoje Londone Gromyko pasiū 
ir taika ties Formoza. Kas neži lė kitiems naikinti A ginklus 
no, kad Maskva diriguoja ir Ki o pati Rusija to nesutinka da 
niją. Ir dabar svarstoma: jeigu ryti.
Maskva gaus kokių jai naudin — Mamerto Mačiuko aboni

giau kalbų nebuvę.
— Spaudoje yra gandų, kad 

Malenkovas kažin ar tiktai jau 
ne po velėna...

ti žemės ūkį. Vienas 1933 m. 
gegužės 8 d. dokumentas sako, 
kaip 1929-32 m. griežtos prie 
monės buvo vartojamos netik 
prieš buožes, bet ir prieš smul 
Įsuosius ūkininkus. Iš vieno

— „Literatūra ir Menas“ ra 
šo, kad Maskvoje įvyks K. Do 

CHRUŠČIOV SPAUDŽIA nelaičio garbei didelis literatu 
Po rinkimų Lietuvai įsakyta ros vakaras. Kažkoks Brodskis 

„pakelti žemės ūkio produktų Donelaičio „Metus'' išvertė į 
gamybą“, visų pirma „visuome rusų kalbą.
ninę gyvulininkystę“. Tuo tiks — Čėsna Z. aprašinėja liki 
lu įsakyta sėti daug kukurūzų, mą vienos mergaitės, kurią so 
kurie turi būti skiriami pašarui, vietinis teismas atėmė iš moti
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šeštadienį. Pamokas turės Dr.
H. Nagys ir J. Akstinas.
SVEČIAS IŠ Fiichburgo, 
Mass., Jonas Sadauskas atvyko 
į Montreal} sutvarkyti prieš me 
tus čia mirusio brolio palikimo 

Stalino ir Molotovo pasirašyto ir pastatyti paminklo. Jis vieši 
įsakymo matyti, kad tuo metu pas pp. Salalas.
kalėjimuose buvo 800.000 ūki SKAUTŲ laužas, dėl audros 

gų nuolaidų, tai Kinijos komu mentų platinimo vajus žada ninku, neskaitant laikomųjų taip pat sekmadienį neįvyko ir
nistai bus pažaboti ir nepuls pa baigtis apie gegužės 1 d. Jau iš priverstinio darbo stovyklose, nukeltas į kitą dieną, kuri bus mi
kraščių salų Quemoy ir Matsu, platinta per pusę. Kas nori tu Toliau nurodoma, kad areštų paskelbta^ _ ži<
O būsena ties Formoza paskuti rėti gerą kostiumą ir uar laimė banga perėjusi per visą Rusiją. SV
nę savaitę yrač yra įsitempusi, ti loterijoje, tepasiskubina įsi Žmones suiminėjo vietinės na: 
Komuni štai ruošiasi pulti ir gyti abonimentą. kom. organizacijos, kolchozų ra.

tas 
M
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ŠVIETIMO RŪPESČIAI IR PASTANGOS.
(Iš mokytojų suvažiavimo)

Atitrūkę nuo kasdieninių sa legentas. Tačiau mokyklų ats 
vo darbų, lietuviai mokytojai tovai suvažiavime pasisakė 
susirinko į Torontą kovo 19 ir prieš šį sumanymą. Paliekama 
20 dd., pasvarstyti, kaip sėk lietuvių pradžios mokykla 6 
mingiau perteikti jaunąjai kar skyrių. Švietimo skyriui teks 
tai lietuvišką žodį ir raštą, ku parengti naujos programos pr 
rie sieja Lietuvoje už savo že ojektas, suvedant mokomąją 
mę kovojančius ir įvairiuose medžiagą į vieną koncentrą. 
kontinentuose išblaškytus žmo Sekamai buvo Kultūros Fon 
nes į vieną tautą ir nutiesia ke do centro ir skyrių pranešimai, 
liūs iš praeities į ateitį. Neseniai suorganizuotas Kul

Pirmos dienos priešpietinis tūtos Fondas yra naujas bandy 
posėdis buvo skiriamas lituanis mas Kanadoje sutelkti daugiau 
tinių mokyklų mokomosios me jėgų lietuviškai kultūrai ugdy 
džiagos planavimo ir mokyklų ti. Jis veikia trimis šakomis: 
sistemos klausimams, šia tema švietimo, kultūros ir finansų, 
paskaitą skaitė prityręs moky K. F. Švietimo skyrius per 
tojas ir vadovėlių autorius A. ėmė buvusios L. B. šv. K-jos 
Rinkūnas. Pirmoje savo paskai darbą. Jo uždavinys derinti vi

PA-
SI-

ŽIŪRĖKITE Į 

NAUJAS

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje ..........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur ..................... $6.00
Teksto eilutė.................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

ATKREIPKIME DĖMESĮ SUGYVENIMUI.
— . . - -J. 1* 1 • • 1 , • A 11U1VJL OUVU MaOACU iv v y w v*
Sugyvenimas — tai ne nese dėsnių galimybių pasinaudoti tos dal je preiegentas nagrinė su lietuvių mokyklų bei įstaigų 

mai Maskvos propagandiniais medžiaginėmis gėrybėmis, no __ __ ,hri»

tikslais mestasis koegzistenci rs tas ir nėra teisinga, 
jos šūkis. Bet jau sunku suprasti, kad

Koegzistencijos arba lietuviš tokios nesantaikos kartais įsi 
kai išvertus sambūvio sąvoka vyrauja tarp žmonių, kurie ne 
yra suprantama, kaip dviejų turi nei valstybės, nei galimy 
griežtai skirtingų ir visiškai ne bių pasinaudoti medžiaginėmis 
suderinamų santvarkų buvimas gėrybėmis. Irsta tada sugyve 
viena greta kitos, tūlą laiką, ne nimas, krinka tarpusaviai san 
nuolat, bet laukiant, kad kurį tykiai ir vietoje kažko siekia 
nors jų, daugiau pasiruošusi, mo, kas sunku net apčiuopti, 
viena nugalės kitą. Maskvine susidaro nemaloni atmosfera ir 
prasme tas nugalėjimas būtinai dėl to bendrieji reikalai, kurių 
turi pasibaigti įvedimu sovieti vis dėlto yra, nepaprastai nu 
nės diktatūros, kurioje jau apie kenčia, 
koegzistenciją klausimo nėra. Ir mūsų, lietuvių, gyvenime 
Taigi koegzistencijos šūkis yra sugyvenimo stoka žudo mūsų 
grynai propagandinis, siekiąs bendrus ir labai svarbius reika 
koegzistuojantį kaimyną ap lūs. 
gauti ir jį sunaikinti. Toks šū Tenka labai apgailestauti, 
kis yra tiktai atmestinas. Kas kad nesugyvenimas mūsuose 
tokį šūkį priima, tas daro savi ne tiktai nemąžta, — bet atvir 
žudybę. kščiai — didėja. Tūli mūsų sro

Sugyvenimas reiškia visai ką vių žmonės, įsistebeilinę į savo 
kita. Sugyvenimas yra tokia bū vienos srovės ar partijos rė 
sena, toks santykis, kada žmo mus, lyg tie pavasarį burkuo 
nės, organicacijos, srovės ir sa jantieji tetirvinai, kurie be sa 
ntvarkos sugyvena I 
jos, vieni kitų supratimo ir su negirdi ir nemato, 
sipratimo principu, nes mes tu Tuo nenorima pasakyti, kad 
rime lygias teises gyventi, ly reikia atsisakyti savo įsitikini 
gias teises naudotis laisve arba mų, jeigu jie eina iš tylos šir 
sutartu teisių ribojimo apvaržy dies, bet reikia ir plačiau maty kla^Tieka 
mu, lygias teises į visas gamtos ti ir suprasti. Reikia suprasti, ir dnnti
gėrybes ir lygias pareigas. Tai kad ir kiti, kitu įsitikinimų žm — - 
yra ta santvarka, kurią nustato ones, taip pat gali galvoti apie * d^da tJ trakte 
narvo 7mnnpo npr cavn nnlrfna cavA I aHaI vrū hufinac cavn ° * • , ..

. riui ugdyti, o susiduria su dide . __________ _____ ............ .. . ................ ...... __
1 lėm neigiamom įtakom, einan Montrealyje Dr. H. Nagio pra po pamaldų, tai yra, 11 vai. ry rint pilnateisių dalyvių kiekio, 

čiom išr aplinkos, ir nepajėgia nešimą paskaitė ir papildė K.
tas įtakas atremti. Lietuvoje Veselka. Kadangi mokyklų ap 
kuo didesnis vaikas, tuo jis bū žvalgos jau tilpo spaudoje pe 
davo kultūringesnis, o čia prie 
šingai: paaugliai daug blogiau 
elgiasi už mažesniuosius vai 
kus. Lietuviai tėvai norėtų, 
kad lietuviškoji mokykla prisi 
dėtų prie bendrojo auklėjimo.

jo mokomosios medžiagos pa švietimo ir auklėjimo darbą ir 
dalinimą atskiroms pamokoms jam vadovauti.
ir pačios pamokos dalis, pa Kanadoje šiais mokslo me

Pen-Flex KOJINES 
VIENINTELĖS ELASTINGOS 

2-GUBŲ PADŲ KOJINĖS KANADOJE 
13-S-5 

Gaunamos 100% nylon ar vilnos-ir-nylon.

gal Europoje priimtąjį planą, tais veikia 13 lituanistinių pra daug kritiški lietuviškąjai veik mavimas 
ir palyginęs su kanadiškąja sis džios mokyklų, kurias J 
tema, siūlė lietuviškose mokyk 565 mokiniai ir kuriose dirba kuodami atbaidome jaunimą, ar 
lose laikytis Lietuvoje įprasto 39 mokytojai. Toronte ir Mont ba tampame perdaug paviršuti

_ . ----------- ----- pynėsi pakaitomis,
lanko lai ir vieni kitus perdaug kriti Gražu buvo ir įvairu.
dirba kuodami atbaidome jaunimą, ar „ , • j- t j-- - J . Prabėgo pora dienų solida

lumj cio uiciuvvjv fpiaatu [itiuaug puviISUCl • •' • i •
pamokos plano, būtent: ižangi realyje veikia dar augštesnieji niški, nebesistengiame duoti ne 1? aarbinS°Je nuotaikoje, 
nis pasikalbėjimas, naujos me lituanistiniai kursai ir vaikų riausiu dalyku ir stipriausiu iė s.estadl.eni vakare buvo arbat® 
džiagos perteikimas arba este darželiai. gu. Tuo atveju negalime sūdo e .sveč‘amsį pagerbti pasisneke
tinis momentas. Diskusijose šis Pranešėjas, švietimo sk. pir minti ,patraukti jaunimo. Lie ? 11 atsl8aivl.nt1’ , abai malonu 
paskutinis punktas buvo pakeis mininkas mok. V. Matulaitis, tuvos atžvilgiu suaugusieji yra • -V°- Sli?.ltl. 1 ,su <1.t5.ls ,niokyt? 
r ■ -f. -------—n- . ... . b . 6 J yjais ir šiltoj, draugiškoj nuotai

koj pasidalniti mintimis ir pasi 
semti naujo įkvėpimo. Kasmet 
kviečiami suvažiavimai ir orga 
nizuojamos pedagoginės savai 
tės mokytojams yra jų ryžto at 
gaivinimas ir naujas paskatini 
mas. Reikia tikėtis, kad jie pa 
žadins ir platesnės visuomenės 
susidomėjimą auklėjimo klausi 
mais.

Nuoširdus įvertinimas ir pa 
dėka priklauso K. F. Švietimo 
Skyriui ir kitiems torontiškia 
ms už gerą organizaciją ir jau 
kią nuotaiką.

Montrealietės.

paskutinis punktas buvo pakeis mininkas mok. _ „ -_
tas tautiniu momentu. Iš kana paminėjo dainų užrašymo ir romantikai, o jaunimas Vealis 
diškos mokyklos prelegentas dienoraščių konkursus ir pra tiškai galvoja. Tautiniame auk 
siūlė pasisavinti daugiau sava šė mokytojus paskatinti vaikus Įėjime į jaunimą reikia eiti per 
rankiško darbo mokiniams ir, juose dalyvauti. intelektą ,ne sentimentų keliu,
kur yra reikalas, mokyklinę tv Kultūros Fondas yra šutei Originalios mintys ir graži for 
arką, į kurią vaikai jau yra įp kęs meno ir mokslo įvairių sri ma sulaukė karštų publikos 
ratę. čių atstovus, bet jų organižuę ovacijų.

Antroje paskaitos dalyje bu tai veiklai išvystyti dar nėra lė Po paskaitos Toronto ir Ha 
vo nagrinėjami lietuviškųjų mo šų. .v . . miltono šeštad. pr. mokyklų
kyklų uždaviniai, mokyklų kry finansų sk. išsiuntinėjo laiš mokiniai su Toronto mokslei 
ptis ir programa. Tėvynėje mo kus, bet nedaug atsiliepimų ga viais ateitininkais ir skautais at 
kyklos tikslas buvo išugdyti ge vo- Vis dėlto pradžiai jau su liko gerai parengtą programą, 
rą žmogų, gerą lietuvį ir duoti rinkta porą šimtų su viršum do Tautiniai ir plastikos šokiai, 
būtiniausių gyvenimui reikalin lerių. Finansų sk. pranešėja p. dainos, scenos vaizdelis, eilė 

. . -, . j gu žinių. Čia tas tikslas suski Jokūbynienė minėjo, kad svars raščių montažas, skambinimas
toleranci yo^burkavimo^^meko daugiau lę‘ tarp dviejų mokyklų: viešo tomi nauji sumanymai ir nauji pianinu ir pagaliau mažiuko 

šeštadieninės budai, kaip surinkti daugiau lė vaikų darželio auklėtinio dėklą 
‘ ' šų kultūros ir švietimo reikalą

ms.
Sekė mokyklų pranešimai. 

Apie Montrealio pradžios mo 
kyklas pranešė mokytoja p. Ri 
mkevičienė, Rosemounto mo 
kyklos vedėja; apie augštes 
muosius lituanistinius kursus

sios ir lietuvių i 
mokyklos. Viešąjai mokyklai 
tenka išugdyti gerą žmogų ir 
duoti bendrų žinių, o lietuvių 

i išugdyti gerą 
lietuvį ir duoti lituanistinių ži 
nių. Deja, viešoji mokykla ne

patys žmonės per savo rinktus save. Todėl yra būtinas savo 
seimus arba parlamentus. Tai artimo supratimas ir vertini 
yra demokratinio susitvarky mas. 
mo sąvoka. Totalistinis reikalų suprati

Deja, praktika ne visada su mas veda ne prie sugyvenimo, 
tampa su teorija. Ir demokrati bet prie koegzistencijos, o ši 
nių santvarkų šalyse reiškiasi yra, kaip sakyta, nesveikas, ne 
totalistinių tendencijų — viską tikras ir nepastovus reiškinys, 
paimti į savo vienas rankas ir Tiktai sugyvenimas, pagrįstas 
su kitais juo' mažiau skaitytis, suratimu ir susipratimu gali ga 
Iš to kyla kovos; iš to kyla ne rantuoti ir laisvę, ir pažangą, ir 
sutarimai; iš to kyla nesantai gerbūvį, o mums, kas svarbiau T ‘ .t. • , .■ - . s -p- .manoma naiaikp
, t i %. • • • x • • L j • -ii To reikia siekti sutelktinai sei mpenai. lą sumanymą paiaiKekos. Ir kartais pnemama net šia ir bendruosius reikalus pa J j ara ijai jaunim0 organi ir A. Rinkūnas. Suvažiavime 
prie didelių santykių astumų ir statyti į pačią geriausią padėti, zacijo!„s, įaudai, jaunimo klu dalyvavęs „Tėviškės žiburių“ 
veik tarpusavio karo. . pačias geriausias sąlygas J kasJ tįk turį red Dr š ka pareiške, kad

Kai tokie reiškimai pasireis Sugyvenimo stoka žudo vis SJ11 J sutiktu ivesti vaiku kamneli.
kia valstybiniu mastu ir valsty ką. Todėl rimtai galvokime ir 
biniuose rėmuose, tai galima su pasiryžkime būtinai sugyventi, 
prasti, nes, kaip įprasta galvo gerai ir kultūringai sugyventi, 
ti, laimėtojas paprastai turi di J. K.

dagoginės savaitės metu, tai jų 
čia nebekartosim. Mokytoja 
Rimkevičienė iškėlė montrea 
liečiu sumanymą ir pageidavi 
mą, kad Kanados lietuvių laik 
raščiuose būtų įvesti vaikų ka

StNGtR Elektrinė apvalia šeiva 
t i k $ 24,50. 

Pertvarkyta su Olympia naujomi 
dalimis

5 metų garantija.
Taip pat staliniai modeliai irgi. 

Skambinkite dieną ir naktį 
RE 7-4134

Nemokamas ir be įsipareigojimo 
demonstravimas Tamstų namuose.

NEMOKAMAI! Elektrinis skutimosi aparatas 
pirmiems 15 klijentų.

OLYMPIA SEWING MACHINES CO., 
3740 Plamondon, ............................................... Montreal.

L. B. VALDYBOS RINKIMAI
B. Wellando Apylinkės to. Šaukiamu laiku reikalingam 

Valdybos rinkimai įvyks balan skaičiui nesusirinkus, po valan 
džio 17 d., sekmadienį, tuojau dos susirinkimas įvyks nežiū

L.

St. CATHARINES, Ont.
BUS ŠAUN US VAKARAS

Balandžio 16 d., šeštadienį, Veiks turtingas bufetas. Šokia 
parapijos komitetas ruošia šau ms gros europietiškas orkest 
nų vakarą, kuris įvyks ukrainie ras iš Amerikos. 
čių salėję, 177 Niagara Street.

šių su jaunimu. sutiktų įvesti vaikų kampelį,
Diskusijose buvo pareikšta jei apsiimtų kas redaguoti.

minčių, kad mokytojai nesiim Apie jaunimo klubus, vei 
tų sau visos atsakomybės už kiančius Toronto lietuvių para 
vaiku 1

J_. _ll II T   T  ------------ ------------------------------------------------- ----- - ■!! į ■ — ■ I I —

Dar palaukite truputį... Bet taip rašydamas, „Liau
„Liaudies Balsas“ šoko ginti Ęalsas ir nepastebi, kaip 

Malenkovo. Girdi, jis prisipaži atvirai Prasitaua: „agresorius 
nęs, kad nesugebąs valdyti. .. tas-. kur,s nbn.’ kad svetimieji 
O juk Stalinas jį paruošė ir juo pasitrauktų iš jo žemes ... Labai

— gražu.... Tai kas gi agresorius:
ar Kardelis, kuris’ reikalauja, 
kad rusai pasitrauktų iš Lietu 
vos, ar „Liaudies Balsas“, ku 
ris užgiria Lietuvos okupaciją?

Tai bent statybėlė.. .
„L. Balsas“ džiūgauja: „Ka 

unas auga ir plečiasi... Vien tik

___ ~ lietuviškąją ateitį, kad pijose, pranešė kun. Dr. J. Gu pasitikėjo. Tai kas gi nesuge 
mokyklos uždavinys esąs su tauskas ir Tėv. V. Gidžiūnas, bąs — Malenkovas ar Stalinas? 
kurti lietuviškąją bendruome Jaunimas klubuose nenori mo o gal jie abu? 
nę, o ne išmokyti lietuviškųjų kyklinių dalykų ir nėra linkęs Esą, paleisti gandai, kad Ma 
dalykų, kadangi neįmanoma vis į kūrybinį darbą, bet vis dėlto lenkovas bus likviduotas, o tuo 
ką įkalti. Mokomosios medžią tautinis auklėjimas yra galimas tarpu I” 
gos dalį reikėtų palikti tėvams ir klubai turi pasisekimą, tik premjero pavaduotoju... 
išmokyti. Bediskutuojant šias reikėtų daugiau talkininkų, kad draugai, dar truputį palaukite._______ __  _____ _____
mintis buvo prieita išvados, pamokytų jaunimą lietuviškų Ir jūs pamatysite, kad ne vėl šiais metais ^komunaliniam ir 
kad mokykla turi pasilikti pa šokių, žaidimų ir papročių. ' j
grindinai mokymo įstaiga, sten Buvo užsiminta apie vaikų Ii ti jo nepadarytas kaltes. Dar 
giantis, kiek galima, patrauk teratūrą ir vaikų laikraštėlius, truputį palaukite. .. 
liau ir metodiškiau perteikti Ii Su susirūpinimu kalbėta, kaip 
tuanitsines žinias. Mokykla pri palaikyti paaugusio jaunimo do “ Pataike S1- • •
valo stengtis sukurti jaukią lie mėjimąsi lituanistiniais daly Rusų patarlė sako: neteisybe 
tuvišką atmosferą, bet j lietu kais ir kaip veikti tėvų širdis, pereisi visą svietą, bet atgal ne 
višką bendruomenę vaikus įves kad jie atliktų savo dalį. Visų sugrįši. Taip yra ir su komu 
it turi jaunimo organizacijos, tų klausimų nebebuvo laiko pla nistų užsimelavimu. Štai jie 
klubai, stovyklos. čiau išdiskutuoti. „Liaudies Balse“ rašo:

Tėvų talkos ir bendradarbia Apie mokyklų ir jaunimo or „J. Kardelio Nepriklausoma 
vimo su mokykla mokytojai iš ganizacijų bendradarbiavimą Lietuva džiaugiasi, kad „Toli 
savo pusės labai pageidauja. lietuvybės išlaikyme puošnioj muose Rytuose rimtai bręsta

Švietimo Komisijos 1953 m. alegorinės pasakos formoj ir karas“, 
išleistoji lituanistinė pradžios kilnioj solidarumo ir tėvynės Įdomiausia tas, kad Kardelis . . _. .
mokyklos programa buvo suda meilės dvasioj paskaitą laikė K. teisina tikruosius agresorius, gystes vizitas . 
ryta šešiems metams ir sugru F. šv. sk. pirm, mokyt. V. Ma Amerikos imperialistus, kurie Taigi: šataila ir laimingas kr 
puota dviem koncentrais. Pa tulaitis. zuja savo karo laivais Kinijos antas-- O Sirijos Gira rašo pje
gal ją mokomoji medžiaga siau Antrą suvažiavimo dieną teritorijoj. s?: »»Draugystės vizitas“. Aiš
riau turėtų būti išeinama per abiejose lietuvių bažnyčiose bu Ir jam agresorius tas, kurs ku.: ka* draugystė daro vizitą, 
ketverius metus, o penktame vo laikomos mišios už Lietuve nori, kad svetimieji pasitrauk tai netrukus *r išnyksta... Ir
ir šeštame skyriuose ji turi bū je likusius, išvežtuosius ir mirų tų iš jo žemės“. j°s n®ra> Gerai Gira pagiria...
ti praplečiama ir pagilinama, sius mokytojus ir mokinius ir Pirmiausia, netiesa, kad Kar Mandrapypkis.
Deja, patirtis parodė, kad ta pasakyti atitinkami pamokslai, delis gina agresorius. Kas skai ' ------------------ --
programa yra perplati. Turint Po pietų Šv. Kazimiero salė to NL, tas gerai žino, kad Kar ■ Lietuvoje komunistai plati 
per metus tik apie 30 darbo je prelegentė iš Cleveland© p. delis griežtai smerkia bet ko na tariamas Pijaus XII laiško 
dienų ir dirbant su keliais sky Nasvytytė-Augustinavičienė sa kius agresorius ir visokius oku fotokopijas. Tasai laiškas taria 
riais, nepajėgiama išeiti meta vo paskaitoje pareiškė naujų ir patnus, būtų jie fašistiniai ar mai rastas Kretingos vienuoly 
ms numatytoji medžiaga. įdomių minčių. komunistiniai, ar naciniai. Kai ne ir jame popiežius aprobuo

Kultūros Fondo Švietimo sk Netiesa, kad Lietuvoje užau Musolinis sukėlė Etiopijos ka jąs 1941 m. vokiečių įvykdytą 
yrius savo aplinkraštyje moky gę ir išauklėti lietuviai esą pa rą, Kardelis tai smerkė; kai Sta Lietuvos okupaciją. Kitame lei 
tojams siūlė praplėsti šeštadie kankamai geri patriotai, jie jau linas susitarė su Hitleriu ir pra dinyje paskelbta tariama Vati 
ninę mokyklą iki 8 skyrių ir nebepasikeis ir jais nebereikia dėjo karą, Kardelis lygiai smer kano instrukcija, kuria buvę ra 
mokomąją medžiagą išskirstyti rūpintis. Prelegentė sako:kė; kai dabar komunistai pul ginama 1942-44 m. įdavinėti vo 
aštuoniems metams. Tą švieti „Ne, Visus mus veikia svetima dinėja tai Korėją, tai Indokini kiečių Gstapui komunistus. Pa 
mo skyriaus siūlymą rėmė pre aplinka; visi pamažu apsipran ją, tai Taivaną, Kardelis taip grindinis visos akcijos tikslas 

tame ir tolstame nuo lietuviško pat smerkia. Todėl „L. B.” ra — atskirti Lietuvos katalikus 
jo gyvenimo.“ Toliau ji paminė šo netiesą, kad K._ palaiko agre nuo Vatikano ir įkurti vadina 
jo, kad mes daromės arba per šorius. mą tautinę bažnyčią.

Malenkovas paskirtas 
. Na,

tui Malenkovas turėjo prisiim butų ūkiui išskirta 16.379,5 tū 
kst. rublių...“ Ši suma, kai nie 
kas privačiai namų nestato, be 
to, ši suma dar ne vienai staty 
bai, O' ir kitiems reikalams, — 
tai, galima sakyti, statybąi kaip 
ir nieko nepaskirta. Kaip tat 
gali miestas kilti?

Tai bent vardai ir idėjos...
Tas pat „L.B.“ rašo: 
„Šiuo metu vyksta pasiruoši 

mas statyti originalią K. Šatai 
los pjesę „Laimingas krantas“ 
ir V. Sirijos Giros pjesę „Drau
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Nauji BALF’o laimėjimai
PASIKALBĖJIMAS SVARBIAIS KLAUSIMAIS SU 

BALFO PIRMININKU KAN. J. B. KONČIUM.
— Turėjome BALFo Valdy kur jie turėtų kreiptis savo rei 

bos posėdį tolimesnės veiklos kalais?
planam aptarti, sako kan. J, — Europoje yra dar 10.000 
Končius. — Mat, dar vasario su viršum mūsų nelarmingų 
m. pradžioje buvo paduotas tautiečių. Manom, kad mažiau 
prašymas, kad Balfui būtų su šiai trečdalis turėtų jų įvažino 
teiktos tokios pat teisės, kokias ti į JAV ir Balfas sieks to viso 
turi kitos didžiosios Amerikos mįs savo jėgomis. Jie patys tu

ĮSPŪDŽIAI IŠ FLORIDOS. 
Rašo Ona Ilevičienė.

Senąaį rengiausi aplankyti 
Floridą. Iš ją lankiusių girdė 
jau vienus ją giriant, kitus taip 
sau perdaug nesižavint. Galų 
gale, atsiminusi ,,N. L.”, red. 
J. Kardelio aprašymą, kad lėk 
tuvu keliauti patogiausia, sau 
šio 15 d. išskridau ten iš Mont 
realio. Per 7 vai. tikrai puikios 
kelionės ir 2 vai. pertraukos

lais. Ketinu išvykti gegužės 
pirmom dienom.

— O kaip Balfui vyksta šelp 
ti Europoje pasilikusius ir var 
gstančius lietuvius?

— Turiu pasidžiaugti, kad 
lietuvių visuomenė Balfo darbą 
nuoširdžiai remia, tačiau paly 
ginti su Balfo reikalais, josios 
parama galėtų ir turėtų būti di 
desnė. Reikia žinoti, kad Vo 
..... J , Vi 4XVUVUVO 11 a. vai. uvinaunvo

..... ------------............... . - gijoje duodama pašalpa ne New Yorke buvau Miami mies
šalpos organizacijos, kaip pav. r, kreiptis į Balfo įgaliotinius gahntiems dirbti yra labai men te.Aerodrome pasitiko floridie
NCWC. Vasario 23 tos savaran Europoje (Vokietijoje į Iz. Ru ka’ Vienam asmeniui į dieną is t- seniau gyvenęs Montrealy

___ z.—I —DATŲ.,: . * . omą K rt Ta 4-rv notrnlimn _ °-' r J

— Ar yra čia koks skirtu Muenchen ^7? pTa^cū^'T'į gyventi- DČ1 to ?alfo rūPesčiu 
mas, palyginus su < 
dėtimi?

— Yra. Ligi šiol Baifas kai 
kuriais <

NUO 1910
hy Kanadiečiai pasitikėjo T I P T O F 

TAILORS—Kanados didžiausia ir 
seniausia drabužių pramonės granu 

time. Pas TIP TOP užsakyti 
drabužiai yra populiariausi 

0'^====^ Kanadoje, nes jie pirmauja 
stilium, kokybe ir verte.

/y | ,a si klauskite

k a * m y n ° —
tįj'/f - Įi’V A'"" ■' jis patvirtins.

. y T g e -v , VAU, ovumu v viiyo inuuiivaiy
kios teisės BALFui suteiktos, gienių, 27 Shoenbergerstrasse, eina 15 ctZ., to negalima pra je j0,nas Marozas ir ten atosto 

-- -- -- • — - • . gyventi. Del to Balfo rūpesčiu
ankstesne* pa Dr^St'^BaČkį,’ 5*rue'de‘ Mewi lš. JAV atsargū t* per paskuti 

ne, Paris 8; Austrijoje į prel. nius 2. menesius išsiųsta įvairių 
juipi šiol Baifas kai Razminą, Zams b-Landeck gėrybių už 170.000 dolerių su

atžvilgiais nr klausė Italijoje į kun. dr. J. Vaiš vmsum. Ryšium su jų parūpini
„YJ:£*aiSv PriKiause • Cnrcica pnmfl mu ir persiuntimu BALFas iš
?17aJr%T^v^ (H8) ; k“ y kSV lieUvTa! leido apie 8.000 dol. Balfui bū 

kiškai vykdyti lietuvių ir nelie kreipiasi į įgaliotinius Vokieti g L^neTpinigą
tuvių imigraciją į JAV is Euro J°Je arba Prancūzijoje. P £produkUn uu ' ^ai šiomis uienomis ar
pos ir kitų kraštų, kaip tai nu — Kokie yra palengvinimai, „iau apversti ; reikalinga nara vesdavo iki 50 ir žemiau, taip, 
mato Refugees Relief Act of sudarant darbo bei buto garan ma tikiuosi kad lietuvių kad reikėjo truputį šilčiau apsi 
1953. Tai reiškia Balfas dabar tijas? visuomenė tą supras, ir bend ^ilktiJr naktį storiau užsikloti,
gali visai nepriklausomai tvar — Naujieji potvarkiai palen rom pastangom galėsime dar Anksti lytą dangus atiode lyg _ . _ _ „
kyti formalumus, suristus su gvina garantijų sudarymo pro daugiau nadėti nelaimingiem aPsiniaukęs ir, rodos, Kad tuoj lai: palmės, apelsinai, citrinai, nos daržovės, kaip pomidorai, 
imigracija, ir teikti paskolas cedūrą Pavyzdžiui, garantijas mūsų broliam ir seserim. lv“ n ca”v,1”c ; k.._i^.-
transportacijai į Ameriką. sudarant per Belfą, nereikia pri ,

— Kokiu būdu tvarkomi tie dėti kitų dokumentų arba pažy "T Buv? ,ra,Yta*. ka . Baįfa® . - .
formalumai ir kaip gaunamos mėjimų. Ypač svarbu, kad ne ket,n* P®8.iektl ir ^viu. Sibi vo kartais kelias 
paskolos? reikia Darbo Įstaigos (Employ re> Ar tai jmanoma>

_Paskolos duodamos bepro ment Service*) pažymęjimo.^ — Ligšiol nebuvo įmanoma, 
centinės dešimčiai metų

sų departamente Washingtone, daugiau musų tautiečių galėtų tos gėrybes butų savo paskyn

gavęs iš Rosemount p. Juška. 
Apsistojau pas pp. Marozus.

Sausio mėnuo ir Floridoje 
skaitomas žiema. Temperatūra 
tuo laiku buvo kai kuriomis die 
nomis 60—80°, taip, kad gali 
ma buvo kaitintis saulėje ir 
maudytis. Naktimis buvo 50— 
60°. Kai kuriomis dienomis at

7^=^ AUGŠČIAU - 
ŠIA DRABU

ŽI ŽIU VERTĖ 
KANADOJE. tailors

TOP krautuvė ar atstovybė. Visur netoliese yra TIP

Gamta yra ir žiemos metu iškalti. Teko lankytis farmose, 
žalia. Auga šiltų kraštų auga tai ten žemė atrodo gera ir įvai

lys, o saulei pakilus oras pa bananai, mingo, papajai ir kiti kopūstai, burokai, morkos, pu 
sidaro giedras. medžiai bei krūmai. Jie gražiai pelės ir daugybė kitų, labai gi a

Buvo tarpais iletaus. Palyda žydi ir kvepia ir sausio mėnesį, žiai atrodo.
valandas, o Obuolių, kriaušių, vyšnių, sly Namai statomi daugiausia 

kartais ir vis ądieną. Musių bei vų medžių neteko matyti. Mia ant cementinių bloksų, tinkuo
uodų neteko matyti. mi mieste žemė atrodo kaip jami ir nudažomi šviesiai. Yra

imriai meriT ^Tuo ~ Ar Balfas'numato vykdy Kas anksčiau buvo siųsta, ne , Jen gyvenantieji pasakojo, skala pilkos spalvos, bet joje pastatytų ir iš plytų. Gyvena
So kalbėtis finan garantijų telkimo vajų, kad gauta jokio patvirtinimo, kad kad vasarą, liepos ir rugpjūčio augalai auga. Pasakojo kad no mus namus dabar statu vieno

daužau mūsų tautiečiu salėtu tos gėrybės būtų savo paskyri menesiais’ b“na karštoka, bet nnt pasodinti augalą, kai kur augsto, dažniausiai. suiypai 
^ž^d^ta "su~*Balfu "k^Deruoti i JA^ įkeliauti? ' mo vietą pasiekusios. Vis dėlto netaiP nepakeliamai trošku, reikia net aštriu daiktu duobę Nukelta } 8 psl.
Pažadėta su Balfu kooperuot.. tai labai savo pa’stangu pratyli salpos .Y15’ U,ka ,Ja"“ama‘

u. \ ° “ f. . r r gaivinantis juros vėjelio puti
. atsisakome. Tuo reikalu jau bu mas’ ° saulei nusileidus tuoj pa 

_ «... sidaro vešiau.

ir paskolas duoti, kai bus užpil .
dyti imigracijos blankai ir su rupi. Mes kreipiamės per spau darbą ir už geležinės sienos ne 
tvarkyti kiti formalumai įva dą, Balfo skyrius ir parapijas, 1 ~ 'r‘
žiuoti į Ameriką. Tai sutvarky kad lietuviai Amerikos piliečiai vo Washingtone kalbėta ir tu 
ti padės Balfo įgalioti asmenys (tik jie gali garantijas sudary rėšiu dar progos tuos reikalus 
New Yorke ir . '

Žiemos metu pilna atostogau
7vA<. ir Europoje. Tam ti) ateitu į talką. Mums rodos, paliesti. Tačiau, visiems aišku, jancių. Butų kainos įvairios: 

reikalui Balfas turi ir savo blan kad tai būtų ir jų pareiga — kad čia daugiausia nuo Sovietų nuo 20 doL iki 200 ir aaugiau 
kus, valdžios išdirbtus ir tokius gelbėti iš vargo kiekvieną lietu Sąjungos viskas priklauso. Kas savaitei. - 
pat, kaip kitų didžiųjų šalpos vį. Be to, norintieji atvykti tu pavyks padaryti, matysime. 
organizacijų. Juos išsiuntinėsim retų patys kreiptis į savo pažįs p-—’—11 1 •
Balfo skyriam, redakcijom, kle tarnus bei gimines, 1“J _ . .
bonijom, kad būtų galima jų sudarytų garantijas ir siųstų prisiminė dar Velykas ir ta pro nos žymiai 
lengvai visur į 
tume, kad visi 
emigracinius reikalus tvarkytų 
per savo įstaigą — Balfą.

Balfas jau turi patyrimo ir 
gerą vardą Amerikoje ir Euro 
poje. Mums iš to dar ir ta nau 
da, kad patys galėsime imigra 
cijos įstaigose apginti savo žm 
ones, kurie neteisingai buvo an 
S“ neS?JAV,-po,i,i;r:rguaniz~r;-------------------------------------------
mais ar sveikatos sumetimais. kajajs Balfo Valdybos prašo stalo padengti. Būtų labai kil Balfui bent nedidelę auką pra 

— Kiek dar lietuvių galėtų mas sutikau kartu pasirūpinti nu ir gražu, kad Velykų šven giedrint Velykas varge skurs 
pasinaudoti ta nauja tvarka ir ir lietuvių imigracijos reika čių proga kiekvienas suteiktų tantiems”.

. Priklauso nuo buto 
ir vietos. Pajūry yra daugiau 

___  .j Pasikalbėjimą baigiant, Bal viešbučių, o toliau — gyvena 
kad_ jiems fo pirmininkas kan. J. Končius mų namų. Vasarą nuomos kai

.* ’ ’ • ■  -—•-i krinta, bet, kaip 
gauti. Mes norė jas į Balfo Centrą. Balfo Valdy. ga prašė lietuvių visuomenę vietiniai pasakojo, kad vasaro

lietuviai savo bos posėdyje kovo 16 d. nutar ypač neužmiršti varge paliku tojų buna pakankamai, nes at
ta JAV lietuvišką visuomenę 
painformuoti apie Balfo įgytas 
savarankiškas teises ir tuo pa 
čiu atsivėrusį platesnį darbo 
lauką. Praneša ir Balfo įgalio 
tiniams Europoje, kad jie atitin 
karnai susitvarkytų ir pasiruoš 
tu. Tuo reikalu ir man pačiam __
teks būti Europoje. Vykstu Ca jų vaikams, Velykos yra liūd

šiųjų. važiuoja atostogauti mokyto
„Velykos, — pabrėžė kan. J. jai, tarnautojai, studentai ir ki 

Končius, — lietuviam visada ti dėlto, kad čia maudynės yra 
buvo ir paliko nepaprasta Kris labai puikios, oras nelietingas, 
taus Prisikėlimo Šventė, sujun o žuvauto jams sąlygos labai ge 
gta su pražystančjo pavasario ros. Papludymiuose, jokio mo 
džiaugsmais. Tačiau Eui opoje 
išblaškytiems lietuviams, ypač

kesčio eni už maudymąsi nei 
už pastatymą automašinų ne 
imama.

Ji jau ruošia Velykų stalą.

Teroro masino komunistą tarnyboje
PASAKOJA SOVIETŲ KARININKAS G. KLIMOV.

ūkių kolektivizacijai. Jų ūkių 
laukai paliko neįdirbti ir neap 
sėti arba niekas nenuėmė der 
liaus apsėtuose plotuose. Atėjo 
žiema, laike kurios žmonės vai 
gė kates, šunis, arba badavo ir 
krisdavo, kaip musės gatvėje, kariniams metams, 
Niekas tiksliai negalėtų pasaky 
ti kiek Sovietų Sąjungos milio 
nų žmonių mirė badu tą baisią 
ją žiemą. Neapsiriksime paša 
kydami, kad badu išmirė apie

gos badas buvo pakeltas į siste jų, komunistinio ir Vakarų, pa „Vadovaująs inžinierius G. aš pradėjau perdavinėti savo 
mą. Badas pasidarė priemone saulių, mes, kurie matėme, kad P. Klimov įsakomas sugrįžti darbą, truputį po trupučio, sa 
masės (žmonių) paveikimui ir Vakarai pastoviai ir tikrai jieš Sovietų Sąjungon tolimesniems vo įpėdiniui — kitam toms pa 

kojo — siekė taikos, ir kurie uždaviniams ir paskyrimui su reigoms paskirtam karininkui. 
«« matėme sovietų sabotuojamas lig jo turimų specialių kvalifi 

pastangas ir siekimus draugiš kacijų”.
kam sugyvenimui ir bendradar Šis įsakymas paliko mane ne

įtakai. Jis yra
„pilnateisis politbiuro narys“...

Kada karas pasibaigė, žmo
nes Sovietų Sąjungoje tikėjosi jjjavjmui — mes žinojome dide paprastai keistame ir neišaiški 
ir galvojo, kad visi raka ai, jr svarbų reikalą, kurio mūsų narname troškime laisvės, su 
^Pac r?ltXya’. Pa£eres- lačiau sovietų žmonės namuose nega nujautimu didelių artėjančių 
dabar, besibaigiant antriems po j-o žinoti. Mes gerai piisime pasikeitimų. Įsakymas išsprog 

name, kaip Vakarų sąjunginin dino tą pylimą, kuris mane lig 
„draugas badas“ kai demobilizavo savo armijas šiol dar prilaikė.

išdidžiai žygiavo per mūsų pla taip greitai, kiek leido trans 
čiąją tėvynę. Kompartija nu porto sąlygos. Tuo pačiu lai 
sprendė, kad reikia priversti so ku sovietų karinė vadovybė sk 

tYečdalis "painės“ Rusios “ūki v‘5tų'.^oncs P31"™ tas ihu ubiai papildė savo gerokai nu 
ninku ir žemdirbiu zlJų vdtls’ tas aP6aubngas sva kentėjusias divizijas ligi pilno

, w. , . ’. . , jones apie geresnį gyvenimą ir kovos stiprumo, ir aprūpino 
An sciau, kaip ir dabar. tuos gU(jrius sovietų valdžios šias divizijas naujais tankais ir 

Tuo, pačiu laiku, kada sovie pažadus, padarytus kritiškuose lėktuvais. Mes varginome sa 
-~z----- ---------  — ----- ------ - XX«XXV xx W OXXXVgVlllO AXCXUCXXXXXU 1 Kam,

Toliau davo, sovietų vyriausybė atra tam reikalui buvo pašauktas kuriam tikslui tas daroma? Ta

Aš apgalvotai nutęsiau visą per 
davimo procesą, kad laimėčiau 
laiko.

AŠ praleisdavau, didesnę kie 
kvienos likusios dienos dalį 
Karlshorste, tvarkydamas savo 
popierius ir valdžios dokumen 
tus, gaudamas sveikinimus ir 
linkėjimus geros kelionės iš sa 

p , . vo pažįstamų. Aš turėjau suda
erspe y vos... įSpP£jį( kacj iabaį džiaugiuo

Vienas dalykas buvo aiškus: gį savo grįžimu namo. Antrąją 
jei aš sugrįžčiau Maskvon, tai likusios dienos dalį kasdien pra 

........................ leisdavau vaikščiodamas žie 
mos apglėbtame Berlyne, apsi 
rengęs civiliais drabužiais, su 
pistoletu kišeniuje. Aš lankiau 
si pas savo draugus — vokie 
čius ir labai atsargiai apklausi 
nėjau juos. Aš norėjau ii bu 
vau užsispyręs rasti kelią, ku 
ris vedė žmones į Vakarus.

Berlynas jau skendo prie 
blandoje, kada aš po bergždžio 
bevaisio visos dienos vaikščjoji 
mo aplankiau vieną savo pažįs 
tarną vokietį, vieno fabriko di 
rektorių. Laike savo ankstyves 

Dabar aš turėjau prisipažin nių oficialių tarnybinių vizitų 
Mes sovietinių okupacinių ti, kad visą savo gyvenimą aš aš buvau vedęs su juo daug la

pajėgų nariai puikiai žinojome verčiau save tikėti tuo, kuo aš bai atvirų politiką liečiančių pa
Tačiau tie kurie dabar gyve *r suPratome» kokia yra naujo negalėjau tikėti. Ramindamas skailbėjimų. Dabar, išvargęs ir 

Bolševikai maitina nariu*. nome Vakaruose, pradėjome ,k?ro P?voiau.s priežastis ir aiš ir guosdamas save viltimi, aš ko nusivylęs, aš sunkiai, giliai ai
1939 metų rugsėjo mėnuo suprasti, kad mes išviso nepra kiausiai matėme, kas š} kartą vojau gindamas tai, ko aš neno suodamas pasakiau jam, kad aš

- - - - . . - r pirmas pradėjo žaisti su para įėjau ginti... Tačiau dabar aš išvykstu atgal Maskvon,
ko statine. Visi priekaištai už jau nebeturėjau jokių vilčių, 

užliejo ir apėmė 
_ i. Aš buvau 

generacijos žvėriukas!
duona ir pradėdavo duoną iš Tuo pačiu laiku, šie visi daly visai sugriautas. Visą mūsų . Anksti 1947'^ metl? Pradžio šio1 aš kovojau už savo gy 
krauti, tuo laiku ten kildavo kai, kurių niekuomet daug negyvenimą mes vaikėrpės ir gau . . yemmą ir
baisus sąmyšis ir triukšmas. Ki būdavo, išnyko iš sovietų mais dėme šešėlius. Beria padare inspekcinę n nagais...
tuose kraštuose vaikai triukš to krautuvių. Dar kas daugiau, tai mes bu kelionę pati daryti. . .
mauja žaizdami indėnus, o mes Po to, sekė 1941 metai ir vome palikti tiktai su prisimini okupuotoje Vokietijoje. Jo vizi Valanda po valandos aš vai a abjau neSu Sovietų Rusija, 
ten kovojome dėl mūsų gyvy maisto kortelių sistema. 1944 mais tų laikų, kada rusai visur to Karlshorste rezultate, dide kščiojau nerimdamas savo kam ~ paklausė šnairai į mane pasi
bių palaikymo, kad tik gautu metais sovietų kareiviai esan buvo sveikinami kaipo išiaisvin lis skaičius SMA karininkų bu baryje su viena tiktai sąmojin Z1U1 eJ?s vokietis.
me duonos. Tokiose sąlygose tieji rezervo pulkuose nekant tojai ir sąjungininkai. Dabar gi vo atšaukti ir pakeisti naujais ga mintimi — aš negaliu grįžti . ‘ O JeiSu taip yra, lai kodėl
buvo auginami jąunieji socializ riai laukdavo, kad juos pasiųs artėjančio ar gresiančio karo žmonėmis iš Maskvos, tokiais, atgal. Taip kankinau save min Jus nepasiliekate čia ? Aš galiu
mo statytojai. Toliau sekė ba tų į frontą. Tai buvo ne iš pat debesys vėl rinkosi horizonte, kurie buvo pripažinti švariau timis ligi ryto, kada galų gale jums duoti rekomendacijos laiš
das 1932 — 1933 metais, kada riotizmo, bet dėl bado, nes fro Po karo rusai ruošiasi karui... siais kompartijos nariais. išvargęs kritau lovon ir užmi kus savo pažįstamiems žinonė 
„buožės” („kulaki“) buvo lik nto kareivis gaudavo didesnį Mes, kurie stovėjome ant Vieną dieną man buvo įteik gau. ms Huringijoje, kurie jums pa
viduojami už pasipriešinimą maisto davinį. Sovietų Sąjun skiriamosios linijos tarp dvie tas raštiškas įsakymas; Laike sekančių kelių dienų Nukelta j 8 psl.

7.
Dvi stiklinės kukurūzų...
Vieną dieną aš gavau laišką 

iš savo senelės, rašytą parafino 
žvakės šviesoje todėl, kad elekt 
ros energija buvo duodama tik 
dviem valandoms kasdien... Ma 
no senelė rašė: „...Jūsų moti 
na kiekvieną rytą septintą va 
landą išeina į darbą. Vakare 
po darbo' ji taip būna pavargu 
si, kad vos su pagalba lazdelės 
paršliaužia namo. Vakar ji nu 
pirko turguje dvi stiklines In 
dijos kukurūzų, ir mes turėjo 
me skanios kukurūzų košės. 
Mes net nedrįstame galvoti tų darbininkai ir žemdirbiai ba praėjusio karo perioduose, ir vo smegenis klausimu:
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sekė keletas cenzoriaus ištrintų do pakankamai pinigų statybos pirmasis partijos tarnas, „drau čiau vienas po kito sekę įvy 
ir užjuodintų eilučių. finansavimui. gas badas“ pagelbėjimui! kiai aiškiausiai parodė, kam tai

Dvi stiklinės kukurūzų... vie Buvo tvirtinama ir norima Dauguma jaunų sovietų inte daroma. Kremlius į Vakarų tai t’

visas .mano gyvenimas nuo to 
laiko būtų melas ir vaidinimas 
— apsimetimas ir tik už papras 
čiausią egzistencijos galimumą. 
Aš galėčiau turėti savo namus 
ar butą, bet laukčiau naktinio 
pabeldimo į duris. Aš galėčiau 
sukurti šeimą — vesti, bet tik 
tam, kad nepasitikėčiau savo 

noje iš pasaulio turtingiausiųjų įtikinti sovietų žmones, kad su lektualų ir profesionalų didžia kos norą atsižvelgė ir paskaitė ^™°r!a- . Aš galėčiau tmėti vai 
° ‘ K9> Kurie KieKvienu laiku ga

lėtų išduoti mane arba kurie 
galėtų kiekvienu laiku pasida 
ryti našlaičiais ir gėdintųsi sa 

gali vo tėvo...

žemės ūkio kraštų, su neišse nkioji pramonė gamins maši vosi plačiosios tėvynės pasiek silpnumo ženklu, o 
miamais gamtiniais turtais ir iš nas lengvajai pramonei, o šioji tais laimėjimais: mūsų pajėgia, Vakaru domnkratRix 
tekliais! gamins rūbus ir batus. Gi tik galinga sunkiąja pramone, pui demobilizacija

Mano senelės laiškas iššaukė rūmo j, pagrindiniai produkci kiais lėktuvais ir tankais. Mes , . ....
prisiminimus, ypatingai kai ku jos gaminiai buvo tankai ir lėk visai nesigailėjome tų didelių dave Pulkiausi3 ProS? ir 
rias scenas iš mano ankstyves tuvai. Čia nieko negalima bu aukų ir tos augštos kainos, kuo 
nio gyvenimo: vo padėti ar pakeisti, nes vis mes apmokėjome pergalę — lai

— 1930-taisiais metais aš lan kas buvo daroma dėl „kapita mėjimą.
kiau pradžios mokyklą, tačiau listų apsupimo“... Tačiau tie, kurie dabar gyve i
didenę dienos dalį kasdien pra - -- 
leisdavau stovėdamas eilėje — 
laukdamas duonos. Dažnai prie Po sutarties pasirašymo—-pak dėjome gyventi, kad mes visą 
maisto produktų krautuvės sto to sudarymo su Hitleriu, pa laiką pastoviai turėsime auko .. ,
vėdavo eilėje daugiau kaip krautų vagonų virtinės su so tis Sovietų Sąjungos ateičiai. P.ase .a? . af.. Pase. T165 .PaP^as ™ane 
1.000 žmonių. Kada prie krau vietų grūdais, sviestu, cukrumi O dabar mūsų pasitikėjimas ^iausiai *r 1 riausiai gu ėjo i pykčio banga 
tuvės atvažiuodavo vežimas su kasdien dundėjo Vokietijon, ateitimi buvo sukrėstas ar net tai.an, vyr“ Pec1^;. g®nei

« . - . _ _ ... ..... J ... . ___ Anlrch 1Q47-tn mAtn nradairi T .1 m o,/-J Ir,

Slidi valanda.
— Ar nesidžiaugiate tuo, 

kad vykstate namo? — paklau 
sė.

— Aš mielai pasikeisčiau sa 
gyvybę dantimis vo vieta ir likimu su jumis, — 
Aš galėčiau vėl tą atsakiau.

— Tai jums Vokietija patin
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Mok$to~techmkos oaujunos
AMERIKA JAU TURI ŽEMĖS SATELITĄ

Amerikos Jungtinių Valsty Žemę šis satelitas aplėksiąs per

Graži mūsų kalba.
SVETIMI ŽODŽIAI MOŠŲ KALBOJE'

Šį kartą tenka paliesti tuos čia buvusių lietuvių laikraščius 
svetimus žodžius, kurie į mūsų ir pataisė jų kalbą, išmesdami 
kalbą įėjo per pastaruosius 5— barbarizmus. Kodėl gi tu lietu bių karo ministerija paskelbė kelias valandas.
6 metus. Prašoma teisingai ma vių susirinkimuose atsistojęs žinią, kad Amerikos karo jėgos Nusileidus ant Žemės šiai 
tyti ir suprasti: jeigu kaimynų kalbi taip pat grynai lietuvis turi pasigamnusios raketą, ku raketai būsią išstudijuoti ins 
kalba padaro įtakos ir prisiima kai, o po susirinkimo pašnekę rios tikslas — padaryti ją Že trumentų įrašymai ir tada jau 
mi kai kurie jos žodžiai per 500 sy jau neapsieini be barbariz mės satelitu. būsią ruošiamasi tokią raketą
—600 ar 50—60 metų, tai tatai mų kaip be padažo lėkštėj? Tai Platesnių žinių apie tą rakė siųsti su žmonių įgula.
gali būti pateisinama; bet kai gi, „pripratimas“ prie svetimų tą dar neduodama, tačiau pažy Tai yra naujas Amerikos mo 
per 5—6 metus prisiimama ai žodžių ir savų „pamiršimas“ la mima, kad tai bus bandomoji kslo žmonių atsiekimas, kuris 
bės svetimų žodžių, tai šis fak bai įtartinas. Pagalios, jeigu raketa. Ji iškilsianti virš stra ateičiai turės nepaprastą reikš 
tas rodo, kad čia kas nois nege kas jau ir priprato — juo blo tosferinių sluogsnių ir kelis ar mę.
rai. Išeiviai ir likusieji metropo giau, nes kam mes turime savo keliolika kartų aplėksianti ap NAITlnų npn TORPFnns 
lijoje kalba ta pačia kalba. Jei pamiršti ir griebtis svetimo? link Žemę, kaip lekia Mėnulis, N u u u
gu išeiviai (tautos dalelė) ma Tat naujiesiems ateiviams šis ir nusileisiant! vėl ant Žemės.
no, kad jie gali ar kad reikia argumentas per silpnas. '“J 
keisti kalbą, tai pirmiausia jie 5) Štai kur tikroji priežas mosferos ir beorės tuštumos bū ir pasigaminusi lėktuvų neša 
turi pagalvoti apie atsakomy tis: išgirdai kitą vartojant bar senai tirti instrumentai. Aplink mas ir paleidžiamas mažas oro 
bę. Patraukimas keisti kalbą ar barizmus, neatsilik ir patsai. .-------------------------------------------
ją papildyti svetimais žodžiais, Bet sekimas ir pamėgdžiojimas druomenių gegužinę p. Noru 
nebuvo kaip nors viešai pabrėz leistinas vaikams; suaugęs tu gio ūky, buvo1 pasakyta ten bū 
tas. Preišingai — dedamos pas ii to išvengti, nes jis privalo tu sjant „Minkštų ir kietų gėri

mų“. Tiesiog po šių žodžių pra 
nešėjas rado reikalinga paaiš 
kinti, kad, girdi, „minkšti gėri 
mai lietuviškai reiškia — stip 
rūs gėrimai“ ir tt. Kad minkšti ...
gėrimai atitinka stiprius, jis su cal**, kuri yra didesnė už „Fal 
klydo; bet kad „minkšti“ bei c°n“ ir yra užtaisoma atomi 
„kieti“ gėrimai yra ne lietuvis niu sprogdinimo užtaisu.
ki žodžiai, bet barbarizmas, ji Labai svarbu, kad elektrom 
sai nesuklydo. Tačiau tolimes nių-radarinių prietaisų pagalba 
nėję kalboje vartojo tik minkš ši°s a^i oro torpedos „priešą“ 
tų ir kietų gėrimų terminą. Ir P®111^.0 u^. Pa
susidaro neišdildomas įspūdis, čios jį pasitinka ir pačios jį su 
kad per jėgą laužiamasi su bar sprogdina.
barizmais, kaip su išganinga ~ 
šviesa.

Esama ir dar „augštesnio lai 
psnio“ pasirodymų. Vienas ki 
tas jau pradėjo prievartauti sa 
ve tardami raidę r „angliškai“. 
Mūsų jaunimas-moksleivija ta 
tai ištaria be pastangų ir gra 
žiai — ir tai gerai. Bet čia barz 
doti vyrai ėmėsi to, ko jie ne 
gali ir negalės.

Jau buvo rašyta, kad Ameri
_ . . Toje raketoje būsią sudėti at kos karo aviacija yra išiadusi

5) Štai kur tikroji priežas mosferos ir beorės tuštumos bū ir pasigaminusi lėktuvų

torpedas, vadinamas „Falcon“. 
Šios oro torpedos paprastai yra 
užtaisomos ne atominiu sprogdi 
nimo užtaisu. Bet jų, kaip ap 
skaičiuota, užtaisas yra toks sti 
prus, kad visokiu atveju bom 
bonešį susprogdins.

Dabar jau pranešama apie ki 
tą oro torpedą, vadinamą „Ras 
cal“ 

minkšti“ bei con

AR GYVULIAI TURI PROTĄ?
Mokslui tokio klausimo nė kur laikoma tyrinėjimams daug 

ra, nes mokslui yra žinoma, šimpanzių. W. Gray, aprašyda 
mas tą laboratoriją, iškelia įdo 
mių dalykų apie tas šimpanzes.

Viename narve buvusios lai 
komos dvi šimpanzės. Vieną

kad kiekvienas gyvulys turi sm 
egenis ir nervus, kurie tvarko 
ir valdo jo organizmą, ir vieni 
to aparato įtaisymai veikia be_____ ________ t______ ____
jo valios — automatiškai, o ki dieną tyrinėtojas paėmė vieną 
ti priklauso jo valiai ir veikia iš jų ir išleido pavedžioti. Li 
Pagal jo norus. Taigi, valiai pa kusi pradėjo nerimauti. Jis pa 
reikšti reikia noro, o noiui pa leido pirmąją. Ši nubėgo prie 
reikšti reikia sąmonės. Sąmonė vartelių išleisti draugės. Narvas 
gi yra proto1, protavimo vai buvo užrakintas. Buvo perkiš 
sius bei padarinys. tas sriubas, o ant šriūbo buvo

Mes gerai žinome, kad žmo užsukta muterkė. Beždžionė at 
nės esti vieni labai protingi, ki suko muterkę, ištraukė sriubą 
ti mažiau protingi, o treti tie ir paleido savo draugę. Ji nebu 
siog neprotingi. Lyginant tai vo to mokinama. Pati ji sugal 
su gyvuliais, matome, kad vie vojo, kaip atidaryti duris.

są

tangos išlaikyti ją gryną. To rėti pagrįstą savo nuomonę, 
dėl tą vis dėlto vykstantį jos Sekant tokių žmonių logika, 
„praturtinimą“ svetimais žo lietuviškai teturi būti nustota 
džiais reikia laikyti asmenine kalbėti, nes jeigu jau prisiimta 
žmonių iniciatyva. viena dalis nereikalingų sveti

Vartojimas svetimų žodžių, mų žodžių, tai turi būti prisiim 
išmetant iŠ kalbos savus žo ta ir kita dalis, t. y. — visa kai 
džius, yra savos kalbos pažemį ba. Bet jie taip nedaro; matyt, 
nimas. Jeigu yra pagrindo, kad to nenori. Vadinasi, šie žmonės 
ir pažeminimui, negali priekaiš žaidžia gimtąja kalba. O štai 
tauti. Tai ir pasidairykime to ką parodo svetimeiji, būtent: 
pagrindo. Prileiskime, kad sve a) lietuviškuose laikraščiuose 
timi žodžiai vartojami lietuvių lietuviškai spausdinami kai ku 
kalboje dėl to, kad: rie vyriausybės pranešimai su

1) Nėra toms sąvokoms iš ministerių parašais; b) augštų 
reikšti lietuviškų žodžių. Kur jų visuomenės sferų ir vyriau 
gi nebus lietuviškai singelio, sybės nusistatyta ir spaudoje 
gazo, porčiaus, karpeto, aksi jau rašyta, kad asimiliacijos šie 
dento, kabedo, džiuso, garbi kimų atsisakoma, o to vieton 
džiaus, inšiūreno, inčiaus, futo priimama inkorporacija. Tai 
ir t. t. Šiuo atveju argumentas reiškia, kad pagerbiamas kultu 
nerimtas ir todėl atpuola. rinis ateivių įnašas, su juo skai

2) Lengviau išmoktų sveti tomasi, ir jis priimamas į čia pa 
mos kalbos. Visi mato, kad žm siektos kultūros veiksmų tarpą, 
onės, kalbėdami tarp savęs gry Apyvartoje yra jau keli šim 
na tėvų kalba, nesutinka kliu tai svetimų žodžių naujųjų atei 
čių išmokti svetimų kalbų. Ar vių kalboje. Dauguma jų (apie 
gumentas nerimtas, atpuola. 83 proc.) daiktąvardžiai, ma

3) Tyčia sugadintų savą kai žiau (apie 10 proc.) veiksmažo darkymas buvo sutiktas tyla Ii apšviestose gatvėse per tą laiką 
bą. Kad ir galima prileisti to džių, dar mažiau (apie 7 proc.) gi šios dienos. Visuomenė, ben pakilo 2 proc.
kį nežmonišką kieno nors nusi kitų kalbos dalių žodžių. Ir druomeųė, dvasininkai ir spau H Kun. N. Saldukas Bogotoje, 
statymą, bet gyvenimo faktai keista, kad net tokie jau popu da pakankamai efektingo žt> Kolumbijoje, paskirtas imigra 

cijos departamento vicedirekto 
rium.

Oro torpedos pirmiausia ski 
r lamos apsigynimo tikslams ir 
visų pirma atmušti atomines 
bombas nešančius lėktuvus, su 
sprogdinant juos anksčiau, ne 
gu jie pasiekia taikinį. Tai yra 
labai svarbus apsigynimo gink 
las.
■ Kai kuriose New Yorko gat 
vėse panaudojus gyvsidabrio 
garo lempas apšvietimui, su 
mažėjo jose eismo nelaimės 41 

Einant prie galo, tenka prisi prie, pirmame 1954 m. pusme 
minti, kad šis lietuvių kalbos tyje. Judėjimo nelaimės kitaip

to nepatvirtina, — argumentas liarūs ir kasdieniniai žodžiai ir džio šiuo reikalu dar netarė, 
atpuola. tie pakeisti svetimais: farma, J. D.

4) Prie tų svetimų žodžių gazas, dišės, paundas, saizas, 
jau priprasta, o savi pamiršti, forničiai, blanketas, karpetas, 
Šitaip vienas kitas jau bandys kabedas, fūtas, inčius. Kai ku 
spirtis. Bet pasakyk, kaip tu rie išrado net štai ką: mylas 
tik per kelis metus pamiršai sa (valgis), čąrdžyti, diferent, dy 
vus žodžius ir pripratai prie sv las (byla, dalykas), stailas (sti 
etimų, kai kitas, išgyvenęs ke liūs). Gal kam kyla abejonė, ar 
liasdešimt metų tarp tų pačių šie žodžiai vartojami naujųjų 
svetimųjų, kalba gražiai lietu ateivių. Taip, jie nuklausyti iš 
viškai? Kaip tai įvyko akivaiz „naujųjų“.
doje fakto, kad tu neturi tokio Yra ir tokių dalykų, kuriuos 
paties spausdinto žodžio, o sk tur būt reikia laikyti įtaigoji 
aitai gryna lietuvių kalba prira mu. Taip 1954 m. birželio mėn. 
šytus laikraščius ir tokias pat 26 d. iš St. Catharines per lie 
maldaknyges? Juk ne kas ki tuvių radijo valandą, skelbiant 
tas, o naujieji ateiviai pagerino Toronto ir Hamiltono liet, ben

su gyvuliais, matome, kad 
ni gyvuliai yra protingesni, 
miningesni, juos gajima išmo 
kyti to, ko panori žmogus, o 
kiti mažiau protingi, sunku ką 
nors juos išmokyti.

Tie, kurie teigia, kad gyvu rakinus ir raktus įsidėjus kiše 
liai proto neturi, įrodinėja, jog niun, beždžionė ištraukus iš ki 
gyvulai, girdi, vadovaujasi ins šeniaus sukabintus raktus ir 
stinktu. Bet, kas yra instink vieną po kito išbandžius, kol 
tas? Tai yra kokio veiksmo kar galų gale atradus tinkamą rak 
tojimosi vaisius. Ir žmogus, ku tą ir atrakinus spyną, 
riam proto buvimas neginčija 
mas, daugelį veiksmų 
instinktyviai — eina, 
svyrą palaiko ir tt.

Gyvulių protas yra, 
ti su žmogaus protu, 
Bet kiekvienas gyvulys proto giau gabumų, negu tokio am 
turi sulig savim. Ir, kaip žmo žiaus vaikas.
nės kad nėra vienokio proto, Iš įdomesnių Viki gabumų, 
taip ir gyvuliai savo tarpe yra galima papasakoti štai kas: 
skirtingi proto dydžio atžvil, Kada jis veždavosi Vikį auto 
giu. Pav., vieni katinai yra pro mobiliu, visuomet paimdavęs 
tingesni už kitus; vieni arkliai skepetaičių, kad reikalui esant 
yra protingesni už kitus; vie būtų po ranka. Kartą šeiminin 
ną arklį todėl lengviau ko nors kas rengėsi pasivažinėti. Viki 
išmokyti, o kitą labai sunku, jau žinojo, kad ji turės „raidą“, 
nes jų protas nelygaus masto.

Kad gyvuliai turi protą, žmo 
nės žino iš kasdieninio savo 
bendravimo su naminiais gyvu 
liais. Dažnai žmonės pastebi, 
kad pav. šuo ar katinas iš šeimi 
ninko veido išskaito jo nuotai 
kas, jo ūpą. O tas be proto ne 
įmanoma padaryti.

Šiems teigimams įrodyti štai niojus sau ant kaklo. Šeiminin 
gana ryškūs pavyzdžiai. Flori kė pasakius, kad ji turinti ati 
doj yra Yerkes Laboratorija, Nukelta į 7 psl.

Kitas atsitikimas buvęs dar 
įdomesnis. Beždžionė buvusi 
uždaryta narve viena. Užrakini 
mas buvo paprasta spynelė. 
Prižiūrėtojui įėjus į vidų, užsi

Įdomiausia iš visų buvusi Vi
atlieka vieno tyrinėtojo laikoma na 
pusiau muose. Jis bandė ją auginti 

taip, kad ji būtų jo- vaikas. Ir 
palygin ji daug ko išmoko. . Jis sako, 
mažas, kad iš mažens ji parodė dau

Ji išbėgus laukan rankose laiky 
dama skepetaites. Šeimininkė 
paprašė, kad ji atneštų jos ska 
relę, kabėjusią ant kablio kam 
baryje. Ji įbėgusi į kambarį, nu 
sikabinus tą skarelę ir atnešus. 
Niekad anksčiau nebuvo reika 
lauta, kad ji tą padarytų.

Atnešus, tą skarelę ji užsivy

Šunelis žaidžia.Pičiuno nuotykiai.

JULIUS KAUPAS

Saulėgrąžos /IŠNAUJO
• i. _ ..„LITERATŪROS LANKŲ“menulio gatvėj numerio/
Vieną tvankią rugpjūčio naktį sumigusius Kurkliskių gy 

ventojus pažadino netikėtas vargonų gaudesys. Buvo jau 
toli po vidurnakčio ir milionai žvaigždžių mirgėjo virš mies 
telio stogų. Vaistinės vėjarodis tingiai judėjo lengvame vė 
jely, žybčiodamas šviesiais atspindžiais.

— Na, kas gi tai? — spėliojo batsiuvio Kupstmio žmo 
na Antosė, nušlepsėjusi iki lango ir smalsiai dirstelėjusi į 
bažnyčią.

Mėnulis plaukė tarp lengvų debesų, sidabruodamas bokš 
to stogą. Per dūdų skambėjimą nesigirdėjo nei įprasto žio 
gų svirpimo žolėj, nei varlių kurkimo Aniceto prūde.

— Kas gi mums darbo, boba, — per miegus suburbėjo 
Iratsiuvysj tepaluota ranka Užsitraukdamas antklodę ant 
ausų.

— Vargonų negirdėjo. Gulk į lovą, nekvaršinusi gal 
vos.

Antosė basom kojom prišlepsėjo prie lovos, apsigaubė 
balta skara ir, įsispyrusi į batus, pravėrė duris.

Dulkinas grindinys buvo tuščias. Didžiuliai saulėgrąžų 
žiedai geltonavo, nubirę žvaigždžių spinduliais, nulinkę per 
smalotą tvorą. Daržovių kvapas buvo sumišęs su iš gretimo 
Kiemo plūstančiu dažų kvapu.

— Bet ir tvankumas! -— atsiduso Antosė, pažvelgusi į 
agurkų ir burokų lysves patvorėj. —• Toks oras tik šaltibarš 
čiams virti.

Vargonų dūzgimas tebeplaukė tarp aguonų ir krapų, it 
mėnulio spinduliai žaidė mėsinės iškaboj.

— Nagi, žiūrėk, Juozai, ar tik ne zakristijonas Vaišnys 
traukia link bažnyčios — Šūktelėjo ji ir skubiai papurtė vy 
rą už peties. — Ar girdi, Juozai? Kelk! Tau tik miegot! 
Pagelbėt žmogui galėtum! Ką gali žinot, kas? Sąžinė gyvą 
užgraužtų, jei, neduok Dieve, kas atsitiktų! — įrodinėjo ji, 
pati gerai žinodama, jog tik smalsumas prikėlė ją iš lovos.

— Velnias negriebs... — murmėjo apsiblausęs batsiu 
vys, nenoriai sagstydamasis sermėgą. — Bala nematė! Nei 
mums kas darbo, nei ką...

Braukdamas ranka per užmiegotas akis, jis nusvirdulia 
vo iki durų. Pūkuotas drugelis pokštelėjo jam į kaktą.

— Štiš, bjaurybe! .
Sulinkęs vyras kapnojo per aptemusią aikštę. Galinis 

bažnyčios langas ties vargonais degė, pridengtas liepos šakų.

— Lukterk ,Vaišny! — riktelėjo Kupstinis ir nukaukšė 
jo link šventoriaus.

Zakristijonas sustojo.
— Nagi, Kupstinis! — džiugiai vėptelėjo šis. Jis buvo 

plonas strazdanotas senis atsikišusiom ausim ir rudais nusvi 
rūsiais ūsais. — Kaip tu manai, kas tai galėtų būti?........

Batsiuvys gūžtelėjo pečiais ir pažvelgė į mėnulį. Mažas 
debesėlis buvo apsiautęs pilnatį pūkine skraiste. Jis dar kar 
tą gūžtelėjo pečiais, ir abu įsmuko pro akmeninius vartus 
šventoriun. Išblyškę žvyro akmenėliai, prikritę papirosų 
nuorūkų ir kaštonų kevalų, šnerėjo po jų kojomis.

Jie patylom apslinko bažnyčią ir sustojo po didžiuoju 
kaštonu ties zakristija.

— Matai, įlysta pro zakristijos langą... — pastebėjo 
Vaišnys, suraukęs ūsą. — Bet kam gi ir į galvą...

Jis išsitraukė raktą ir atsklendė duris. Malonus aliejaus 
ir sumerktų gėlių kvapas paplūdo iš zakristijos.

Vaišnys uždegė šviesą. Dvi sidabro žvakidės blizgėjo 
ant išsiuvinėtos staltiesės. Įtariančiom akim jis dirstelėjo į 
monstrancijos spintelę. Jos durelės buvo nepaliestos. Virš 
mėlynų vazonų kabojo popiežiaus portretas, žvelgdamas į 
juos gerom ir raminančiom akim.

— Rodos, viskas tvarkoj, — atsikvėpė zakristijonas.
— Jis pavilge pirštų galus į švęstą vandenį, persižegno 

jo ir įžengė į bažnyčią.
Ant vargonų degė Šviesos ir sidabruoti vamzdžiai virpė 

jo nuo neramaus gaudimo.
— Gerai, kad mudu dviese, — padrąsino zakristijonas, 

stabtelėjęs ties pajuodavusia klausykla ir dirstelėjęs į savo 
palydovą. — Tai ką, eikim viršun...

Jie patylom užkopė giedorių laiptais ir sustojo.
Ant vargonininko krėslo iškilmingai išsitiesęs sėdėjo ko 

kių 40 metų vyras, pasidėjęs auksinius akinius šalimais ir 
pakėlęs akis į skliautus. Jis buvo kiek palinkęs ir seniai jau 
besiskutęs. Jo batai buvo purvini, o šiaip jau geri rūbai su 
glamžyti ir perplyšę per kairį kelį. Šalimais kėksojo numes 
tas lagaminas.

— Niakad man nematytas, — sukuždėjo zakristijonas.
Jie prisiartino prie vargonų ir sužiuro į grojantįjį. Šis 

pakreipė galvą, metė trumpą žvilgsnį į abu įsiveržėlius, lyg 
įsižeidęs, po to vėl pakėlė akis į lubas ir grojo toliau, nekreip 
damas daugiau dėmesio į juos.

Sumišęs zakristijonas pastūmė gaidų krūvą.
— Kas jūs? — kiek delsdamas paklausė jis.
Tačiau, kai nepažįstamasis nieko neatsakė, Vaišnys pa 

purtė jį už peties.
— Kaip jūs čia patekot?
— Aš čia atėjau — sumurmėjo šis, nė nepažvelgęs į 

klausiantįjį.

— Kas čia supaisys! — mostelėjo ranka batsiuvys. — 
Visokių pasaulyje valkiojasi.

Vargonai tuo tarpu sugaudė visais balsais, ir zakristijų 
nas krūptelėjo.

— Na, bet užteks, gerbiamasis. Gana vargonuoti, — 
įsakė jis griežtu balsu. — Kas tai matė — vidury nakties 
brautis bažnyčion!

Tačiau vyras atstūmė jo ranką.
— Aš esu vargonininkas, — atšovė jis. — Ir niekas ne 

uždraus man groti, kai yra tam reikalas. Nelieskit manęs...
— Tikras pablūdėlis, — tarė kiek išsigandęs zakristijo 

nas, ir išskėtęs rankas pažvelgė į batsiuvį.
Kupstinis sučiupo vyrą už alkūnės.
— Zakristijonas turi tiesos, — patvirtino jis. — Negi 

laikas dabar prasidėt su vargonais. Geriau lipkim žemyn.
Vaišnys sugriebė nepažįstamąjį už kitos rankos ir šis, 

kiek pasipriešinęs, nusmuko nuo kėdės.
— Jūsų čemodanas? — pasiteiravo Kupstinis.
— Nežinau, — suabejojo vyras, apstulbusiom akim apsi 

dairęs aplink. — Gal ir mano.
Batsiuvys pakėlė lagaminą:
— Iš kur jūs?
Kelias minutes vyras įtemptai galvojo, po to gūžtelėjo 

pečiais ir vėl taikėsi kopti ant vargonininko kėdės.
— Ramiau, ramiau, ponas, — draugiškai ramino batsiu 

vys. — Užteks. Kas jūs?
— Vargonininkas! — ir vyrąs išdidžiai pakėlė galvą.
Kurkliškėnai žvilgterėjo vienas į kitą netikėdami.
— Koks vargonininkas?
Vyras nieko neatsakė. Jie nukopė aptemusiais laiptais 

žemyn, perėjo zakristiją ir sustojo ant slenksčio.
Mėnulis švietė, pakibęs tarp liepų šakų. Varlės linksmai 

kvarksėjo už Aniceto lūšnos. Varpinės viršūnėje ūktelėjo pe 
leda.

— Ką daryti su juo? — suabejojo1 zakristijonas.
— Tegu eina sau su Dievo pagalba, — nutęsė batsiuvys.

— Negi koks nusikaltėlis... Kam kišt nagus, kur neieikia.
Tuo tarpu keli vyrai atkaukšėjo Šaligatviu.
— Kas gi tai, zakristijonas? — pasiteiravo pokštinin 

kas Kaladė. — Svieto galas, ar ką?
Zakristijonas nieko neatsakė ir atsisuko į nepažįstamąjį. 

Šis iškėlė dešinę ranką ir įsmeigė akis į varpinės kryžių juo 
duojantį prieš baltą debesėlį. Ašaros tekėjo jo skruostais.

— Klausykit! Nėra gražesnio dalyko už vargonus, — 
sumurmėjo jis iškilmingu balsu. — Daugelis paklydėlių tar 
nauja velniui, sėdėdami smuklėse, kraudami pinigus ir dva 
sies gyvenimu nesidomėdami, tuo tarpu kai . Dievo vaikai 
jieško kelio į Viešpatį. Matote kryžių? Vargonai. Žinot, ką 
reiškia vargonai? Per juos žmonių širdys kyla į Dievą. Ko
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

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

Konstantinopoly )

T. Žanas ir J. Čečeta .kenčją yra didelės vaizduotės kūriniai, 
Sibiro gilumoje, kiti Baškyrų kuriems lygių joks dabartinis 
ir Kirgyzų stepėse, piktinosi Anglijos, Vokietijos, Prancūzi 
antruoju Oneginu. jos ir Italijos poetas negali

Jie nežinojo, kad Vilniaus įstengti duoti“.
laikų draugas Bazilijonų vie Poetas paprašė kunigaikštį

KULTŪRLVE^K&OjVIKA
IŠ VOKIETIJOS STOVYKLŲ ATSIVEŽTI TAUTINIAI 

DRABUŽIAI JAU NEBEGRAŽUS.

6. skv nu°lyno kalėjimo nepamiršo. Galiciną keliems metams atos 
f-Urn IVTanKitlI Irvil f-nrrn uercix*riiri cirpi Ir a t-G i nafaicir

Tremties metais Vokietijoje ną „Namai geroje gatvėje", pre 
_ ’’ ' ‘ j ’ > metu pasisakė

, ---- „Konrado taisė neva tautinius diabužius prieš rašytojo pajungimą taiko
autorių laukia Ne iš visokių siūlų galų ir audeklų mojo meno vykdytojo rolėn. 

Dažnai, mezidos kerštas. Veikalo pabai liekanų—bėdos reikalui ir juos Jis neužgiria ir konkursų, ku 
riuose vyksta tartum lenkoty 
nės.

Geriausias būdas veikalui įv 
ertinti yra meno žinovų balsavi 
mas, 
gija-

sieniuose, personalinio 
riaus 1 
biurokratiškoms

kanceliarijon pasiruošti Valgydamas tarP Maobitų kru togų užsienin sveikatai pataisy daug lietuvaičių išsiaudė — įsi mijos įteikimo 
___ 3J funkcijoms. vin? aukojamą mėsą nuo Dago ti. Jis nujautė, kad „Konrado taisė neva tautinius diabužius prieš rašvtoio 

□Vilas jauoiivo__________________________________________________________________________ * nn ir Pooln aul/nrn iic hnvn np \7 ai pnrnrl an

miestas visas buvo ant kojų. Mokytojo vietos jam nebuvo.
■ - • . Pietuose gyvenimo pulsas

„Krymo'^'sonetų'^autoriusJ Pet buvo etniškas, Maskvoje poe 
rapily, Senato Aikštėj, turėjo tas, tureJ° Pa^stl JI senų namų 
prisiekti kariuomenės pulkai vlduJe’ Pne kepsnojančių ka 
naujam carui Nikalojui Pirma rn^IlV‘ , ,jamJ Tai buvo salionuose kunigai

Tegyvuoja caras! Po Alek mūzu^karalienė^^ain 11,1115 1 “ai¥ mauuavauu „n.u umcuu pučiu vaiuas gaicju uaiies studijoje, aaoai auazia
sandro Pirmojo buvo Nikalojus ? adino P Skinas ’ nigaikštį”. Kovai prieš tironą padėti išvykti į Vakarus. Pini tautinius drabužius iš pačių plo 
Pirmasis. ą„cV+ikdavn su žvmiau buvo du būdai ~ būti laPe ir K1-1 tam buvo- Pavojus Krėsė- niausiu ir geriausių siūlų, ku

L____ ........ ...... Hutu. Tik Rusijos svečias vis kažko rių spalvos neblunka nei nuo
Jis išsikėlė 1827 metų labai delsė. <’

« sausai ir karštai vasarai už mie Jam atrodė neįmanoma čia sos, įvairiausiais

7.
Senas

MASKVOJE.
Rusijos kontinento

Ne dėl to šį kartą, kad atvyko

no ir Baalo aukuro, jis buvo ne Valenrodo
mažesnis krikščionis. T
grįžęs iš Zinaidos Volkonskos ga, palikta dausų angelui ir atsivežė Amerikon, manyda 
saliono, jis būdavo liūdnas ir jautriam skaitytojui turėjo bū mos nustebinti kitataučius jų 
susikaupęs. Lyg aktorius, pali ti kada nors atidengta. Machia grožiu, bet jie šiems Amerikos 
kęs sceną. velio „Kunigaikštis“ greitai pa kraštams per daug prasti.

Kartą tariamasis Oneginas rodys cenzoriams tikrąją veika Dail. A. Tamošaitienė (R. 
užsitaisė pypkę ir pradėjo gilo prasmę. R. 1. Kingston, Ont.), savo
lintis į italų Machiavalio „Ku Didelio poeto vardas galėjo Dailės Studijoje, dabar audžia

kaip daro Rašytojų drau

J TEATRĄ VERŽIASI 
ŽMONĖS.

Buvo teigiama, kad atsira 
skalbimo, nei nuo saulės švie dus kino ir televizijai, dramos 

. . > raštais, spal teatrai ištuštėsią. Bet štai Ang

Pirmasis.
Buvo pavartota artilerija 

prieš tuos, kurie atsisakė. La 
vonais ir krauju buvo užteršta 
Nevos upė, o Petro-Povilo tvir 
tovės kalėjimas papilnėjo pen ? 
kiais šimtais pažangiųjų kari 1° JI rusai; 
ninku. Is jų buvo penki pakar ‘ .
ti. „Prakeikimas tautoms, ku £7™ 
rios akmenimis užmuša savo 
pranašus!“

Poetas apsistojo mažam 
apartmente kartu su Pr. Ma va 1 p . to giesmė, palydima senovės <»u5uJU DO sukskiuvchis pažymiu ua
levskiu ir J. Ježovskiu. Mask gyveno tarp mūsų, jam kankiių garsų aidėjimo. Lietu na, Marija Šimanovska, pagarsė je suvaidinta ir žiūrovų priim landžio 3 d., 5 vai. po p. Vyčių

" Gėtės ta labai šiltai. Bendrai, drama salėje ruošiamas banketas.
ir vokiečių pi ofeso esanti gražiai parašyta ir pato MILŽINAS _ DIDVYRIS —

ŠVENTASIS.
Tokiu vardu TT Pranciško 

nai išleido kun. dr. P. Gaidama 
Gal būt, jis nebūtų išvykęs Šolochovas, nekaltindamas ko vičiaus knygą, turinčią apmąs 

iš Rusijos, jei profesorius ir gi munistų partijos, bet vis dėlto 
minės nebūtų pasipriešinę miš Rusijos rašytojų suvažiavime 
rioms vedyboms. ( atvirai pasakė, kad Rusijos ra

Tai buvo fatališka, ir jis ture šytojų kūryba turi žiaurias są
lygas, todėl ji negali atvaizduo

Jaunutė dailininkė mylėjo ti tikrojo' Rusijos žmonių gyve

siais to meto rusų intelektua 
lais ir literatais: Puškinu, Žu

vf/Jemskii^Tr1 rnSė sto Rozumovskio pilin viename palikti, kaip neįmanoma gyven vingus ir savitus kiekvienai Ji jos Stratforde,' kur yra Seks 
Kunigaikštis Via parke. Pilis buvo negyve ti, kelių silpnosios lyties būty Lietuvos apylinkei, kurių - x:— -------- ; —

talkon narna, o apleistas parkas atro bių. Ar dėl to, kad jos, silpnos žis stebina svetimtaučius.
.. - - • “ dė, kaip miškas, pilnas medžių būdamos, jo samsoniškos jėgos

, .- . ’ su paukščių lizdais. Tam gam neišsigando, kaip Puškinas, o
V-rĮC f11}11 inai °?0 eJ° Į ,sus tos ramume, toli nuo Maskvos kartais jo vyriškus ir griežtus 

„Vehmų puslapius. Puškinas kvj Lietuvos ir prūau iogiškusJ spendimus paversda 
pasakys ap.e nauja, atvykusi chroniJ'os praWOi kaįp vaidilį

gro pyro teatras, šiam sezonui ga 
vo jau pusę miliono biletų už 
prašymą, o teatras tegalįs pa 
tenkinti tiktai 80.000 prašymų.

KUN. DR. J. PRUNSKIO

GERAI PARAŠYTA 
DRAMA

„E. L.“ praneša, kad K. Vait 
vo eterišku žaismu? kevičius parašęs labai gerą dra 25-rių metų žurnalistinio dar

Tai buvo Eudoksija Bakuni mą „Dvi širdys", kuri Anglijo bo sukaktuvėms pažymėti ba
levskiu ir J. Ježovskiu. Mask . - . ______  o__ ______j_____ ___________________ ___________________ ,
vos šalteliui pyškant, čia vy priešiškai nusistačiusius rasės, vos vaikas tremtinys, palikęs jusi Europoj pianiste,
rai, buvusieji Vilniaus laikų be pagiežos savo širdyje. V Maskvos Moabitų kruvinas vai draugė, ir vuklcčly pmnov cou»i>
draugai filomatai, vakarais už me» ji mylėjome. Dalinomės §eS( nukyla į Nemuno slėnius, riaus Jaenisch duktė Karolina, gi vaidinti,
sitaisydavo pypkes ir skliaudy su juo mūsų svajojimais ir dai jcur žilvičių kerų šaknys trau jaunutė dailininkė, pirmoji tvi mm nnm
davo ausis. Vieneri metai buvo nomis. O jo įkvėpimas ėjo iš gyvybės sultis iš Kęstučio „Konrado Valenrodo“ vertėja ” AI n-ooir 
suėję, kai Petrapilin atvykęs paties^ dangaus“. . žemės. Lyg jis taisytų dabar vokiečių kalbon. AUlUKlUb
nuo Rygos, tremtinys karštai -- ___ ______ ____________ __
spaudė dabar kariamųjų dėka didžiajame salione įvyko pir £įo dūkrai Aldonai iš karklų 
bristų rankas, bučiavosi su Ry mas „Boriso^ Godunovo“ t’ ~ 
lejevu ir Bestuževu. V

Kai pavasario saulė sutvisko mininkės melodingam balse ir 
ant penkių šimtų Maskvos cer muzikos garsuose pasiklydęs, 
kvių kupolų ir varpų karilonas poetas staiga pakilo, jo veido 
skelbė linksmą „Kristus prisi 
kėlė“, o žmonės gatvėse bučia 
vosi, laukdami naujojo caro am 
nestijos, — naujas tironas ruo 
šėsi vainikavimo iškilmėms. Se 
nas miestas lyg atgimė, skendė 
damas šviesų ir vėliavų margu 
myne.

Kunigaikštienės Volkonskos tįes Kaunu prie Nemuno Kęstu
tymų pobūdį.
TORONTO HART HOUSE 
meno mokyklą baigę dailinin 
kas Viktoras Bričkus ir baigi 
mo parodoje dalyvavo 10-Čia

, skai pavėsį, o jinai jį didįjį Ordino 
tymas. Kai Puškinasbaigė, šei mistrą, mylėtų, užsimūrinusi 

Marienburgo tvirtovės bokšte. 
Po balta su juodu kryžium, jo vykti, 

it maras, skraiste mirštančios ~ 
po kryžiuočio kalaviju Prūsų poetą, bet nesistebėjo, kad ke nimo, ji yra dirbtina, falšyva, savo kūrinių.

’ Kažin» kuo pasibaigs i<NYCA AP1F TFATRA 
langą, Kėdainius, Kauną ir Rū rėš vėją ir šerkšną, traukia kiši jo tiesos išsakymo epopėja? KINiua Ant lt

1 RAŠYTOJAS Akt. St’ Pilka bai8ia ParcnS
, .... . , t,-----J—Jt, .............     - u hidAc iaimviic ti „Teatro- Almanachą“, kuris
buvo jtikmta ir pavergta dide niaus Bazilijonų vienuolyno ka mu. ’ žada būti įvairus, įdomus ir su
lės kūrėjo jėgos. linį Konradą. Tą raudą jis pa Draugai rusai „Konrado Va laimėjęs Liet. Rašytojų Draugi kaupti daug apie teatrą žinių.

—j— Diduomenės salionų durys vers miliono jausmais „Konra lenrodo“ autoriui suiuošė iš jos 1954 metų premiją už romą Almanachą patartina prenu
Prie Petrapilio, sutirpus le jam buvo atdaros Maskvoje, de Valenrode“ galingu paskuti leistuves. Jam įteikė didelę si------------------------------------------ meruoti, įmokėjus 4 dol. iš an

dams, kilo iš Nevos^ pūvančių Kai kontinento raudona saulė niojo teismo archangelo trimi dabro taurę, geisdami, kad me koše dūmų kolonose ir prany ksto-, nes vėliau jis bus žymiai
lavonų kvapas, ir žmonės lau nirdavo pro tolimą vakarų ho tu, keliančius iš kapų, kas palai talan įrašyti žodžiai ii jų min kstantį galutinai pavasario va brangesnis.
kė choleros epidemijos. ---- ' ' • • • - ■ ................... _ . . — • • - -

„Krymo Sonetų“ autorių 
siėmė generalgubernatorius 
nigaikštis Galicinas, labai 
žangus žmogus, išsiauklėjęs

išraiška prisipildė kažkokios
mistikos, ir jis pirmą kartą im tautos paskutinė rauda pro Pa liautojai paukščiai, pajutę šiau netikra.
provizavo rusams. į_ —- - ■ ■________ , ~_____. „j, „ ... “ '

Jis laimėjo visus. Įkaitinta javą pasiekia Rozumovskio pi tur, aiktelėdami liūdną „su
rinktinė intelektualų auditorija ]įes tyloje godų glausyloją, Vii die", ir nekaltino jų nepastovu

rizontą ir iš tūkstančių Mask dota naujoms gigantiškoms for tys visur sektų keleivį. Senu karo drėgnose miglose. Prenumeratos pinigus, 4 do
Ranka instinktyviai pagavo lerius, reikia siųsti adresu: 

Teatro Almanachas, 3225 So. 
Union Ave.,, Chicago 16, Ill.

— Smuik. Alf. Paukštys ko 
vo 5 d. 7.30 vv. Lietuvių Audi 
torijoje duos rečitalį. A. Paukš 
tys savo pirmąjį rečitalį čika 
goję skiria likusių Vokietijoje 
naudai. Akompanuos prof. VI. 
Jakubėnas. Rečitalį rengia Bal 
fo Čikagos Aps. Valdyba.

— Kauno muzikinės komedi

pa vos kaminų kildavo ramiai du moms kovai prieš Rytų despo kas poetas Kozlovas, karštai 
ku mai į vaiskų dangų, poetas tu tą. 
pa rėdavo, kur vykti vakarais ir 
už grįžti namo vėlai naktį.

Igno Končiaus albumas

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTAJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų.

Kieti viršai. Kaina $ 5.00.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.

apkabinęs jauną vyrą, pasakė: kišenėje sidabrinę monetą su
Kryžiuočių ordino puotoje „Mes gavome jį didelį, ati caro galva ir dvigalviu eieliu ir 

vaidilotas nebaigė pasakos. Ne duodame — milžiną“. ją švystelėjo . jūron, atsiteisda
baigė ir poetas „Koniade Va Reikėjo skubėti. mas despotiškam ciesoriui,
lenrode“. Poetas sėdo laivan 1829 me Įsakymas atšaukti vizą buvo

„Tegu angelas dausų harmo tų gegužės 27 dieną. Tai buvo gautas ant rytojaus.
nijoj tą baigia, o jauti us klau anglų George IV. Uoste nebu „Kai tik sakalas, buvęs iš 
sytojas savo sieloje“. vo jokių atsisveikinimų, nei lai plėštas iš lizdo ir maitintas už

Tai buvo nuostabu ir nepa mingos kelionės palinkėjimų, darame narve, pakyla į augštį
prasta, kad cenzūra „Konradą Vos įlipęs laivan, jis vengė ro ir iš padebesių žvelgia į didžiu
Valenrodą” praleido. Poema dytis ant denio. Reikėjo nesi les erdves žydruojančios tėvy
pasirodė spaudoje Petrapily. rodyti. Keleivis atsikvėpė, kai nės, kai tik jis įtraukia laisvės

1829 metais rusų spaudoje Re laivas praplaukė paskutinį se oro ir išgirsta savo sparnų plaz jos teatre pastatyta pirmoji „ta
vue Le Telegraphe, 193 p. ra maforą. dėjimą, — medžiotojau, grįžk rybinė" komedija „Auksinės
šė: Tada jis parimo ant denio, namo: nelauk, kad sakalas su marios“ pagal J. Mackonio ir

„Konradas Valenrodas“, kontempliuodamas Petro Didž grįžtų atgal į narvą“ („Konra L. Janušytės libretą ir A. Bala 
„Vėlinės“, „Sonetai“, „Faris“ iojo miestą, skęstantį fantastiš das Valenrodas“.). (d. b.) zaro muziką.

gi jūs norit iš manęs, jūs, žemės vergai. Matau, jūs nesupran 
tat Apvaizdos kelių. Leiskit! — ir jis veržėsi atgal į bokštą, 
grumdamasis su besipriešinančiais kurkHškėnais. — Leiskit, 
arba Dievas prakeiks jus!

— Ramiau, ramiau! — įsiterpė Kupstinis.
— Man rodos, su juo ne viskas tvarkoj, — pagaliau nu 

sprendė zakristijonas, tvirtai suėmęs nepažįstamojo ranką ir 
tirdamas jo veidą. — Ką gi dabar su juo darysim? Negi pa 
įeisi tokį!...

Vyrai svarstė, iš padilbių žvalgydamiesi į triukšmadarį.
— Policijon jį, pasiūlė Kaladė. — Tikriausiai įgėręs. 

Ir mušasi. Ne mūsų darbas.
Zakristijonas kinktelėjo galva:
— Eime!
Jis su batsiuviu tebelaikė vyrą už parankių.
— Aš irgi pagelbėsiu, — pasisiūlė plonas pašto tarnau 

tojas, stverdamas čemodaną į rankas. Jėgų jis nekiek turėjo, 
bet visur buvo pirmas padėti.

Pamažu jie patraukė suskilusiu šaligatviu, pro kurio ply 
šius veržėsi žolių kuokštai. Sukilusių smalsuolių balsai geso 
tamsoje. Tik vienas kitas langas dar žėravo, auksindamas 
grindinio akmenis. Nuo ežero pūstelėjo vėjas, sujudindamas 
dulkinus slyvų lapus ir aviečių krūmus. Restorano kieme 
šmėkšojo kažkoks įgėręs vyras, įsikibęs į išgverusius vartus.

— Tai ką, vyrai! Gal dar po vieną? — nutęsė jis išblu 
kusiu balsu. — Rytas dar toli...

Aptemusi nuovada snaudė mėnulio šviesoj. Čia vyrai 
sustojo. Paštininkas žlegterėjo čemodaną ant varnelėšų kuo 
kšto, prasiskverbusio pro tvoros stagarus gatvėn.

— Gal mes pasaugosim vyruką, — tarė Kupstinis žak 
ristijonui, — o pats eik prikelt Kazlėko.

Šis linktelėjo galva ir nukaušnojo gatve, gi batsiuvys 
žniugtelėjo ant akmeninio laiptelio ir užsidegė pypkę.

Nepažįstamasis atsirėmė į skelbimais nulipintą sieną ir 
žvalgėsi aplink. Mėnulio šviesa kartas nuo karto spinktelė 
davo jo akinių stikluose. Ilgą laiką jis tylėjo, tartum nesusi 
gaudydamas.

— Koks gi čia miestas? — pagaliau pasiteiravo jis, brau 
kdamas ranka per plaukus.

— Ot tai tau! — šyptelėjo nustebęs batsiuvys. — Kurk 
liškės, ponas, Kurkliškės...

— Kurkliškės... — nutęsė svetimasis, dairydamasis po 
mėnesienos pritvinusias gatves.

Už kiek laiko pasigirdo artėjančių žingsnių bildesys, ir 
netrukus iš už kampo išniro Vaišnys su policijos viršininku 
Kazlėku. Šis buvo stambus plačiapetis vyras, rodės, vos su 
telpąs į perankštą uniformą. Nerangiais judesiais jis atraki 
no nuovados duris ir suvadino visus vidun.

Dribtelėjęs kėdėn, jis atsisegė apikaklę ir ėmė raustis 
viršutiniame stalčiuje.

— Dalį istorijos jau girdėjau, — tarė jis, išsitraukęs 
protokolų knygą. — Prašyčiau dar sykį viską nuosekliai pa 
kartoti.

Vaišnys kruopščiai išsakė visa, ką buvo matęs ir girdė 
jęs, Kupstiniui kartas nuo karto linktelint galva. Pagaliau 
Kazlėkas susiorientavo padėty ir atsisuko į nepažįstamąjį, 
kuris baukščiai kiuksėjo kėdėj, nuleidęs akis į žemę, tartum 
nesuvokdamas, kur pateko.

— Tai jūs sukėlėt visą tą nereikalingą triukšmą ? Kaip 
jūsų pavardė?

— Nežinau, — atsakė vyras, kiek pamąstęs.
— Kaip tai nežinot? — įpyko Kazlėkas, išsitraukęs no 

sinę. — Jūs gi negirtas.
— Sakėsi vargonininkas esąs, — įsiterpė Kupstinis.
— Vargonininkas? — suabejojo Kazlėkas. — Parody 

kit dokumentus.
Vyras ėmė skubiai grabaliotis kišnėse.
— Rodos, kad neturiu, — pagaliau pasiteisino jis.
— Nieko nepadarysi, pilieti, — nusprendė viršininkas, 

pakildamas iš kėdės. — Turėsim jus iškratyti.
Nepažjstamasis klusniai pašoko ir pakėlė abi rankas į 

viršų. Kazlėkas išvertė iš jo kišenės nosinę, raktų pundą, 
piniginę su smulkių pinigų sauja ir du žalius obuolius.

— Matyt, būsi pavogęs kur sode, — paniekinančiai ta 
rė Kazlėkas. — Bet kur paties pasas?

— Nežinau. Turbūt neturiu... — gynėsi žmogus.
— Atrakink savo čemodaną,—rūsčiai tarė policininkas.
Vyras pritaikė raktą ir atvožė dangtį. Viduje mirgulia 

vo kelios poros kojinių, dantų pastos triūbelė, maldaknygė, 
treji švarūs marškiniai, gaidų pundas, rudi, gerai atrodantys 
batai, poezijos knyga ir naujas mėlynas kostiumas.

Pastūmęs rašalinę į šalį, Kazlėkas viską sukrovė ant 
stalo. Iš knygos iškritusi fotografija nuplasnojo į šiukšlių 
pintinę. Kazlėkas ištraukė ją ir rūpestingai apžiūiėjo. Pa 
galiau jis nusišluostė prakaitą ir pažvelgė į nepažįstamąjį.

— Aha, štai ir turim siūlo galą! — ir jis prisiaitino 
prie atvykėlio. — Pažįsti šiuos asmenis?

Žmogus paėmė nuotrauką iš Kazlėko rankos ir minutę 
svarstė.

— Taip, čia aš, — pagaliau prisipažino jis.
— Ir mes matom, kad pats. Bet kas ši moteris ir mer 

gaitė?
— Čia? Negalėčiau pasakyti, — ir jis įtemptai stebėjo 

fotografiją, tartum veltui bandydamas prisiminti. Mažos gys 
lėlės iššoko ties jo smilkiniais. — Visai nepažįstami veidai. 
Nors, palaukit, mergaitė lyg ir matyta kažkur...

— Po pypkiais! — riktelėjo Kazlėkas, ir jo veidas pa 
raudo. Jis išplėšė fotografiją iš nusigandusio vyro lankos 
ir bakstelėjo prakaituotu pirštu į antrą jos pusę. — Matai 
įrašą? Nikodemas, Julija ir Onutė, Kaunas, 1937 metai. Tik 
pernai daryta nuotrauka, o sakaisi nežinąs su kuo fotografa 
vaisi! Kam išsisukinėti? Kieno čia raštas?

— Mano, — prisipažino vyras. — Taip, Nikodemas. 
Prisimenu dabar. Nikodemas mano vardas... Nikodemas...

— Matai? — Prigriebėm? — ir Kazlėkas išsitiesė visu 
ūgiu, galva vos nesiekdamas lempos.

Vyras drebėjo ir prakaitas tekėjo jo veidu. Purvinas 
kelys švystelėjo pro praplyšusius rūbus. Kupstinis visą lai 
ką akyliai sekęs tą vyksmą, pamažu ištraukė pypkę iš burnos.

— Bet galgi jis iš tiesų bus viską pamiršęs, — įsiterpė 
jis. — Visko pasitaiko gyvenime. Nenustebčiau...

— Pamiršęs! — piktai nusijuokė viršininkas. — Krimi 
nalisto esama, štai kas! Dėl to ir neprisimena, niekadėjas.

— Taip, tai taip, — lėtai samprotavo batsiuvys, — bet 
ar kur girdėta, kad kriminalistas pradėtų vargonauii bažny 
čioj?

Kazlėkas pažvelgė į kalbantįjį, paraudo ir piktai tėškė 
fotografiją ant stalo. Po to jis dirstelėjo į sienoje kabantį 
laikrodį. Buvo trečia valanda.

— Štai jau ir švisti ims, — pastebėjo jis. — Turėsim šį 
pilietį per naktį už grotų palaikyti, kol viskas paaiškės. Rei 
kės ką budėti pašaukti.

Jis paskambino telefonu ir ėmė nekantriai žingsniuoti 
po būstinę. Pagaliau jis stabtelėjo prie nepažįstamojo vyro:

— Pažįsti čia ką nors?
Šis apsidairė sumišusiom ir apsiblaususiom akim, lyg 

jieškodamas jam pačam nežinomo atsako.
— Ne, turbūt nieko.
— Tai kaip čia patekai, po pypkiais, galų gaie!... — 

pyktelėjo Kazlėkas. — Pasiaiškink, ko čia jieŠkai?
Nikodemas stebėjo geltoną nuo lubų karančią musėgau 

dą. Staiga tartum kažkas ėmė švisti jo akyse.
— Kurkliškės! — šūktelėjo' jis, tartum pabudęs ir steng 

Jamasis prisiminti primirštą sapną. — Kurkliškės! Kaip gi, 
prisimenu. Seni, seni laikai.

Ir jis pradėjo pasakoti susisvajojusiu balsu:
— Seniai, prieš kokią 30 metų, kai buvau dar vaikas, at 

simenu, atvažiavau čia į kermošių. Su dėde Anupiu. Dėdė 
nupirko saldainių. Tai buvo didelė diena mano vaikystėje. 
Daugybė vežimų su sūriais ir riestainiais. Visi išsipuošę, 
bernai su gėlėm atlapuose. Atsimenu tai gerai, kaip šiandien. 
Paskui mane dėdė nusivedė bažnyčion. Spalvoti vitražai, 
gėlės, žvakių ugnelės, žilas ir geras vargonininkas. Jis sakė 
man: nori, Nikodemai, pamokysiu tave groti vargonais. Žino
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VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS KOLUMBIJOS 
MEDELLINE.

Vasario 16-sios minėjimas Po jo buvo rodomas brolių 
kolonijoj Medelline, Motuzų spalvotas filmas iš Lie 

gyvenimo ir Vyskupo

Į KANADOS LIETUVIUS ČIURLIONIO ANSAMBLIO
IR MUZIKO A. MIKULSKIO SUKAKČIŲ REIKALU.

Tarp pačių didžiųjų dvasinių me kūrybiniam Čiurlionio ansa 
turtų, kuriuos iš Tėvynes išsi mblio darbui sąlygas. Ansamb lietuvių 
vežėme į platųjį pasaulį, yra lis juk yra ne vieno Cleveland©, kurį rengė bendruomenės vado tuvos gyvenimo ir VysKupo 
lietuviška mūsų daina. Ji išau bet visų JAV ir kitų kraštų lie vybė, prasidėjo vasario 15 d., Brizgio sutikimas Medelline. 
go iš Tautos širdies, širdžiai tuvių vertybė. O jis neturi net yal. V- ^evų Saleziečių gimna Kolumbiečiai sužavėti gi ažiais 
daugiausia ir kalba. Lietuvis vietos savo repeticijoms. Todėl zijos salėje, kur buvo rodomas vaizdais ir tautiškais šokančio 
su daina gimsta, su ja ir toliau antrasis mūsų prašymas: kiek filmas „Lietuva“. _ j--——
nebesiskiria — ir žaidžia, ir vienas savo ištekliu, nors ir w J*1 1
darbą dirba, liūdi ir džiaugiasi, kukliu, prisidėkime prie kultu hno 
myli ir vargsta, į karą žygiuoja riniu Čiurlionio ansamblio na mas Lietuvos vardas ir gražiai vo iškilmingos pamaldos 
ir į tremtį keliauja... mų įsigijimo.

Šitaip tapome dainininkų Ir dar: Jubiliatai yra verti 
tauta savo pačių dvasios paguo leidinio — monografijos, vaiz 
dai ir svetimųjų pagarbai bei duojančios jų kūrybinį kelią, 
nuostabai. darbą, jų siekimus, sunkumus

Lietuviškos dainos kelią pa ir laimėjimus. Pagaliau išleiski 
sirinko ir mūsų Čiurlionio an me naujas plokšteles su an 
samblis, gimęs Lietuvos sosti samblio dainomis, palydimomis 
nėję Vilniuje. simfoninio orkestro, kad lietu

Su Čiurlionio ansambliu sa viška daina atskleistų visą savo 
vo gyvenimą suliejo jo meno didybę ir grožį. Ir čia reikia vi 
vadovas muzikas A. Mikulskis, su mūsų piniginės paramos. 
Penkiolika metų jam atiduotų Kreipiamės į visus, kurie tik 
ir dešimt metų kitiems letuviš jautrūs Tėvynės Lietuvos dai 
kiems chorams — štai pati gra nai. 
žioji, patrauklioji ir prasmingo Visais su Čiurlionio ansamb 
ji dvidešimt penkerių metų mu lio sukaktimis susijusiais reika 
ziko Mikulskio gyvenimo dalis, lais kreiptis į pirmininką šiuo 

Clevelande, JAV, Severance adresu: Mr. P. J. Žiūrys, 32180 
Hali rūmuose gegužės 15 d. Lade Road, Avon Lake, Ohio, 
įvyks jubilėjinis koncertas su USA. 
Jubiliatų pagerbimo aktu.

Bet vien to turėtų būti per 
maža. Visų pirma tad sudaryki

SIDABRINĖS MUZIKO
SUKAKTUVĖS.

Čiurlionio Ansamblio ir muziko 
Mikulskio sukaktims minėti 

Komitetas.

K. STEPONAVIČIAUS

i „Lietuva“. jaunimo rūbais, entuziastiškai
Vasario 16 d. visuose Medei plojo.

laikraščiuose buvo mini Vasario 20 d. 10 vai. ryto bu 
i u ž 

atsiliepta apie lietuvius. Per Ra Lietuvą-Tėvų Seleziečių bažny 
dio Libertad stotį visą laiką čioje, kurias atnašavo ir atitin 
pranešinėjo apie lietuvišką ra karną pamokslą pasakė J. E. 
dijo pusvalandį ir buvo kvie Medellino Vyskupas Buenave 
čiama kolumbiečių publika.

8 vai. vakaro 
Libertad salėje, 
mažam skaičiui kolumbiečių ir Lietuvos ir Kolumbijos, lydint 
lietuvių, gražiai
2 kolumbiečių pranešėjų veda būreliui lietuvių, iškilmingai 
mas, buvo lietuviškas pusvalan buvo įneštos bažnyčion. Laike 
dis. pamaldų giedojo sol. B. Čypie

Pranešėjui tarus įžangos žo nė ir kolonijos choras. 2 lietu 
dį ir apibūdinus šventės pras vaitės rinko aukas bažnyčioje 
mę, pasigirdo Karo Muzėjaus lietuviškiems 
trimitas ir orkestras sugrojo Pamaldom 
Tautos himną. minga eisena

Orkestrui pritariant, solistė nijos lietuvių
Birutė Čypienė padainavo lie palydėtas 
tuvių 
kurios kolumbiečiams patiko. kur tėvo Tamošiūno buvo su 

Toliau sekė Tėvo Tamošių ruoštas jaukus priėmimas, lai 
na paskaita ispanų kalba apie ke kurio buvo pasakytos kelios 
Lietuvą. Trimitų muzika ir mar kalbos kolumbiečių ir J. E. Vy 
šu baigėsi pusvalandis. skupui ir įteikta dovanelė dail.

Kulviečio' darbo gražus medi 
nis kryžius, kurį priėmęs vysku 
pas padėkojo sakydamas, kad 
visuomet melsis prieš tą kryžių 
už Lietuvą.

3 vai. pp. Teatro Bellos 
tęs Salėje, susirinkus apie 
lietuvių, buvo iškilmingas 
nėjimas-koncertas, kurį atidarė 
Tautos Himnu, bendruomenės 
kultūros vadovas Mykolas Mar 
dosas, pasakęs trumpą, bet rei 
kšmingą žodį apie Vasario 16-

ntura Jouregui. Didelė bažny 
Radio Stoties čia buvo pilnutėlė kolumbiečių. 
susirinkus ne 2 didelės, gražios vėliavos:

ir sklandžiai, tautiškais rubais lietuvaitėm ir

reikalams.
pasibaigus, 

su vėliavom 
vyskupas 

iš bažnyčios Tėvų 
kompozitorių 5 dainas, Saleziečių Gimnazijos salėn,

iškil 
kolo 

buvo

P. Milleris, J. Maliorius, W. 
šiemet muzikas K. Steponą 7158 South Rockwell St., įvy Sebastian, St. Pilka, A. Misevi

'/ičius švenčia savo 25 metų ko pirmasis komiteto posėdis, čius, Dan Kuraitis, N. Gugie
darbo su „Pirmyn“ choru su kurio metu buvo aptartos suka nė, V. Žabelio, E. Oželis, S.
kaktį. Tiek „Pirmyn“ choro, ktuvininkoį pagarbimo smulk Barčus ir kt. Buvo išrinkta vai
tiek jo dirigento bei vadovo menos. dyba, kuri rūpinosi pagerbimo
muz. K. Steponavičiaus nuopel Komitete sutiko dalyvauti vi ruošimu. Valdybą sudaio: pir 
nai Amerikos lietuvių dainos sa eilė lietuvių visuomenės vei mininkas Alg. Brazis, sekr. V. 
menui yra didelės reikšmės, kėjų, profesionalų ir meninių Žabelio, vicep. W. Sebastian ir 
Tai reikšmei iškelti Chicagos vienetų bei spaudos atstovų: ižd. P. Milleris.
lietuvių visuomenės inicatoriai teis. J. A. Wells, Dr. P. Gri Nutarta sukaktuvininką K.
nutarė sudaryti specialų komi gaitis, Dr. P. Daudžvardis, K. Steponavičių pagerbti banketu, ------- o-r---- l ----------  - -
tetą, kuris pasirūpintų tinka Augustas, A. Brazis, A. Rudis, kurio data nustatyta š. m. gegu s*os reikšmę. Į garbės prezidiu 
mu sukaktuvininko pagerbimu, prof. V. Jakubėnas, M. Vaidy žės 14 d. Banketas įvyks Lietu buvo pakviesti: bendruome 

Operos sol. A. Brazio bute, la, A. Kučiūnas, P. Kreivėnas, vių Auditorijoje. nės pirmininkas Tėvas Tarno
šiūnas, viešnia iš Kanados Br. 
Dikinienė ir lietuvių kolonijos 
vargonininkas Arminas.

Toliau sekė Antano Vilūno 
išsami ir turininga paskaita, ku 
rioje apibūdino Lietuvos praei 
tį ir dabartį. Br. Dikinienė tru 
mpais žodžiais pasveikino Me 
dellino kolonijos lietuvius ir pa 
linkėjo sėkmingo ir našaus dar 
bo tautos labui.

Po trumpos pertraukos meni 
nėj daly B. Čypsrnė ir dr. To 
toraitienė padainavo duetą „Aš 
už jūrių žiemavojau“, M. Pet 
rausko, solo B. Čypienė: „Kur 
bakūžė samanota“, St. Šim 
kaus, „Vai gražu, gražu...“, 
„Sielvartas“ A. Kačanausko ir dymas 
„Laisvės Varpas“ A. Lenartą elgesio 
vičienės. Solo p. Čypienė, ako mo B-nės pirmininko.

MONTREALIO

3.

Eil. Nr. Pavardė ir vardas.
1. Bruzgelevičius Vytautas
2. Dainius Eugenijus 

Gražytė Ilona
4. Januškevičius Česlovas
5. Jurkus Algirdas 

Kličjus Algirdas
7. Klimas Aleksandras 

Lapinas Kęstutis
9. Lapinas Rimantas 

Lapinas Zigmas 
Morkūnas Leonas

12. Paulius Vytautas
13. Pusarauskas Alfredas
14. Ramanauskas Jonas
15. Šipelytė Ina
16. Vaičiūnaitė Viltis
17. Vytė Paulius

6.

8.

10.
11.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
NARIŲ SĄRAŠAS.
Lankomoji mokykla
Sir George Williams College
McGill University 
Marianapolis College 
McGill University 
University of Montreal 
McGill University 
McGill University 
McGill University 
McGill University 
Sir George Williams College 
Sir George Williams College 
McGill University 
McGill University 
Sir George Williams College 
Marianapolis College 
University of Montreal 
University of Montreal

Mokslo šaka.
Gamtos mokslai 
Inžinerija 
Gamtos mokslai 
Inžinerija 
Inžinerija 
Inžinerija 
Inžinerija 
Fizika 
Inžinerija
Gamtos mokslai 
Gamtos mokslai 
Inžinerija 
Gamtos mokslai 
Komercija 
Gamtos mokslai 
? ? ?
Odontologija.

Ar 
50 
mi

Mažoji ir Didžioji — viena Lietuva.

Kristupas L e k š a s. 
LIETUVOS GRAŽI ŠALELĖ

7en už krantų Nemuno, kur tek miela šešupėlė, 
Kui gražums pavasario linksmin brolį ir seselę, 
Gražios girios ir giraitės, linksmos, mielos ten mergaitės 
Audžia, perpa, mezga, siuva, ten gražioji yr Lietuva.

Nei jokia čia pasaka. Gan gana tai iškalbėti, 
Ak, nei jokia motina jau negal geriau mylėti. 
Savo mielą kūdikėlį, kaip lietuvninks myl šalelę, 
Ten daina, kur skamb linksmoji, kur giesmė liūliuoj 

[gražioji. 
Būds senovės ten yra — vis meilingai susitarti. 
Veidmainysčių čion nėra ir nereikia susibarti.
Gyven meile, sutikimas, Dieviškas koksai likimas I, 
Žalios lankos, daug kalnelių, girių, malonių krūmelių.

Tūli nepažįst būdus Lietuvos gražios žemelės, 
Taipojau ir veikalus, kuom darbuojas ten žmonelės. 
Šešupėlę vis minėsiu, savo liaupsas n'užtylėsiu, 
Vis pagirsiu tą šalelę, gražią Lietuvos dukrelę.

MAŽLIETUVIŠKI KAIMŲ VARDAI.
Kretinga ir Miškogaliai, Priekulė ir Lankupiai, 
šudibarzdžiai bei Pabaliai, Vyžiai Pabudupiai, 

Vaiženčiai, Skirbst, Eglininkai, Traksėdžiai, Begėdžiai, 
Naujininkai, Šilininkai, Gnybalai, Klaipėdžiai, 

Vanagai, Stribai, Bitėnai ir Vilkai, Balandžiai, 
Šūdnagiai, Kintai, Šilėnai, Žardviečiai, Pautkančiai.

O Jakštai, Gudai, Užpirdžiai, Dideli Tabakiai.
Stoniškiai, Kiškiai, Pagirdžiai, Lazdėnai, Dvišakiai. 

Bet Mineikiai, Smiltininkai, Šūdynai, Pavilkiai, 
Drukai, Krukiai, Ožepinkiai, Pleinė, Susimilkiai.

Čia Švirkšliai ir Versmininkai ir Springiai, Pruseikiai, 
Žagarai bei Žardininkai, Kugeliai, Kalveliai, 

Tanerlaukai ir Jonaičiai, Kirlikai, Barzdėnai, 
Būdelkiemiai bei Piktaičiai, Paleičiai, Kreivėnai, 

Šukšta, Štencel, Šakunėliai ir Plikiai, Vytautai 
Melnaragiai, Kaukėnėliai, Užpelkiai bei šnaugštai, 

Puskepaliai, Noragėliai, Tirkšliai, Šūdledinai, 
Rusnė, Akmena, Trušeliai, Pašyšiai, Minkštimai, 

Tilžė, Klaipėda, Miesteliai ir Svarai, Katyčiai, 
Šuneliai, Šilininkėliai, Išdagai, Norkyčiai, 

Gyverlaukiai, Lankininkai ir Strazdai, Raukučjai, 
Šneidaraičiai, Augštininkai, Sausgalviai, Degučiai, 

Prosit, Kiškiai, Rankutynai ir Balandžiai, Musačiai, 
Antbičiai, Švepiai, Skvirblynai, Virbalai, Klapačiai.

Šie eilėraščiai imti iš „Rūtelių Darželio“, knygutės, iš 
leistos dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. Bene vienintelis eg 
zempliorius Kristupo Lekšo poezijos rinkinio bėra likęs vi 
sam pasauly, bent šioje pusėje „geležinės uždangos“, ir var 
gu kas apie šį eilėraščių rinkinėlį bežino. Todėl čia duoda 
mas pilnas tekstas abiejų eilėraščių.

mponavo H. Martina. Viešnia ■ Indijos vyriausybė pamažu 
iš Kanados Br. Dikinienė pas reguliuoja krikščionių misionie 
kaitė: „Tremtinių Maldą“ Br. rių buvimą Indijoje, nes ekstre 
Brazdžionio, „Be Tėvynės bra mistiniai indiškų sektų vadai 
ngios" ir „Pažiūrėkit“ J. Ais spaudžia vyriausybę krikščio 
čio.

Minėjimas baigtas Marija...
Iš viso' Medelline apie 180 

lietuvių. Tik gaila, kad šven 
čiant tokią šventę, negali visi 
suėję į vieną vietą ją atšvęsti. 
S'antariečiai šventė atskirai klu 
be Hipico, pas majorą Andriu 

Dalyvis.ną.
Red.

nių misionierius iš Indijos vi 
sai išvaryti. Savo žygius teisin 
damas Nehru mėgina aiškinti, 
kad misionieriai sudarą ne reli 
ginę, bet politinę problemą. Pa 
skutinis Nehru žygis tuo reika 
lu yra reikalavimas specialaus 
leidimo įvažiuoti (Indijon iš mi 
sionierių, kurie nori atvykti iš 
britų commonwealth kraštų, 

žiniomis toks susiskal Ikšiol tokių leidimų nereikėjo 
vyksta dėl vienašališko ir jų nereikia Indijos piliečiams 
ir su nieku nesiskaity vykstantiems j commonwealth 

kraštus.

ma, ką aš ten mokėjau! Bet džiugu buvo spaudyti klavišus. 
Dėdė juokėsi. Paskui vargonininkas tarė: „Dabar leisk pa 
Landyti ir man“. Ir kad užgrojo jis, net riestainis man iš 
rankų ant grindų dribtelėjo. Niekas turbūt taip gioti nemo 
kės, kaip senis Kurkliškių vargonininkas... Nors ilgus metus 
aš mokiausi vargonuot, kur tau, — kas gali prilygti jam!

Čia nepažįstamasis nutilo ir susimąstė.
Kazlėkas atsirėmė į rašomąjį stalą, pastūmė rūbų krūvą 

į šalį ir pasikasė sprandą:
— Tai kas jūs galų gale, iš tiesų vargonininkas?
Nikodemas krūptelėjo ir apsidairė:
— Ne, kurgi... Užmečiau. Nebuvo progos. — Jo veidas 

pragiedrėjo. — Taip. Prisimenu, aš buhalteris.
— Buhalteris, iš kur?
Nepažjstamasis nuleido akis ir užsižiūrėjo į purvais n 

žolėm aplipusius batus.
— Atsimenu, nusileisdavau Aušros tako laiptais, paskui 

pro muzėjaus aikštę į Laisvės alėją, — ir čia jis nutilo, tarsi 
neberasdamas tolimesnio kelio. — Kaune... Kažkur Kaune.

Tuo tarpu sužvangėjo durys ir vidun įgriuvo paskubom 
apsirėdęs policininkas Gairys.

— Štai ir tu, — pratarė Kazlėkaą, nušokęs nuo stalo. — 
Turėsi pasaugot per naktį šį pilietį, kurį Vaišnys su Kupsti 
uiti sučiupo bevargonaujant bažnyčioj. Greičiausiai koks pa 
kvaišelis. O gal ir kriminalistas. Sukrauk jo mantą atgal į 
lagaminą.

Tai taręs, jis atrakino grotuotas duris į siaurą landynę 
su medine lova ir atsisuko į buhalterį Nikodemą:

— Prašom čion.
— Nuvargintais žingsniais šis įkiūtino vidun.
Prieš užsklęsdamas duris, viršininkas dar užklausė:
— Bet pasakyk gi, ko pats atvykai iš Kauno į Kurkliš 

kės? Vargonuot? — Jis metė žvilgsnį į suplyšusius keisto 
jo svečio drabužius ir pridūrė: — Galėtum persirengt. Turi 
gi čemodane ir geresnių drabužių, — ir, davęs porą nurody 
mų Gairiui, jis išbildėjo su kurkliškėnais į gatvę.

Pamažu aušo. Vėsus vėjas judino nuo sienos nusilupu 
sius skelbimus. Rytuose balkšo dangus, ir batsiuvio stogo 
Kampas juodavo tarp šnerančių liepų.

Kazlėkas užsisegė munduro apikaklę ir apsidairė.
— Kaip jūs manot, kas jis toks? — užklausė jis. — Ar 

tik nedumia mums kartais akių?
— Negaliu suprast, kiap jis gali neatsiminti savo adre 

50, — pasisakė paštininkas. — Ateina pas mus laiškų, pažy 
r-ėtų „Iki pareikalavimo“, bet tai dėl visai kitų priežasčių, 
f ipip kiekvienas adresatas žino savo adresą.

Vaišnys pažvelgė į gęstančias žvaigždes ir pridūrė:
— Bet kad grojo tai grojo!... Neblogas iš jo būtų var 

gonininkas.

— Gali būti, — po kiek laiko pratarė batsiuvys, — bet 
tai jau ne mano išminčiai. Viena tačiau galėčiau pasakyti. Iš 
jo batų sprendžiant, atrodytų, kad jis bus čion pėsčias iš Kau 
no atkuprenęs. * * *

Kitą rytą Kazlėkas kiek pavėluotai žingsniavo nuova 
dos link, svarstydamas tą nepaprastą ir sunkiai tepei matomą 
nakties įvykį. Kad taip netikėtai kokią stambią žuvį paga 
vus! Būtų garbė ir pasižymėjimas, Saulėje blizgėjo šiaudi 
nis Kupstinio stogas ir aprūdijusi iškaba su kreivai nutapytu 
auliniu batu. Ūkininkai barbėjo į malūną, keldami dulkių de 
besis ant aikštės akmenų. Karveliai skraidė apie pajuodusį 
varpinės bokštą, tapsėdami mėlynais sparnais. Pamišėlis se 
nis Kleiza spūdino paežerėn, pasiromsčiuodamas lazdele, 
dūsaudamas ir bumbėdamas po nosim: „Aš nekaltas, aš ne 
kaltas... Pasigialėkit!"

Pasiekęs nuovadą, Kazlėkas įžvangėjo vidun ir patraukė 
koridorium. Keli kaimiečiai, kantriai lūkuriavo ant suolo, ne 
rangiai sujudėjo, nesusigaudydami ar čia atsistoti, ar ne.

Kazlėkas nuvirto kėdėn ir užkėlė koją ant kojos, atsise 
gė apikaklę.

— Na, kaip? — tarė jis budinčiam Gairiui.
— Nieko, ponas viršininke... — atraportavo šis, pašo 

kęs iš tingaus snūdulio. — Viskas tvarkoj. — Kiek neramiai 
miegojo, ginčydamasis su kažkuo ir šūkaudamas, kad nebega 
lįs viso to daugiau pakelti.

— Hm! — burbtelėjo Kazlėkas. — Velniai žino, kas 
jis!... .

— Taigi, taigi, — pataikaujančiai subruzdo Gairys. — 
Iš ryto sakėsi norįs persirengti ir prašė paduot rūbus iš čemo 
dano. Jeigu jūs nieko prieš, aš jam paduosiu.

— Žinoma. Duok! — sutiko Kazlėkas. — Man gi reikė 
tų pirma interesentus priimti. Pašauk juos.

Išklausęs ilgų ūkininkų skundų ir pasižadėjęs uždrausti 
varyti bandą per Rugiškės lanką, jis paliepė atvesti suim 
kli

šis bukščiai įslinko vidun, braukdamas delnu per plau 
kus ir sustingo priešais Kazlėką. Jis buvo kiek pablyškęs, 
bet, švariai persirėdęs, darė jau žymiai palankesnį įspūdį. 
Kazlėkui dingtelėpo, kad klausimai sugalvoti ką tik nubudus 
lovoje, kažkaip netinka.

— Na, kaip miegojot? — klusterėjo jis. — Sėskit.
— Šiaip taip, — atsakė svetys.
— Žinoma, čia ne viešbutis, — vėl šyptelėjo Kazlėkas. 

— Vieną kitą blakę prilaikom veislei. — Minutę jis tylėjo, 
vartydamas knygas. — Na, tai pasiaiškinkit, — pagaliau pa 
ragino jis atvykėlį. — Kurių galų jūs čia atvykot kelti tą visą 
triukšmą?

Vyras nusiėmė akinius ir ėmė šluostyti juos į nosinę.

— Pasakysiu, kad man sunku prisiminti, — pagaliau 
prisipažino jis. — Nežinau, kas atsitiko. Kaip per miglą pri 
menu, grojau vargonais bažnyčioj. Paskui kažkokie vyrai at 
vedė mane čia. Prisimenu ir jus. Davėte man vieną kitą 
klausimą. Bet neatmenu apie ką. Viskas kaip pei rūką... 
Lyg koks sapnas.

-— Tai gal ir savo pavardę būsit kartais prisiminę? — 
kiek klastingai paskatino jį Kazlėkas.

Vyras paraudo.
— Viskas man vis dar kažkaip netikra... Nežinau pats, 

ar tikėti ar ne... Atsimenu, su jūsų pagalba vakar prisimi 
niau vieną kitą dalyką... Bet ne pavardę. Rodos, lyg ant 
liežuvio galo, bet vis dar ne. Žinot, kaip kartais pasitaiko 
pamiršti...

— Pamiršt, tai! — staiga pyktelėjo Kazlėkas, netikėda 
mas. — Bet visdėlto, gerbiamasis, ne savo pavardę. Bus 
daug geriau, jei prisipažinsi iš karto. Mes vistiek sužino 
sim.

— Aš norėčiau... — nutęsė žmogus, lyg susigėdęs. — 
Neturiu nieko slėptino. Bet kad...

Po mniutės jis pridūrė:
— Man kaikas prisimena... parodykit man tą fotogra 

fiją.
— Gairy! — riktelėjo Kazlėkas. — Kur, po pypkiais, 

nukišai visą jo mantą.
— Į čemodaną, pone viršininke. Kaip įsakėt, į čemoda 

ną — prišoko artyn policininkas. — Kaip įsakėt.
Kazlėkas spraktelėjo užraktą ir, paėmęs nuotrauką, pa 

kišo buhalteriui.
šis vartaliojo ją kurį laiką, tai suraukdamas kaktą, tai pa 

sitaisydamas akinius, tai prikišdamas ją prie nosies.
— Gi mano šeima... — lyg nustebęs pagaliau pažino jis. 

— Žmona štai su dukra ant kelių ir aš. Vienas bendradarbis 
nutraukė.

— Čia tai jau kita kalba, — suspindo patenkintas vir 
šininkas ir numetė fotografiją ant bylų krūvos. — Jūs, sakė 
te, Kaune gyvenat?

— Taip, — pastebėjo žmogus. — Aguonų gatvėj, toks 
įaudonas namas, trečias nuo kampo. Tik numerio...

— Gerai, gerai — nutraukė jį Kazlėkas ir, prižengęs 
prie nepažįstamo — gi jūs išvykot iš Kauno? Negi atostO' 
gaut? Išeikvojo! ką? — čia jis nutilo, pažvelgęs į pabūgusį 
vyro veidą.

— Palaukit... Leiskit pagalvoti. Rugpjūčio trečią dar 
buvau Kaune. Žinot, tai mano gimtadienis. Palaukit, kelinta 
diena šiandien?

— šiandien? — netikėdamas tarė Kazlėkas ir dirstelėjo 
į kalendorių, — Rugpjūčio aštunta.

Daugiau bus.
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v* ■ MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy —Du Barry — Chanel —■ Yardley.

du žodžius: „mama“ ir „papa“. v — « > ■ ■ v • ■
Vieną kartą besirengiant va G^ZUS Velykll 1113^110131 

žiuofi, šeimininkas pareikala
vo, kad Viki paduotų jam rak i Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
tą. Viki nubėgus prie stalčiaus, viltis ir praskaidrins bet kokią nuotaiką. Knyga Jūsų neap 
atidarius jį ir parodžius raktą, j vils, nes ji geriausis Jūsų draugas.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.

WINDSOR, Ont.
GRAŽIAI PRAĖJO REKOLEKCIJOS

Kovo 11, 12 ir 13 dienomis Barisas, prof. Pikūnas iš 
rekolekcijos praėjo labai gi a roito, p. Paurazienė, kun. 
žiai. Jas vedė J. E. vyskupas V. Dagilis, St. Račiukailis, 
Brizgys iš Čikagos. Žmonių riu Statkevičienė, kroatų kun.

Reiškia, ji suprato žodžius, ži 
nojo iš žodžių, ko šeimininkas 
nori. Bet ji pati negalėjo išmok 
ti pasakyti tų žodžių.

Viki, kaip ir kitos bezdžio 
nes, įrodė, kad ji turėjo daug 
gabumų mechaniškiems įran 
kiams. Vienu tarpu Viki beŽaiz 
dama sudaužius plytą. Vienas 
kraštas likęs gan aštrus. Ji tuo 
jau pradėjo naudoti tą dalį vie 
toj kastuvo, kirvio. Ji mylėjusi 
barškinti blekinę, kurioje bu 
vęs gabaliukas švino, 
pametus tą šviną. Tada ji 
tus pro skylutę špilkutę, 
barškėtų.

Ji labai gabiai vartojus 
kius įrankius, kaip plaktukus, 
reples, šriūbus, muterkes ir t. 
toliau.

Vieną kartą, padavus jai puo 
dūką su gėrimu, ji pastačius jį 
arti krašto stalo. Pamačius, 
kad gali nupulti, pastūmus to 
liau nuo krašto.

Šie faktai įrodo, kad bezdžio 
metus skarelę jai ant kaklo. Ji nes turi Paavimą, turi sąmo
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AR GYVULIAI...
' Atkelta iš 4-to psl.

duoti ją šeimininkei. Tada ji už

Det nrbuvo’mokinamaTr'šito."'''’ J* ningumą, turi protą.
Kada visi susėdę į automobi Ėia suminėti tiktai keli pa 

lį, šeimininkas paprašęs, kad vyzdžiai, bet jų galima būtų
Br.
Br.
Dr. yiki uždarytų savo pusėj lan duoti labai daug, ir jie įrodo,

kosi šiokiadieniais pakenčiamai Louis Ivandich O.F.M. Baigia jį tuojau paėmusi už ranke kad ir gyvuliai turi supratimą, 
Kovo 13 dieną-sekmadienį pri mąjį žodį tarė vyskupas Dr. V. nos įr uždarius langą pusiau, turi sąmoningumą, turi protą.

Veltui kaikada dar yra kaigūžėjo pilna Šv. Pranciškaus Brizgys. . . Tada jai buvo pasakyta, kad ji
bažnytėlė. Daugelis pasinaudo Mes visi Windsoro lietuviai uždarytų visai. Ji ir tą pada bama, kad gyvuliai neturi pro
jo Dievo malonėmis ėjo sak esame labai dėkingi J. E. vys Hus. to' Gyvuliai turi protą, tiktai
ramentų. Dienomis ir vakarais kupui Dr V. Brizgiui. Linki Sunkiausia esą iSmokinti žo jų protas neprilygsta žmonių
J. E. pats vyskupas kiausė is me nuo širdies visi gražiausių, džius Vi*. išmokus tik J roto dydžiui.
pažinčių. Buvo svečias is Dėt ilgiausių, sėkmingiausių metų F
roito kun. Br. Dagilis. Jis pade darbuotis Kristaus vynuogyne 
jo išpažinčių klausyti. ir mūsų tautos labui, grožiui ir

Sekmadienio vakare 6 vai. gėriui. Visą laiką vyskupą pa 
įvyko J. E. vyskupo Dr. V. Bri vėžino J. Giedriūnas. Choras 
zgio išleistuvių vakarienė, gra laike pamaldų giedojo gerai. J. 
žiame Embassy viešbuty. Bai E. Vyskupas V. Brizgys, lydi 
giantis vakarienei vietos kun. mas kun. V. Rudzinsko ir Pet 
V. Rudzinskas pareiškė pade ro Januškos, buvo nuvežtas į 
ką parapijos ir savo vardu. Dė Detroito aerodromą ir 12 nak 
kojo vyskupui V. Brizgiui už ties per tamsybes pasileido skr 
uolumą ir apaštališką darbą žm isti Chicagos kryptimi. Tegul 
onių sieloms įganyti Tarė zo Dievas laimina musų malonuj} žeminiu tuneliu su geležinkelio 
di Windsoro KLB v-bos pirm. Ganytoją ir bud! jo žingsniuo- stotimi Ant stogo bus aerodro 
V. Kačinskas, P. Januška, Vyt. se. Z. T. mas belikpteriams su paštu. Pa

V/ > A D /t Lj /I T F C stato sienos bus iš raudono ma
T V VJF.Z1 JvtI. rmuro. Šito milžiniško pastato,

NIAGAROS PUSIĄ SALIO LIETUVIAI. statyba užtruks iki 1957 metų.
„Žalgarią“ viertininkijos sk borne lietuviams aukotojams, Federalinis Paštas n Viešųjų 

autės-tai prieš Kalėdas St. Cat savo aukomis parimusiems sk Statybų Ministerijos Ottawoje 
barines, Wellando, Niagaros ir autų gražias pastangas. Dide pareiškė, kad tai bus pats di 
Port Colborne apylinkėse vyk lis ačiū Tamstoms Vokietijos džiausiąs ir moderniŠKiausias 
dė piniginę ir rūbų rinkliavą ir Krašto Valdybos, visos mūsų paštas Kanadoje. Šalia kitų pa 
surinko 164 dol. pinigais ir bendruomenės ir Vasario 16 togumų, motoristai galės atlik 
daug vertingų rūbų, iš kurių Gimnazijos vardu. ti kai kurias pašto operacijas
sudarė 6 siuntinius po 20 svarų . _ neapleidę automobilio. Staty
kiekvieną, šios visos suaukotos Toks ^ašas ™sų bendruo apie 13 miU'
dovanos buvo pasiųstos Vokie me”e,s Patlems Jaudriausiems “°s P
tijoj likusiems lietuviams.^Vo [Balams mums yra be galo ___
kietijos Krašto Valdyba už J tuo^kad^taivra PADĖKA. bo sąlygoms tam mūsų garbin
sias dovanas atsiuntė padėkos ® , J, ...ai <. šajam tautiečiui.
laišką, kurio ištrauką čia duo zenklas, kad uzjuno lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės Komitetas ypač dėkoja: Lie 
dame: neuzm.ršta ču vargstančių, Akto signaUruiFPr<>f. Mykohli tuv(^!‘^P Drauguos pir

t . • v. . nenormaliose sąlygose gyvena Biržiškai Sušelpti Komitetas dė mininkui Ben Babfauskui už
„Labai nuoširdžiai dėkojame nčiu ir nepalieka iu varee vie ♦ • • • , • < • nuniurai ocn. DduiausKui uzuž tokias žymias aukas Tams nų be paramos“ J K°įa /T™ *ukų rinkeJams lr visokeriopą paramą aukų vajų

tai, „Žalgirio” vietininkijos sk P aukotojams už gausų bei nuo padaryti sėkmingesnių ir už su
autams ir skautėms, pasiekusio Žemiau seka aukavusių sąra įlrd4 rėmimą rinkliavos tnusu tikimą butt Komiteto garbes
ms, atliekant skautų gerąjį dar šas: bei aukomis, skirtomis paleng nariu; „Lietuvių Dienų“ leidė
belį, tokių gražių rezultatų ir 15 dol St Janušonis; po 10 
visiems Niagara Falls, St. Cat doL. s'taugaitienė ir St. Catha 
barines, Welland bei Port Col rįnės skautai->ės; po 5 dol.: J.

Kalainis, J. Vyšniauskas ir A. 
Visockis; po 4 dol.: P. Šukys ir 
St. Mačikūnas; 3.70 dol.: A. Še 
tikas; po 3 dol.: J. Kazragis, 
E. Bušauskaitė, V. Grigaitė, 
Morkūnas, A. Stankevičius ir 
nežinoma aukotoja, kiti po ma 
žiau.

Apylinkės Skautų Vadovas 
Psktn. P. Balsas.

VANCOUVER, B. C.
DIDŽIAUSIAS PAŠTAS ATVYKO IŠ ONTARIO

KANADOJE. Britų Kolumbijos lietuvių
Užbaigus kasti pamatus, Va skaičius vis didėja. Šiomis dieno 

sario mėnesį Vancouverio biz mis iš Hamiltono, Ontario pro 
nio centre, Dunsmuir f 
buvo pradėta pilnu tempu nau 
jų centrinio pašto rūmų staty 
ba. Pastatas bus sujungtas po

Street, vineijos atvyko Juozas Kaciu 
kevičius ir Balys Meškauskas. 
Pirmasis yra siuvėjas, antrasis 
— stalius. Abudu apsigyveno 
Vancuverio mieste. Juodu pa 
reiškė, kad rytų Kanadoje jau 
čiama darbų stoka.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO J.JUŠKAIČIO, LL.
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

B.

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. McKAGDEJ
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S 
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

M. D. MORTON,

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

| GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! |

X 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. JUnction 4773
V/2 Block South of Ct. Clair Namų teL CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

T. Heyerdahl. KON-TIKI.................................. ..................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................
S. Būdavas, UŽDRAUSTAS STEBUKLAS, romanas. . 
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS 

NEPRAŽUS ...................................................... ........
Metraštis GABIJA ................... . ...............................................
P. Andriušis. TIPELIS, romanas.............................................
Bieliajus. EVENING SONG, angliškai ................................
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas................. ....................
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS ..............
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas ..................................
Dr. Garmus. NEMUNO PAKRANTĖMIS........................
V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai. 4,00
I. Aistis. APIE LAIKĄ IR ŽMONES ........................
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ...............
Žurnalas LIETUVA ..........................................................
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..............................
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ .... 
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ........................
Amerikos lietuvių VARDYNAS ...................................
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . . 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS /........................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ..........................
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ...................
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................
J. K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI.
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.............................................
L Jankus. PO RAGANOS KIRVIU.................................
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI.............................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS........................ ..
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA.........................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................
K. Binkis. LYRIKA............................................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .............................$ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI......................$ 0,50
- - - - ........................."........................ 2,00

L—

2,50 
.2,23 
0,5u 

.1,50 

. 1,50 
5,00 
.5,00 
. 1,50 
.2,50 
.1,50 
2.00 
1.00 
5.00
2,50 
1,50 
2,50 
1,00 
2,50 
0,75 
2,00

F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI .........
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI.............................. $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 

RUGIAGĖLĖS ............... ..............................
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ... 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ....................................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.................
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SuNUS, vaikams .... $ 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............ $
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................. $
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................... $
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito . . .. 
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..............................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . .. 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..........
J. Gailius, KARTUVĖS ... .........................................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos" redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

ėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

1,50 
3,— 
2,— 
2,50 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0 30 
0,30 
1,— 
1,— 
0,25 
0,75

• • j . i . . . . . . . < tetas* uiuvmti ir sudaryti geresmoms dar jUi Antanui Skyriui ir jo ben Biržiškai $ 4.527 96.

GENERAL INSURANCE I
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
B SAVI PAS SAVUS!

dradarbiams už teiktą didžiulę kurie iki šiol nebuvo grąžinti, 
pagalbą išsiuntinėti atsišauki yra nustoję betkokios galios, 
mus bei viso spaudos darbo Aukotojams yra pasiųsti pade 
greitą ir gražų atlikimą; visie kos laiškai. Šie yra kartu ir 
ms tiems, kurie organizavo aukos gavimo pakvitavimas, 
specialias grupes aukoms rink nes nevisi laikraščiai galėjo 
ti. Čia paminėtini ir universite paskelbti aukojusiųjų pavardes, 
tų bei kolegijų studentai, labai dėl didelio jų skaičiaus, nors 
veikliai ėmusiesi darbo vajų pa Komitetas ir norėjo savo paža 
remti ir net sava pinigine auka dą tesėti.
prisidėti.

Viso surinkta aukų $ 4.717, 
63, turėta išlaidų $ 189.67. Va 
sario 16 minėjimo iškilmių me 
tu, kurios vyko 1955 m. vasa 
rio 13 d. Los Angeles Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, - Komitetas.
Komitetas įteikė *prof. Mykolui

■ Per 1953 metus JAV paga
Revizijos Komisija patikri minta 7milionų televizijos apa 

no visą Komiteto darbą. Jos na ratU *r aP^e 13,5 milionų radijo 
riai — teis. J. Puikūnas, K. Gai aparatų. Dabar priskaitoma, 
liūs ir F. Masaitis — rado, kad kad apyvartoje iš viso yra 28 
viskas atlikta tvarkingai ir ge milionai televizijos aparatų^ ir 
rai.

Dabar Komitetas

Pagaliau Komitetas labai dė 
koja visiems lietuviškiems laik 
raščiams, jų redaktoriams bei 
leidėjams, už Komitetui visu 
vajaus metu nuoširdų ir gražų 
talkininkavimą.

100 milionų radijo imtuvų. Tas 
skelbia rodo» kad radijo aparatai dar 

kad Tavo darbą yra" baigęs, n savo amžiaus neatgyvena.
kad Kom-to pasiųsti asmenims — Japonijos seimas patvirti 
bei organizacijoms ąukų lapai, no Katoyamos kabinetą.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas.

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

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys j naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių ■ 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, 
be jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IšSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
U ž s ak y m ai p rii m am i:

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

W. A.LENCKI.

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 ešelonas EM. 6-4182 

Toronto

Dundas-Dovercourt jaroza.
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

’ Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas.

; Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
! perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
' patikrinimas.
; Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav1 rą. X
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MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL. 

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

Port Arthur ir Fort William, Ont.
VASARIO 19 DIENĄ K.L.B.

Fort William, Ont. apylinkė at Mitalienė stengiasi padėti 
šventė Lietuvos Nepriklausomy ms.
bės šventę. Tos dienos rytą Tė Programos pabaigoj tarė 
vai pranciškonai atlaikė Šv. Mi dį minėjimui pirmininkavęs

žo 
ma

šias melsdamiesi už kenčiančią joras p. A. Mitalas, kviesdamas
Lietuvą ir žuvusius mūsų tau visus lietuvius vieningam ir K.; po 1 dol.: Šalkauskas Biru 
tiečius savoje žemėje ir už jos gražiam savo Tautos ir šio kra tė, Mr. Bagdon om, Bašinskas 
ribų. što darbui. P., Butą A., Jonaitytė V., Sibu

Vakare įvyko minėjimas L. Po to sekė užkandžiai paruo v., Bružaitė L, Zigmantas 
ir T. salėj, 125 Finlayson St., šti mūsų ponių: Kaminskienės, j.; pO 50 ct.: Druktenis F., 
Fort William, Ont. Pradėta Ka Jonaitienės, Druktenienės, Bru Jurkulionis Jf, Kaminskaitė 
nados ir Lietuvos Himnais. Ati Žieriės. K. Visiems aukotojams nuo
darymo kalboje dr. E. Jasevi šokiams gražiai griežė pp. girdus ačiū.
čiūtė pakvietė pagerbti atsisto Tribandžių jaunutės dukros ve-----------------------------------------------
jimu ir tylos minute žuvusiuo damas orkestras. Šiemet esant į g FLORIDOS 
sius už Lietuvos laisvę ir ken nepalankioms darbo sąlygoms . .
čiančius Tėvynėje. Priminta mažai tebuvo vyrų, dirbančių (Atkelta iš 3-čio puslapio.)
šios dienos svarba mūsų Tau miškuose. Vietiniai ir iš arti dideli. Seniau statytų yra ir
tai ir kraštui. mesnių apylinkių susirinko ir dviejų bei daugiau augštų. Na

Trumpą žodį angliškai apie su savo draugais. Gana gražiai mų kainos įvairios, kaip ir vi
šios dienos reikšmę pasakė Leo praleista laikas.
Druktenis. Meninę dalį gražiai ]■“’ 
išpildė mūsų jaunuomenė.

Eilėraštį „Lietuva“ s 
iština Kaminskaitė.

Ten, kur žaidžia Nemunėlis, p. Kajutis, Leo Druktenis ir 
dainavo Kristina Kaminskaitė jau virš paminėtos ponios. Fort 
ir Jūratė Mitalaitė. William radijo stotis pranešė

Eilėraštį „Palaimink'’ dėklą per 2 dienas apie Vasario 16 
r..avo Gintautas Kaminskas. Dienos minėjimą. Trumpai bu 

Dainavo gražiai angliškai Jo vo parašyta apie tai ir vietos an 
kubauskas. Jis yra laimėjęs pir glų spaudoj.
mą premiją dainavimo klasėj, Mokinės Kaminskaitė ir J. 
Fort Williame. Mitalaitė padainavo per radijo

Per girią girelę dainavo Jū vaikų valandėlę lietuviškai pra 
rate ir Kristina, pianinu prita nešdamos anglų kalba, kad sa 
rė p. Jonaitytė. Pianinu skambi vo dainas skiria visiems lietu 
no solo p. Bružaitė ir, p. Jonai viams, kurių namai ir kraštas 
tytė. yra pavergtas svetimų. Vakaro

Mūsų jaunuomenė pasirodė pelnas 30,88 dol. Už TF ženk 
tikrai gražiai. Ta proga tenka lūs bei pasus surinkta 41,25 d. 
nuoširdžiai pasveikinti tėvus, Kaip visur yra priimta. KLB 
kurie rūpestingai stengiasi iš Kr. V-bos pageidavimu ir mū 
mokyti savo vaikus ir p. mok. sų susirinkimo nutarimu virš

sur. Vienas lietuvis už keturių 
Minėjimą ruošiant labai daug šeimų namą, ne naują, bet ge 

pasidarbavo V. Sibuhs, p. Jo ram stovyje, yra sumokėjęs 
sakė Kr naitis, J. Špokauskas, p. Jonai 24.000 dol. Nuoma vieno buto 

tytė, p. Kaminskas, pp. Mitalai, yra 65 dol. Kitas lietuvis žiūrė

I THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

| M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS
a Mielai patarnauja tautiečiams.
H 482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270.

K Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be į;!
> spaustuvės pataranavimo gali apsieiti.

VeifUS PRIMING COMPANY
| 4811 ESPLANADE AVE.
| OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.

Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė 
■t mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny !į: 

:< gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke
liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai. J:

f Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar 
navimas,

(
patariame pasižymėt šį telefono Nr.

GR 8393.
Informacijos mielai suteikia nos gimtojoj kalboj.

Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S NES 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

jie

išvežtas į Sibirą, o vaikai moko 
.................... . . „ , si kituose Amerikos miestuose, 

minėti pinigai sumoje /2,13 d„ jau suaugę }i nuomoja natna> 
pasiųsta pei TF atstovą lau prįj,ma vasarotojus. Iš to ji pra 
tos Fondo atstovybei. gyvena ir rengiasi pirkti sau na

T. Fondui aukotojų sąrašas. muką. Fabrike, ji sakėsi, nega 
po 5 dol.: Imbrasas J., Špakaus lėtų dirbti, nes nesveikuoja. 
kas J., Mitalas A., dr. E. Jase 
vičiūtė; po 3 doi.: Jokubauskas 
V., Bružas V., Kajutis P.; p" 
2 dol.: Jonaitis A., Kaminskas

Teko sutikti lietuvių šeimą 
iš Čikagos, persikėlusią čia gy 

P° venti. Jie pasakojo, kad Čikaga 
buvusi jų lyg motina, nes ten 
darbų yra ir ten jie įsikūrė. Bet 
dabar į senatvę atvyko čia gy tvarkoje, kad pavaizduočiau, • — 
venti, nes vyras turįs reumatiz jog esu išvykęs Maskvon. Už niekuomet
mą. Aplankiau vieną buvusį ka kūręs pečių, aš sunaikinau ry 
nadietĮ viengungį, kuris dėl są §įus su praeitimi. Kada visa tai 
nariu uždegimo turėjo lovoje buvo padaryta, aš užsimečiau 
gulėti, o čia vaikščioja, gali ne paitą ant pečių ir vaikščiojau 
sunkiai dirbti ir su svečiais tru kampan iš kampo savo šaltame 
pūtį alaus paragauja. įr tuščiame kambaryje. Išmušė

Pabuvusi apie keturias savai dvyliktą valandą.
tęs, grįžau atgal į Montrealį. 
Kai išlipau iš lėktuvo, naktį, 
buvo 5 laipsniai žemiau nulio.

Ona Ilevičienė.

NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ Iš ŠIŲ 
REIKALŲ, KAIP PV.:

Valstybinių mokesčių (income tąx) blankų užpildymas; i 
Sąskaitų patikrinimas; Sutartys; Palikimai; Pensijos; ; 
Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen < 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei ! 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas: j

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;
MONTREAL 22. * TEL.: FI 2507.
Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną.

etine eonoem m ft
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, 
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darbo virtuvėj — produktų nereikia valyti, skusti.
DOMINION PROVISIONERS JUMS SIŪLO DAUG 
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Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-26Q3

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti* 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.
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TERORO MAŠINA KOMUNISTŲ TARNYBOJE...
Atkelta iš 3 puslapio.

1 . nuovargį ir išsidėvėjimą. Aš
— Tačiau kaip būtų su do jaučiau pasigailėjimą. Aš nepa 

kumentais, — paklausiau. sitikėjau juo, nes jo MVD uni 
— Aš pažįstu žmogų, kuris forma to neleido. Jei MVD tu 

t__ mielai sutiks jums padėti, nusi vėjo dabar ateiti ir suimti mane
monės nėra Tiesa,"fabrikų *ka šypsojo direktorius ir pridūrė: tai Andrei gautų pirmąją mano 
minu neteko matyti. Yra aliu “J13 Yra vokiečių „liaudies po kulką. Toks buvo mano spren 
minijaus Įvairių fabrikėlių, m 
dų, baldų dirbtuvių ir siuvyk

jo pirkti namą 8* Seimų, (.dviejų 
augštų), — kaina apie 60.000. 
Butų nuoma: keturi po 100 d. 
ir keturi po 75 dol. Namus ten dėtų pereiti į kitą pusę, 
daugiausiai perka, paiduoda ir 
nuomoja su baldais.

Klausiau vietinių dėl darbų. 
Jie pasakojo, kad sunkios pra 
monės nėra.

licijos“ karininkas.
Sekančią dieną aš buvau su 

lų.’ Viena lietuvė, dirbanti siu pažindintas ir pristatytas virš 
vykioje, gauna 1.29 dol. už va paminėtam vokiečių „liaudies 
landą. Darbų yra viešbučiuose policijos" karininkui. Mes tuo 
bei restoranuose. Sako, kas no jau viską apkalbėjome ir susita 
ri, darbo ten gali gauti. rėme, kad sekančią dieną po

Teko' sutikti vieną lietuvę iš

dimas.

Nemalonus pusvalandis.
Laikrodis išmušė pusę pir 

mos. Kada aš pasilenkiau per 
st/.lą, aš pastebėjau, kad And 
rei akys buvo įsmeigtos į mano 

pietų, apie pirmą valandą, jis‘iš Palt4> kuris netyčiomis atsise 
.... važiuos viena gatve iš už Karls Pistoleto rankena kyšojo

naujų ateivių, kurios vyras yra h . ud B kambins man iš mano palaidinės kišenes. 
icvP7tac i Sibirą. n vaikai mnkn * v. .. . ~ . -

telefonu, kad atvykčiau pas jį. -
Sekančios dienos ankstų ry pritrūko seilių^ Prieš sugrįž 

tą iššokau iš lovos. Mano pasas 
pervažiavimui sovietų sienos 
prie Brest-Litovsk galiojo tik 
ligi šios dienos. Jeigu aš būčiau 
atrastas Karlshorste, tai ture 
čjau didelių sunkumų ir nema 
lonumų paaiškinti neišvykimą. 
Kiekviena minutė vis didino pa 
vojų. Aš nusprendžiau palikti 
savo butą tokioje padėtyje ir 

kad pavaizduočiau.

Aš jaučiau, kad man burnoje Q 

tant į Sovietų Sąjungą sovietų 
karininkai turėjo atiduoti visus 
savo ginklus, o sovietų saugu 
mo majoras turėjo tai puikiau 
šiai žinoti. Tačiau Andrei aky 
se nebuvo jokio nustebimo.

— Imant visus galimumus, 
mes jau niekuomet nesusitiksi 
me, — pasakė Andrei pralauž 
damas labai slegiančią tylą.

— Visą savo gyvenimą aš 
nepasitikėjau tavi 

mi. Kada aš pradėjau pasitikę 
ti tavimi, tu nepasitikėjai ma 
nim...

Jo žodžiai giliai sužeidė ma 
no širdį, tačiau šiuo momentu/ 
aš negalėjau atsakyti. Aš suga\ 
vau save stebintis, kaip Andrei 
galėjo žinoti, kad aš bandysiu 
šiandien pabėgti? Gali būti,Nervingas momentas.

Staiga suskambėjo, durų sk kad jis savo kišenėje turėjo įsa 
ambutis! Ilgas ir nesliaujantis. kymą mane suimti? 
Aš nutvėriau pistoletą savo pal 
to kišenhije. Durų skambutis

Vasario 16 gimnazija pavojuje’ skambėjo dar labjau užsispyru
Skubiai jai aukok!!

Telefonas staigiai ir garsiai 
suskambėję, lyg koks pistoleto

- trumpai paša suvis. Aš pakėliau telefono ra 
gelį ir išgirdau vokiškus žo

„Automobilis laukia“.
Andrei sunkia eisena nuslin

: ilgokai nebuvau matęs Andrei ant savo kambario 
; ir todėl tik dabar pastebėjau, * 

kaip labai jis buvo pasikeitęs.

Andrei balsas nutraukė ir at 
sakė į mano mintis:

— Nepyk, kad aš atvykau 
šiai ir imperatyviai. Neskuban čia. Jeigu aš nebūčiau atvykęs, 
čiu, apgalvotu žingsniu aš nu atvyktų, mano vietoje kiti... Jei 
įėjau prie durų ir atidariau. Pil gu kada nors pagalvosi apie 
koje žiemos prieblandoje aš pa mane, Griša, tai prisimink... Aš 
mačiau vyrą MVD uniformoje, darau, ką aš galiu...“ 
Tai buvo mano draugas And 
rei Kovtun;

— Įeiki 
i kiau.
’ Jis sunkiai atsisėdo savo įp džius:
■ rastoje vietoje.

Ar jūs išvykstate? — pa 
; sakė jis keistu balso tonu. — Ir 
: nenorėjote atsisveikinti prieš iš ko durų link. Aš stovėjau ir lau 
; vykdamas su manim? kiau, kol buvo girdimas jo nu

Tarpe mūsų, po. jo žodžių, važiuojančios mašinos garsas.
■ viešpatavo nejauki tyla. Aš jau Vieną momentą aš dar delsiau 

i slenksčio.
Tada aš stipriai užtrenkiau du 
ris. Durų užraktas užsirakinda 
mas sužvangėjo. Dabar man jau 
nebuvo jokio kelio atgai.

AŠ išėjau iš namų.
Sulietuvino J. Skaržinskas.

pasenęs, ir blizganti jo kaktos 
oda buvo susiraukšlėjusį. Visa 
jo laikysena išreiškė beviltišką

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

; i 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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 — PROSU AME.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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telėjp „Beržyno“ oru ir apėmė imdami honoraro, o tik fakti dotis jų puikiu butu, 106 East čion žėlęs ir narodvta ypatinga 
IT A A A T rW^T ITK’A K. T ?OkS gobtiima3is Tte" P«iįikti, nes kehonės išlaidas, Tamstos Avė. S. užuojautą bei pastangas guo
H /\ /\/\ I I ( ) Aj bet Pamatėme P- Lukaševičiutę davete galimybę mums pasi Musų didelė pagarba ir gra džiant mus, pirmomis musu šie
1 1-/—11 v LI/^Į^’įL/ JL X_ /IV visuomenes vardu įteikiant ko klausyti musų pasnigtų dainų, ziausia padėka visiems kuo no lvarto vaiandomis._____ i j_i rs prįsidėjusiems prie šio di 

džiojo koncerto pasisekimo!
mpozitoriui Mikulskiui gėlių Šia proga maloniai dėkojame 

nvirimną AKT rai TAPJ AliKVTtc VI! IMAITIV puokštę, o Ansambliui pp. Gur Tamstoms ir atskirai dar muz. UAtu.JU *UUUCIlo ,
DVIGUBOS AKT. BALTAPLAUKYTĖS - VILIMAITIE gždytė ir Ratinskaitė atnešė jų Alf. Mikulskiui, O. Mikulskio TFA Kanadoje Hamiltono sk.

INEo SUKAM UVE5. visą krepšį ir supratome, kad nei, Raulinaitienei, Malcanai
Lygiai prieš 50 m. Vaškų da buvo šventas aukuras; ji nie tai buvo tik galingos dainos tei, o taip pat Ansamblio v-bai, 

miestelyje gimė Elena Baltapla kada nesiekė jokio materialinio burtas... 
ūkytė-Vilimaitienė, kuri vėliau atlyginimo, jokios asmeninės Kitą rytą vietos dienraščiuo Liutkui, 
tapo mūsų scenos darbuotoja, naudos, o visa darė tik tarti, se „Daily News“ ir „Specta Gerb. tautiečiams, suteiku 
Biržų apskritis yra mums da kad nuoširdžiai mylėjo sceną ir tor’’ skaitome sentimentus, žiū siems nakvynės pastogę ir vai 
vęs garsių žmonių, jų skaičiuje su ja nenorėjo skirtis. rime į Ansamblio fotografijas šingai priėmusiems svečius čjur
negalime aplenkti ir mūsų jubi Kada paklausiau jubiliatę, ir vėl trokštame kartu su tais lioniečius labai ir labai esame 
liatės. 1905 m. kovo 22 d. šį kas ją paskatino į scenos kelią, svetimtaučiais, kad ansamblis dėkingi: Pašiliams, Pauliuką 
pasaulį išvydo ir busimoji dra buvo labai trumpas atsakymas grįžtų ir dainuotų kas vakaras, ms, V. Navickui, Adomauska 
mos artistė Elena Baltaplauky — Vincas Steponavičius, vė Čiurlionio Ansamblis nesiten ms, Petkūnams, Milašiams, Se 
tė-Vilimaitinė. Gimė ji gana pa liau įžymus mūsų dramos artis kiną atsiektu, jieško naujų me nkams, Lukoševičiams, Šukai 
siturinčioj šeimoj, nes tėvas tas. Jam esu dėkinga. Bet nega no lobių ir, reikia pripažinti, čiams, A. ir M. Tumaičiams, 
Vaškuose turėjo du namu ir di liu tikrai pasakyti, ar būčiau kad kiekvieną kartą iškelia nau Pilkauskams, Bulioniams, A. ir 
dėlę krautuvę, kuri vykusiai laimingesnė scenos nepažinus, jų mūsų sielos niuansų. Pav., A. Žuliams, J. Kazlauskienei, 
konkuravo kitas. Jos tėvas bu ar jos visus nemalonumus ir „Partizanų daina” ir kiti nauji Lukams, Čeliauskams, A. Mu 
vo amerikonas, grįžęs Lietuvon smagumus pegyvenusi... Tik repertuaro dalykai. , lioliui, Gutauskams, Breichma
tada, kada jis turėjo pakanka viena man yra tikra: gyvenau Nepailstamam organizato nams, 
mai pinigų. ‘ ’ ................. ’

Busimoji artistė Kaunan 
vyko 17 metų — 1922 m. 
tuoj įstojo į žinomo lietuvių 
atro kūrėjo Juozo Vaičkaus 
studiją ir jo skrajojamo teatro 
trupę. Vilimaitienės teatrali 
niai gabumai reiškėsi dar jauno 
se dienose — dar pradžios moMes ją<minime su pagarba, 
kykloje Vaškuose ji nepakeičia ( Kukliame artimųjų rately ko 
ma eilėroščių deklamatoiė ; vai vo 22 d. Hamiltone p. Vilimai 
kų scenoje — tikra karalienė... tienė at§vente savo 30 m. see

Valdyba.
_ _ Red. pastaba. Padėkos teks

jos p-kui. J. Nasvyčiui ir adm. tas sutrumpintas.

6. Dėkojame Kanados Lietu 
vių Katalikių Moterų D-jos 
Montrealio skyriui už suruoš 
tus pusryčius ir visiems dalyva 
vusiems gedulingose Šv. Mišio 
se.

7. Dėkojame visiems, kurie 
mūsų skaudžioje nelaimėje reiš 
kėtė užuojautas ir liūdesį spau 
doje, raštu ir žodžiu.
Nuliūdę tėvai, brolis ir sesuo 

su šeima.

PADĖKOS
Skaudi ir sunkiai pergyvena 

ma nelaimė ištiko mūsų šeimą, 
kai š. m. vasario mėn. 19 d. Vo 
kietijoje prie Zweibrucken, su 
sidūrus dviem „Jet“ kovos lėk 
tuvams, žuvo mūsų mylimas su 
nūs ir brolis, Canados karo 
viacijos lakūnas vyresnysis 
leitenantas Algimantas Navike 
nas.

Palūžę ir begalinio skausmo- 
prislėgti, mes sunkiai pajėgėm 

' j mūsų 
tos Fondo apyl. pirm. St. Bak ms, A. Grajauskaitei, Babecka sielvarto valandą, kurioje tarsi 
šiui ir jo pagelbininkoms vie ms, Keženaiciams, Petrūnams, dva
tos visuomenė dėkinga už suor broliams Mikšiams, Lapinską 
ganizavimą šio koncerto. V. L. ms, J. Eidukaitytei, I. Gaižaus 

kaitei, Petrušaičiams, Babina 
ms, Žukauskams, Kačinskie 
nei, Kurams, Bakaičiams, Kve 
darams, Zabulioniams, Melni 
kams, Juodeliams, Grantams, 
Vengriams, Levinskams, P. 
Lukšai, Meškauskams, Saulia 
ms, Giedraičiams, A. Patam

c Tamstų, Gerieji Hamiltoniečjai siui, Urbaičiams ir Strikams. 
. -Lietuviai, besąlyginio bendra Įr mašinų savininkams dide 

darbiavimo ir visiškos paramos padėka 
dėka! Hamiltone, kur yra apie TA., . ’ _ . .. . . .- < r [ Dėkojame musų talkininką

ms. Tik Tamstų dėka galėjome 
I pilnai aptarnauti mūsų rengto 

koncerto svečius.
Labai dėkojame visiems, pa 

dėjusiems mums platinti bile 
tus.

Atskira didelė padėka pp. Bo ją, kur dalyvavo laidotuvėse, 
binams, paruošusiems be atly kaip A. A. Algimanto pusbro

______  _____  j— ------- aj-------  ------------i organizato nams, Valevičiams, Stankevi 7v _
ne sau ir jokių egoistinių tikslų riui, naujam knygnešiui ir Tau čiams, M. Verbickienei, Sakala išgyventi tą didžiausią 

at neturėjau.
ir
te

Mūsų jubiliatė išvarė plačią 
scenos darbo vagą tremtyje — 
Danijoje, Kanadoje, o ypač Ha 
miltone, kur ji yra pastovi vei 
kėja ir visoms patriotinėms or 
ganizacijoms gabi talkininkė.

kų scenoje — tikra karalienė... tienė įšventė savo 30 m. see 
Atvykusi Kaunan, ji atkreipė nos darbo ir 50 m. amžiaus ju 
senesniųjų artistų dėmesį ir bilėjų, kuriame dalyvavo apie 
įgavo visuotinį pripažinimą. _ ...
Daugiau laiko Baltaplaukytė gįuiįJT 
pašventė Šaulių Sąjungos teat 
rui, kuris be Kauno garsėjo ir 
provincijoje savo pastatymais. 
P. Vilimaitienė su Vaičkaus tr 
upe yra aplankiusi beveik visą 
Lietuvą.

1927 m. gabi mūsų artistė pa 
darė merginoms neišvengiamą 
ir būtiną „klaidą“... — ji ištekė 
jo už Dr. Vilimaičio ir apsigy HAMILTONIEČIAI KOVO 
veno Jurbarke, paskui — Ęre 19 DIENĄ TURĖJO 
tingoje. Nors 1927 m. jos gyve malo išgirsti Čiurlionio

ansamblio dainas, kamdes ir ge 
rėtis tautiniais šokiais. Ansam 
blio populiarumas sutraukė ne 
tik vietos lietuvius, bet ir iš 
tolimesnių apylinkių. Be 1000 
savų atsilankė apie 200 svetim 
taučių, kurių tarpe miesto bur 
mistras p. Jackson su žmona, 
vietos radijo komentatorė žur 
nalistė p. Hyder, Hamiltono 
Prekybos Rūmų prezidentas 
su žmona, darboviečių vedėjai ' > 
ir kit. Kancerto metu, lai si, bu ’ I 
vome grįžę į Lietuvą „Kur gi §

20 asmenų, jos artimesnių bi

DĖKOJAME!
Kovo 19 d. mūsų rengtas 

„Čiurlionio“ koncertas praėjo 
su didžiausiu pasisekimu! Šis 
parengimas buvo didžiausias ir 
geriausiai pavykęs mūsų 4 me 
tų darbe. Mes to atsiekėm tik

buvome praradę bet kokią dva 
sinę ir fizinę atramą.

Bet štai Jūs, brangieji, atsku 
bėjote šioje valandoje su viso 
keriopa savo parama, jūs guo 
dėte, užjautėte, dalinotės su mu 
mis mūsų skausmu, kas lengvi 
no mūsąjį.

Už visa tai mes esame Jums 
giliai dėknigi, o Jūsų jausmai 
paliks mums nepamirštamais.

Mes nuoširdžiai dėkojame—
1. Aušros Vartų parapijos 

klebonui tėvui Kubiliui J. S. ir 
parapijos kunigams tėvams: 
Aranauskui, Kulbiui ir Raibu 
žiui už atlaikytas gedulingas 
Šv. Mišias ,bei kitas bažnytines 
apeigas ir už dvasinę paguodą.

2. Kunigui Jurgiui Navikevi 
čiui M. I. C. už ypatingas pas 
tangas — nuvykstant į Vokieti

P. Vilimaitienė turi dukrą j200 lietuvių, sutraukti į lietu 
Laimutę, kuri yra ištekėjusi^už vįšką programą netoli 1200 as 
' ........... ” menų nėra jau taip eilinis rei

kalas! Todėl iš visos širdies dė 
kojame mieliesiems tautiečia 
ms, kurie dalyvavo šiame kon 
certe ir visiems tiems, kurie pa 
sikvietė kanadiečių!

Dėkojame čiurlioniečiams.
Tamstų atvykimas į Hamilto ginimo 32 asmenims vakarienę lis ir atstovavo mūsų šeimą, 
ną buvo labai retas įvykis. Ne ir nemokamai leidusiems nau 3. Montrealio lietuvių skau 
.©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©« s ir skautams, „Asbesto

" fabriko lietuviams bendradar 
biams, ponams Burbams, Skrui 
biams, P. ir I. Lukoševičiams, 
Zarankoms, Tumams, panelei 
O. Piešinaitei ir p. Žakevičiūtei, 
aukojusiems už A. A. Algiman 
to vėlę Šv. Mišias.

4. Liet, operos solistei p. Kar 
delienei už įspūdingą giedoji 
mą gedulingų Šv. Mišių metu.

5. Ponų Navikevičių, Kibirkš 
čių, Gražių, Daukšų, Giriūnų, 
Piešinų, šeimoms, Elenai ir 
Augustinui Kudžmams, A. ir 
L. Rudžiams, panelei L.Gailevi 
čiūtei, pp. Bukauskams ir pp. 
Urbonams už prisiųstas bažny 
«>®®®©©' *®©©©©©©®©©©®®©®§:

Prano Gudinsko ir sūnų Vytau 
tą, kuris yra labai muzikalus, 
nes puikiai groja troinpetu ir 
domisi muzika. Linkime jai dar 
daug skaisčių deinų.

Kl. Girdvainis.

nime reikia laikyti oficialiu see • 
nos metimu, bet ji niekada ne 
metė to „labai nedėkingo“ ama 
to... Tiek Alytuje, tiek Jurbar 
ke ir vėliau Kretingoje Elena 
Baltaplaukytė-Vilimaitienė ne 
siskyrė su scena, kuri jai visa

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Europos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont. 

Tel. LI 4-6405

Kompetetingo

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla. 

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dilba 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.
rios žaliuoja“, apsisukę, lyg
„Malūnėlis“, „Palankėj“, kvep 

LIETUVIS LAIKRODININKAS £

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai ’Ūkiai , * Sklypai
* Bizniai * Pramoninės nuosavybės

I ŽUKAS ANTANAS |
X 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 X
• Kreiptis vakarais po 6,30 vai. S

patarnavimo kreipkitės pas: —
L. PR A N CK E VI ČIŲ ... L1 9-4121. 

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

ill) OUT
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIA1

Skyriai visoje Ontarijoje.

Tel. TR. 1135

DR. DORA GORDON 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decane Blvd., Montreal.

VICTORIA
I CLEANERS 

OYERSCft

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ..................... 0.90
Skrybėlė ..................... 0.85

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

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

Adamonis ir Budriunas 
„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.

D. N. Baltrukonis VI 7634.
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.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago: 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

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 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

| 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

;; (2 g. į rytus nuo St. Laurent

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

g 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 g

CrissXCross
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „Criss ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. w 18-54
................ ... 1 w "" . ............. «■

— Jonė Liustikaitė, Anglijos 
Londone gyvenanti lietuvė, ga 
vusi iš Amerikos piniginę para 
mą, išvyko gilinti dainavimo 
studijų į Romą.

— Kinų meno paroda vyks 
ta Kaune Čiurlionio muzėjuje 
ir po to Vilniuje Dailės muzė 
juje.

Groserija - alus 
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. 

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. t E 0400. 

Sav. E. BAIKAVIČIUS.

>®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©®©©©©©&©©©« 

f Lietuviška moterų kirpykla I 
ĮDARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA | 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

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

s©©©©©©©©©©©®©®®©©©©©©©®©©©©®©©®©®®©®®®©®©®©©©©©®*

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George SL,TR 5151 Vili® Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop:%ris.

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. ŠIAUCIULIS 
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,



k

_ __NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KERTINIO AKMENS ŠVENTINIMAS.
Biuletenis „Aušros Vartai“ 1955. III. 27.

„Jo Eminencija, kardinolas džio 3 d., 12 vai. Aušros Vartų 
P. E. 'Leger, sutiko sekantį parapijos salėje. Dienotvarkė 
sekmadienį pašventinti mūsų je: naujų narių priėmimas (vi 
naujos bažnyčios kertinį akme si, kas nori įstoti, prašomi daly 
nį. Šventinimo programa taip 
yra suskirstyta:

I. Naujos salės atidarymas:
Sekmadienį, 3 balandžio, 5 

vai. punktualiai bus naujos sa 
lės atidarymas ir iškilminga va 
karienė. Vakarienėje dalyvaus 
ir daug kviestų svečių. Ji bus 
turtinga savo valgiais ir savo 
bendru pobūdžiu: pirmas mū 
sų bendras susitikimas prie be 
ndro stalo naujoje mūsų bažny 
čioje. Visi Montrealio lietuviai 
yra kviečiami.

2. Kertinio akmens 
šventinimas:

7 vai. 30 min. persikelsime į 
bažnyčios patalpas, kur Jo Emi 
nencija Kardinolas P. E. Leger 
pašventins kertinį bažnyčios 
akmenį ir įmūrys istorinius do 
kumentus, Lietuvos žemės žiu 
psnelį, svarbias komiteto foto 
grafijas ir parašus tų, kurie tei 
ksis ta svarbia proga pasirašyti 
ant šių dokumentų.

Bažnyčios statyba:
Labai norėtume įeiti į savo 

naują bažnyčią Žv. Velykoms 
ir vis dar galvojame, kad, gal 
palikus dažymą tolimesniam
k. xkui, būtų galima laikyti jau 
b.. Velykų pamaldas naujoje 
mūsų bažnytėlėje. ~ 
aar labai daug nuo 
sprendimo“.

Taip praneša AV
1 apildomai iš klebono kun. dr. 
J. Kubiliaus S. J., teko sužino 
t:, kad į salės atidarymo ir 
k irtinio akmens pašventinimą 
ir vakarienę kviečiami visi Mon 
trealio lietuviai, ne tiktai AV premijai. Vakaro metu įvyks 
parapijos lietuviai.

Dėl daugelio dar kliuvinių dovaus 
\ argu Velykoms g 
j u persikelti į naująją bažny 
čią.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, Ver 
bų sekmadienį, balandžio 3
l, 30 vai., lietuvių pamaldos 
komunija.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje 123 Montrealio kuopos 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, balan

1^ Į,. Detecto T.V. & Radio Service Reg’d
i? 3QQ4 WHT.T.TNCtTHN «T VRR.nTTNT TR. 77QR3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

IdSS. HI. 30. — Nr. 13 (413)

Priklausys 
architekto

biuletenis.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ KNYGYNAS IR 
SKAITYKLA.

Pačiuose Lietuvių Namuose tuvos kunigaikštystėj, Lietuvos 
yra knygynas su skaitykla. Lenkijos unijoj, carislinės Ru 
Šiuo metu knygyne įregisetruo sijos provincijoj, Nepriklauso 
ta 310 knygų per 500 dol. ver moj Lietuvoj ir rusų bolševikų 
tės ir dar nemaža yra neįiegis okupuotam^ krašte. Jis palietė 
truotų, kurių tarpe ir SLA pa Mažosios Lietuvos bažnytinį gy 
dovanotas savas knygynas. Tai venimą Senuose Prūsuose, Šv. 
didžiumoje lieutviškos pasiskai Marijos teutonų kryžiuočių or 
tymų knygos. Jeigu kas pado dino valdžioje, Prūsų valstybė 
vanoja knygų kitomis kalbo je ir Lietuvos Respublikoje, 
mis, ir tos laikomos. Yra ir da Prelegentas lietė labjausiai gy 
bar leidžiama Lietuvių Encik venimą nepriklausomybės lai 
lopedija. Knygynas nuolatos kais. Bet klausytojų paklausi 
papildomas tik ką išėjusiomis mais ir iš to kilusiomis diskusi 
knygomis; faktinai perkamos jomis pranešimas buvo išplės 
visos dabar išleidžiamos lietu tas religiniu gyvenimu bolševi 

. _ _ . Po to
tuvaičių seserų kruopštumu, o ra jas įrišti, bet tai kainuoja sekė socialinio bendi avimo da 
taip pat Toronto lietuvių auko tiek pat, kiek ir pati knyga. L. lis: pasikalbėjimai, žaidimai n 
mis, parduoda ir lėšas išsiveža Namai knygynui ir skaityklai kava su sausainiais.
savo vienuolyno bendriems rei skiria per metus 200 dol. Da 
kalams. Toronto visuomenė dėl bar yra 117 knygų skaitytojų, 
seserų kotryniečių likimo yra Knygos keičiamos sekmadie

vauti), atstovo į Montrealio 
seimelį rinkimų klausimas, su 
kaktuvinės vakarienės klausi 
mas, ir mokesčių apsimokėji 
mas. Visi nariai 
vauti.
SPORTININKŲ

Velykų pirmą 
po pietų, atvykę 
tuvių studentų 
krepšininkai turės su „Tauru“ stiprios sniego pūgos, kad į va kusios iš Europos vokietės vir____ _____ ____________ w
draugiškas krepšinio rungty karą gatvės jau buvo vos pra šininkės namą, įgytą dideliu lie viškos knygos. Labai būtų ge kų okupuotoj Lietuvoj, 
nes Catholic High School, 3461 važiuojamos. Pūgų audra, su 
Durocher St. Po lungtynių stipriu vėju, tęsėsi visą naktį, 
(.apie 6 vai.) svečių pagerbimui kad rytą daugeliui gyventojų 
yra ruošiama arbatėlė su šo sunku buvo išeiti iš namų, — 
kiais. Norintieji joje dalyvauti jie buvo užversti sniego pusnį 
prašomi iki balandžio 3 d. užsi mis.
registruoti pas Juozą Piečaitį Sniego pūgos ir audia tęsėsi labai susijaudinusi. Girdėti, kad niais” 12—1 vai., antradieniais 
telef. RA 2-4449 arba pas Juo visą sekmadienį ir užblokavo darželis pasiliks veikti ir toliau, ir penktadieniais 7 — 8 vai. 
zą Lukoševičių, telef. HE 7877. Montrealio miesto gatves, til kitiems vadovaujant, bet toron Abonementinis mokestis 1Q et. 
„Lituanica“ krepšininkai pei tus ir namus. Į sekmadienio va tiečiai labai yra susirūpinę dėl mėnesiui nuo žmogaus. Knyga 
Velykų atostogas aplanko dau karą daugelis Montrealio gat kotryniečių seserų likimo. Jos gali būti laikoma to paties as 
gelį Amerikos ir visos Kanados vių buvo jau visai nepravažiuo savo darbštumu ir nuoširdumu mens ne ilgiau 2 savaičių. Bet 
sportklubų, todėl turėjome pri jamos, — tiek buvo priversta žmonių tarpe buvo įgyjusios šiuo metu vienas asmuo yra 
sitaikyti prie jų kelionės plano sniego. Radijas ir televizija sk daug simpatijų, 
priimant, kad ir nevisai pato eibė, kad visi, kam nėra labai 
giu švenčių laiku. Montrealio būtino reikalo judėti, kad pasi 
lietuviai kviečiami skaitlingai liktų namie, nes visas judėji. 
tiek rungtynėse, tiek arbatėlėje mas per Montrealio tiltus ir iš 
dalyvauti, tuo pagerbiant pir važiavimo-įvažiavimo keliai bu 
mą kartą Montrealyje pasiro vo užblokuoti. Nespėjo ir nepa 
dančius Čikagos sportininkus, jėgė valyti kelių ir gatvių pa 

leistos į darbą visos miesto va 
Vejas taip 

žiauriai blaškėsi ir taip žiauriai 
nešė sniegą, kad gatvėmis žmo 
nėms buvo sunku paeiti. Dau 
gelis automašinų buvo įklimpu VILNIAUS KR. LIET. S-GOS 
sios ir nebuvo, kas jas galėtų 
gelbėti.

Tiktai pirmadienio rytą jau 
apsiramino audra, pasirodė sau 
lė ir diena išgiedrėjo. Montre 
alio gyventojai neatsimena ki 
tų tokių metų, kad kovo pabai 

; goję būtų buvęs toks oras. Su 
šalo daug paukščių, kurių da

NEPAPRASTA AUDRA IŠVYKSA KOTRYNIETĖS 
MONTREALY. SESERYS.

Penktadienį, kovo 25 d., Mo Patirta, kad lietuvaites sese 
ntrealy stipriai lijo ir peikūni rys Toronte globojusios lietu 
ja trankėsi žiauriau, negu va višką vaikų darželį, neužilgo tu 
saros audrų metu; langai dre rėš apleisti Torontą ir, savo vir 
bėjo nuo griaustinio. O sekan šininkių, vokiečių tautybės įsa 

„Lituanicos“ čia ideną šeštadienį, kilo tokios kymu, išvykti į Europą. Atvy

prašomi daly

ARBATĖLĖ 
dieną, 3 vai. 
Chicagos lie

„Tauro“ Valdyba.
LIETUVIŲ AKADEMINIS Įymo. PV^onės..

Sambūris praneša, kad balan 
džio 23 d., Policijos salėje ruo 
šia linksmą su įdomia ir įvairia 
programa vakarą. Vakaro pel 
nas skiriamas pirmąjai Kanado 
je grožinės lietuvių literatūros

PRIEŠ VELYKINIS 
SUSIKAUPIMAS

Šv. Jono Kr. lietuvių bažny 
čioje rekolekcijos vyksta per 
visą šią savaitę. Jas veda Tėvas 
Pečkys, S. J. Rekolekcijos bai 
giamos religiniu koncertu, ku 
rio metu sekmadienį, 4 vai. Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje — pa 
kartojama įspūdingoji Charles 
Dubois oratorija „Septyni Kris 
taus Žodžiai“. Koncerto metu 
daroma laisva Toronto liet. 
„Caritas“ rinkliava prieššventi 
niam lietuvių vargšų ir ligonių 
sušelpimui.
K. L. S. S-GOS TORONTO 

skyrius, balandžio mėn. 3 d., 3 
vai., pp. Liet. Namuose rengia 
paskaitą. Paskaitininkas dr. An 
cevičjus. Tema: „Kodėl turtin 
goję Kanadoje tiek daug netur 
tingųjų“. Po paskaitos atsaky 
mai į paklausimus. V. D.

ŠV. ANDRIEJAUS

išlaikęs jau 8 mėnesius, o kitas 
9 mėnesius ir dar negrąžinę. 
Perilgai išlaikytas svarbias kny 
gas, kurių daugelis reikalauja, 
knygyno vedėjas kartais turi 
nuvykęs į skaitytojo namus pa 
ts atsiimti. Knygynas neduoda 
savo ženklo ant knygų; o tatai 
reikėtų daryti kaip nuosavybės 
atžymėjimo, taip ir užtarnau 
tos reklamos reikalu.

Skaityklai išrašoma 20 lietu 
viškų laikraščjų ir žurnalų. 
Yra ir abudu vaikų laikraščiai.

Toronto skyrius nors ir būda Skaitykla atdara kasdien, ir va 
mas vienas iš pačių jauniausių karais vis ką nors tenai užtinki, 
organizacijų, ryžtasi savo veik Knygyno ir skaityklos vedėjas 
los bandymui išleisti anglų kai Aug. Kuolas, knygų mylėtojas liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ba dr. A. Šapokos „Vilnius Lie ir jų platintojas Toronto m. ir Jarvis gt. kampe, lietuvių pa 
tuvos Gyvenime“, pritaikytą Knygynas ir skaitykla įsteig maldos įvyks šia tvarka: 
svetimšaliui skaitytojui. Dėl ti 1953 metais. Knygų keitimo a) Didįjį Penktadienį, balan 
šios knygos reikalingumo sveti dienomis per tą valandą praei džio 8 d., 9val. ryto, lietuvių pa 
ma kalba jau anksčiau spaudo na ligi kelių dešimčių žmonių, maldos su komunija. Jos prasi

VALANDĖLĖ KAUNO 
OPEROJE.

Tokiu vardu skelbiamas To 
ronto choro „Varpo” koncer 
tas balandžio 16 d. Eatono au 
ditorijoje, dalyvaujant St. Ba 
ranauskui. Bus ištraukos iš įvai 
rių operų. Biletai bus platina 
mi Hamiltone balandžio 3 d. 
tuoj po pamaldų parapijos sa 
lėj.

daug netikėtumų, kuriems va 
' ______  ’ i Dramos Teatro akto

galima bus r*ak Bus išleista speciali humo 
rištinio laikraščio laida, praves 
ta turtinga loterija... Maloniai 

ne ta šeštadienio vakara pra 11S jau ? ° sugrįžusi 1S siltes je gana plačiai buvo pasisaky Džiaugiesi žiūrėdamas į tai: dės 8.45 vai. vargonų preliudu,
leisti jaukioje salėje šviesioje nių kraštų' ^mon«s spėlioja, ai■ ta faip pat apstu nusiskundi čia vyksta konsolidacija; iš Pamaldų metu Herbertas Ro

narpmiant ii o-i ažn ir toks oras bene bus sukeitas ato mu dėl informacijos stokos ang šios sėklos auga tik geri vaisiai. Žaitis giedos solo du liturginius
kilnų tikslą & minių bombų sprogdinimo pa ly kalba. Apie šiuos Toronto Lietuvių posmus.

K.L.K. MOTERŲ DR-JOS 
Montrealio sk. metinis susirin 
kimas, neįvykęs sekmadienį, 
šaukiamas šį šeštadienį, balan 
džio 2 d., 7 vai. vak. A. V. para 
pijos patalpose. Jis už 
kavute. Narių dalyvavimas bū 
tinas. Valdyba.
MIRĖ L. Broneikaitė-Kartavi -r-- r-e>—1- • r1xiatr_
čienė, našlė 86 metų amžiaus, Jos kebai> kui;ie PagnsU gerais az‘aga, 
kovo 19 d., palaidota kovo 23 eorais ~ veda 1 ”Pe,klą - * 
d. per Šv. Kazimiero parapiją, 
Cote dės Neiges kapuose.

d., 
su sėkmėje... Dėl audros buvo ati 

dėti koncertai, Skautų laužas ir 
t. t.

„KELIAS J PEKLĄ“.
v nara Šitokiu pavadinimu komedi sprendimo išdavoje būsime tei jeigu nėra 

žsibaie-s J9 stato LAS Montrealio sky singai paliesti.
mac bn rius balandžio 16 d. tikėdami,

Vilniaus klausimas aktualus Namus sukasi beveik visas tau b) Velykų šventadienį, ba 
ir svarbus kiekvienam lietu tinis lietuvių gyvenimas. Reikė landžio 10 d., 9 vai., įvyks ve 
viui, tuo labjau mums vilniečia tų jau organizuoti akciją didės lykinės lietuvių pamaldos. Jos 
ms, kurie vienokio ar kitokio niems namams. Mes remtume, prasidės šv. krikšto apeigomis, 

” "v ’ . , - . . . _i_n Specifinių kliūčių, giesmės bus giedamos dūdinin
tai ir nelauktina. Pagarba žmo kams dalyvaujant.

kad anksčiau, ar nėms, kurie padaro! I. D. Kun. dr. M. Kavolis.
Veikalo pagrindinė mintis ei vėliau> narpliojant Rytų Lietu PASKAITA APIE LIETUVĄ 

na apie meilės pagundą. Visi v2? problemas, kiekviena, me

norais — veda į „peklą
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
’52 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

— 7.000 rytų Vokietijos jau 
ANGLAMS. nimo dirba konclageriuose už

Kanadiečių anglų šeimų klu politiką.
ė bas Toronte pakvietė dr. M. Ka / ........... ......

XK

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

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

!
 šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av.

? Verdi’n. Tel.: PO 6-9964.
W" ....

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M ALI ŠKA 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Tel: TR 4547

priešais jos nelegalius veiks 
mus ir visas paslaptis išveda 
viešumon. P.

AR į KANADĄ ATVYKS 
„TUŠČIOS PASTANGOS“?

Bostono dramos kolektyvas, 
režisuojamas p. Gustaitienės, 
labai sėkmingai vaidina P. Vai 
čiūno komediją „Tuščios Pas 
tangos“, kuri savo metu Lietu niui ir vilniečiams, 
voje buvo sukėlusi didelį triukš 
mą. Iš Bostono „Tuščios pas 

IŠNUOMOJAMAS kambarys tangos“ apkeliavo jau kelis 
2584 Hogan St. Tel. CH 5070. miestus, ypatingai didelį pasi 

sekimą turėjo New Yorke, kur 
vaidino metinėje „Darbininko“ 
šventėje. Vaidinimuose vyriau 
šioje rolėje dalyvauja žymusis 
mūsų dramos aktorius Henri 
kas Kačinskas.

Montrealis irgi labai norėtų 
turėti gerą spektaklį, todėl da 
bar vedamas susirašinėjimas su 
Bostono lietuvių drama. Pro 
jektųojama spektaklį duoti po 
Velykų. Ar pasiseks? 
ŽYMUSI.S

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su baldais, vienam asmeniui ar 
šeimai be vaikų. Kreiptis 1831 

Allard, Ville Emard.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su centr. apšildymu, vedusių 

porai arba viengungiams, 
6420 — 38 Ave Rosemount.

Tel. CL 6361.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su teise naudotis virtuve: 

3523 St. Urbain, tel. BE 4710.

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 323 7

| NOSIES, GERKLĖS ir 
g AUSŲ SPECIALISTAS 

CHIRURGAS 
R. CHARLAND 
SHERBROOKE E.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

ir

DR.
956

Tel. :FR 7684. EX8822

Dr.E.Audrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

, nušviečianti tą klausi 
mą svetima kalba, turės didelės 
reikšmės, nutarėme imtis minė—-. ----—--------tos knygos išleidimo anglų kai (speaker) prane mmas^ piešti dirvonų } Aziją ir
boję.

Žinoma, vienam Vii. Kr. Lie 
tuvių S-gos Toronto skyriui ši 
našta būtų persunki, bet tikime 
visų organizacijų, kurioms tik

— Iš Lietuvos vežamas jau

bažnytinį gyvenimą pauralį.
______ 7   2.j — Izraelis norįs būti taikoje 
klubo susirinkime kovo 22 d. su Egiptu, bet nė vienos pėdos 
vakare Maple vietovėje.

Dr. Kavolis ten kalbėjo apie
V AUPUA A A * A AP — V* J 9 t O X

rūpi kultūrinis darbas, nuošir bažnytinį gyvenimą Didž. Lie 
džia parama. Neabejojame vi 
suomenės pritarimu, kuri nie 
kuomet nebuvo abejinga Vii

šti apie 
Lietuvoje. Pranešimas įvyko

Raštinė: OLiver 4451

savo teritorijos niekam neati 
duos.

— Burmos premjeras U Nu 
lankėsi Indijoje tartis su Neh 
rų.

O, vilniečiai, begyveną lais 
vąjame pasaulyje, paimkime di 
desniąją naštos dalį šiame dar 
be, būkime avangarde ir prade 
kime mokėti nuošimčius sko 
los, kurią gavome neįsivaizduo 
jamos paramos forma lenkų 
okupacijos metu. Dauguma iš 
mūsų, pradedant „daraktoriš 
ko” tipo pradžios mokykla, tę 
sė mokslą gimnazijose, o dau 
gelis augštojo mokslo pasiekė 
dėka anapus gairių visuomenės 
duosnumo.

Ta pačia proga Vii. Kr. Liet. 
S-gos vardu norėtųsi tarti dr. 

kailių siuvėjas J. A. Šapokai nuoširdžią padėką 
Gražys (žiūr. jo skelbimą) įsi už įdėtą didelį darbą išleidžiant 
gijo modernišką Pontiaką. „Vilniaus Lietuvių Gyvenime“, 
JAV PREZIDENTO raštinė kurią verčiant į anglų kalbą au 
atsakė į Montrealio lietuvių Va torius pažadėjo pritaikyti leidi 
sario 16’

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4.
I rytus nuo Dufferin St.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

6351
neju-
mūsų liuciją.

SERGA 
staigaus 
P. Juškevičienė, 
daugelis vaikų, mokinių. 
Dranginienė jau 2 mėn. guli ----------------------------------------------

1 4 butu 6 metu senumo kam Inst- Radium, turėjo sunkių ninėj, S. Sabatavičius .susižeidė 
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 
pat statomos lietuvių bažny 
čios. $ 26.000.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

*

d. proga priimtą rezo nio' paskirčiai. Taip pat dr. A. 
Šapoka turi rankraštyje Vii 

daugelis tautiečių dėl niaus miesto istoriją, kuri taip 
oro kitimo'. Sluoguoja pat laukia leidėjo, o jos pasiro 

L. Balzaras, dymas būtų itin sveikintinas.
O. Skyriaus Valdyba.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

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. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susita ri m '

operacijų ir dabar sveiksta. A. pirštus, K. Milašius susižeidė 
Kudžma, beslidinėdamas sky, darbe. Serga A. Janušaitis, E. 
nusilaužė kojos šeivą ir dr. Še Strelis, V. Mikonytė, A. Nomei 
gamogos sugipsuotas guli na kienė.
mie. Taipgi operuotas K. Gir 3 ŽVAIGŽDŽIŲ statybininkų 
džius, p. Jazokas ir p. Blažienė b-vės nario p. Krauzo pakriki 
Lašinės lig. Pr. Tekučio sūnui tyta dukra Rūta. P. Kiauzo šei 
taipgi padaryta operacija. S. ma turi du vaikus, nes be nau 
Žemaitis gydėsi Victoria ligo jagimės yra vyresnis sūnus.

NEIMAN, B ISSET &SE GU I N 
Barristers & Solicitors

praneša, kad po 1955 m. kovo 26 dienos jų biuras 
persikelia į

3 5 HAYDEN STREET 
Toronto S, O n t.

Vienas blokas į pietus nuo Bloor St., pusė bloko į 
rytus nuo Yonge. Tel. tas pats: EMpire 3-7461
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