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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SOVIETINĖ SPAUDA UŽVERSTA RINKIMŲ 

„LAIMĖJIMAIS”.
.Tiesa“ ir „Literatūia ir me kui nesigailima... Lietuva turi 

ta Liet. Akademinio Sambūrio nas", ateinantieji iš Vilniaus, duoti Rusijai pu ne, i.vusto, ue 
įsteigtos Vinco Krėvės vardo perdėm užversti „komunistų ir konų, lašinių! C.crinti v.tje.ų 
literatūros premijos įteikimas, nepartinių bloko“ kanidatų „lai auginimą! Patempti kiaulių šė 
Tą pačia proga bus suruoštas mėjimais“ okupuotosios Lietu rimą.
ir literatūros vakaras, kuriame vos „seimo“ rinkimuose. . . Lyg Greta to, įsakymas gerinti 
dalyvaus gausios meno jėgos, dar kas nors kitas galėjo „lai jaunųjų literatų auklėjimą!...

Mitingai prieš Paryžiaus 
susitarimus.

„Tiesa“ pilna aprašymų, ka 
ip okupantas suvarė į protesto 
mitingus lietuvius, kad šie kel 
tų gvoltą prieš Paryžiaus susi 

' tarimų patvirtinimą. Mitingai 
vyksta miestuose, fabrikuose, 
kolūkiuose ir visur, kur tiktai 
galima krūvon suvaryti bent 
tris žmones.

Tuose mitinguose 
prieš Ameriką, 
džio nesakoma, 
ruošiasi karui.

Gastrolės
Į Rygos baleto spektaklius 

„Tiesa“ pilna įsakymų. Štai buvo pasiųsta grupė lietuvių 
tiktai antraštėse įrašyti įsaky baleto artistų: Sabaliauskaitė, 

PATAIcvmai mail Ryžtingai spartinti miško Svetisckaitė ir kiti. Visi tie pa
PATAISYMAI. ruošos darbus! Ldiku ir gerai tys, kuriuos išauklėjo Neprik

Praeitan NL nr. įsibrovė nepasirenkime kukurūzų sėjai! lausoma Lietuva. Nieko nauja, 
malonių klaidų: kons. dr. Dauž Gerinti raudonojo kryžiaus dr Geriausi artistai tiktai iš Nepri

MONTREALIS
LITERATŪROS VAKARAS
IR PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Gegužės 28 dieną yia pasku

Politinė įvykių savaitė
VELYKOSE VISUR VYRAVO VELYKINĖS NUOTAI

KOS 
Okupuotoje Lietuvoje komunistų pastangos sudužo. . . j Ve 

lykų margučius.
Iš viso pasaulio žinios apie Londone vykusios „nusigink 

praėjusią savaitę sako, kad vi lavimo“ derybos atidengė visas 
sas krikščioniškasis 1 
praėjusią savaitę praleido

VELYKŲ ŽENKLE.
Į Jeruzalę buvo suplauku 

sios katalikų, evangelikų ir ki 
tų krikščioniškųjų tikybų žmo 
nių minios, kurios meldėsi ties 
Kristaus nukryžiavimo vieta 
arba Jeruzalės bažnyčioje. 

Romoje, Vatikano mieste, 
„Šv. Petro ir Povilo bazilikos ai 
kštėje buvo susirinkę arti pu 
sės miliono tikinčiųjų, kuriems 
iš Bazilikos balkono

KALBĖJO POPIEŽIUS.
Jis kalbėjo apie taiką, ir pa triūbuoja taiką ir nusiginklavi 

laimino tikinčiuosius urbi et or mą> o ištiktųjų tai yra tiktai
DIDELIS BLEFAS.

Rusija ir jos pavergti kraštai 
nei nusiginkluos, nei atominių 
bombų naikins, 
lesti kontrolės. 

Bet Maskva 
kiekvienos, kad 
padėties tuojau ___ ____ ________ __________ . . _
Ir štai, dabar, akivaizdoje šio tUOi__atsakė,__ netenka abe P- Vilkaitienė, ne p. Vilkelienė; kukurūzos auginimą kolūkiuo tarpu komunistai giriasi, kaip
pralaimėjimo, Maskva sumanė jotį.’ Dar 1948* m. vienas rusų P- Bakanavičienė išvyko pavie se ir tarybiniuose ūkiuose! Lai kokiu komunistų atsiekimu. 
naują triuką: karininkas Daugpilyje visai at Sėti į Bostoną aps pp. Gutaus ku ir gerai pasiroušti pavasario Apie visa tai teks dar plačiau

PASIKVIETĖ Į MASKVĄ virai pasakė, kad karas tarpaus, ne pp. Barauskus; nedar sėjai! Botago lietuviui ūkinin parašyti.

pasaulis Maskvos imperializmo klastas. 
Mat, iš anksto numatant, kad 
Maskvai svarbus ne nusigink 
lavimas, kurio niekad nepriėmė 
ir nepriims, o svarbi propagan 
da, — tai vakariečiai sutarė, 
kad posėdžiai bus uždari. Bet... 
be propagandos Maskvai nėra 
jokio intereso, todėl
MASKVA SULAUŽĖ IR ŠĮ 

SUSITARIMĄ
ir užkulisiniais keliais pradėjo 
varyti propagandą. Įvyko skan 
dalas. Vakarai užprotestavo. Ir 
taip iš tų derybų nieko ir neiš 
eina: Maskva visom triūbom

bi.
Ispanijoje po pamaldų mi 

nios skubėjo į bulių kovų are 
nas. Komunistinės Kinijos sos 
tinės, Peipingo, katedroje susi 
rinki į Prisikėlimo pamaldas 
apie 3.000 tikinčiųjų.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE, 
kaip praneša Maskvos oficiali 
telegramų agentūra Tass, esan 
čiose bažnyčiose žmonės, nebo 
darni komunistų persekiojimų, 
masiškai dalyvavę Prisikėlimo 
pamaldose ir atlikę tradicinę ve 
lykinę išpažintį. Įdomu, kad 
net Tass gavo įsakymą pažymė 
ti šį negeistiną komunistams 
faktą.

POLITINIAME 
SEKTORIUJE

praėjusi savaitė buvo tuo 
mi, kad Anglijoje tikrai, kaip rukus paaiškės.
buvo spėta .įvyko didelė politi KOMUNISTŲ AGRESIJA 
nė krizė, užbaigianti vadinamą nesiliauja. Kinijos komunistai 
ją Winstono Churchillio epo tebepuola Formozos sritis. Ban 
chą Senasis, daug Anglijai nu dč invaziją į Quemoy vieną sa 
sipelnęs premjeras, o visam pa lą> bet buvo atmušti. rai ju „tai

Kcl

TRUMPOS ŽINIOS.
— Atsistatydinęs W. Chur 

chillis ruošiasi keliauti, visų 
pirma į Tolimuosius Rytus, —

nei sutkis pri

dinamiška: iš 
ir blogiausios, 
jieško išeities.

Plačiau apie tai bus pianešta mėti“, nes vienintelis kandida 
vėliau, o dabar visos organiza tų sąrašas ir buvo tiktai „komu 
cijos prašomos gegužes 28 d. nistų ir nepartinių bloko” sąia 
palikti neužimtą 1954 metų Vin šas. Priešrinkiminiuose nume 
co Krėvės vardo premijos įtei riuose rašo kandidatai j „depu 
kimui ir literatūros vakarui. tatus“ ir visi, pagal Maskvos 
vri vvne MnwTDfAi vir birbyn*- aPie Patl- balsuokit. VELYKOS MONTREALYJE jau Mpjrmoji sesija“ apra

Šiemet Velykų dienos buvo Šyta. Finansų „ministras” Dro 
gražios, bet nešiltos. Žmonių binis patiekė seimui biudžetą, 
bažnyčios buvo pilnos. Lietu Pasisakydami dėl jo „deputa 
vių parapijų bažnyčios ypač bu tai“, kiek leidžia okupacinis re 
vo prisipildžiusios, kaip niekuo žimas, pasisakė dėl to biudže 
met. Prisikėlimo iškilmės šv. to ir apie trūkumus, kurie sma 
Kazimiero ir Aušros Vartų baž ugia visą Lietuvos gyvenimą, 
nyčiose buvo labai iškilmingos. Tie pasisakymai įdomūs. Jie 
AV bažnyčioje kun. klebonui atidengia okupacines negero 
dr. J. Kubiliui asistato svečias ves.

Rusai laukia karo su Amerika, kun. : Grauslys ir klieiikas vie 
Vokiečių maršalas Schoer ne nuolis.

ris ir kiti sugrįžusieji iš Rusi 
jos pasakoja apie rusų nuotai 
kas. Pasikalbėjime buvo už 
Jtlsnsta • » _  ---- _ -r~__  9 *

Ar ruošiasi rusai į karą? __vardis, ne Daudžvardis; serga augijos veiklą! Plačiau įdiegti klausomos Lietuvos laikų. Tuo

Sir Anthony Eden, 
naujasis Anglijos ministeris 

pirmininkas.

rėkiama
Ir nė vieno žo 
kad sovietai

KĄ PASAKOJA SUGRĮŽUS 
IEJI IŠ SIBIRO.

i Rygą-

Austrijoe konclerį Raab, kuris TSRS ir Amerikos neišvengia bo pašalpa dabar nustatyta: ne 
Velykų šventėmis ir nuvyko mas. Kada jis bus, sunku paša vedusiems vietoje 17 dol. —^23 
su delegacija. Maskva esą no kyti, tik viena s 
rinti įrodyti, kad ji tikrai jieš tikrai būsiąs. Tada visi nuste 
kanti taikos. Bet už to kvieti bo, jog taip atvirai kalbama, 
mo niekas ir nieko gera nema Ruošimosi žymių matyti daug, 
to. Atvirkščiai, įmatomos ko Pagaliau karo belaisviai ar ki 
kios naujos klastos ir, gal, Aus ti suimtieji mokėdavo išskaity 

įdo trijos prievartavimas. Tai net

KANADA MAŽINA 
PILIEČIAMS MOKESČIUS.

Kanados vyriausybė nuo šių 
metų liepos 1 dienos sumažina 
income tax visiems piliečiams 
dešimčia procentų ,85 procen
tam pileičių, turinčių mažesnes x. Y 
pajamas, mokesčius sumažina

aišku, kad jis dol.; vedusiems vietoje 24 dol.
— 30 dolerių.

DAUG SERGANČIŲJŲ
Prieš Velykas susirgo J. Ba 

kanavičius. Dvi savaites prieš 
Velykas sirgo gripu p. Paunks 
mene. Prieš pat Velykas E. Ka nuo 12 iki 13 procentų.

AUKOS „N. L”
L. Pečiulis, 

Vancouver, B. C . .5,-— 
. 20,—

I. F. Girkantas, Chicago. .8,40 
rdehene, krisdama ant ledo, su 1955 jr 1956 metais asmenį Nuoširdžiai dėkojame už gra 

„ *sitrenke kelį. Dr. J. Šegamogas jncome tax sumažinti pu žią paramą. NL.
tikrųjų bendrais bruožais daro Lachinės ligoninėje, padaręs siau _______

Padaryta mokesčių lengvatų skaįčius metus didėjo 
ir pramonei, prekybai. ■ - - 4
VOKIEČIAI DOMISI RYTŲ 

POLITIKA.
Pasiuntinybės patarėjas Dr.

A. Gerutis kovo pabaigoje ir ba čių bendrą pieno primelžimo 
landžio pradžioje buvo nuvy pakėlimą, yra blogai organizuo 
kęs į Bonną. Jis lankėsi Vokie tas gyvulių žiemojimas dauge 
tijos užsienių reikalų minsiteri lyje respublikos rajonų. Eilėje

ti ir tarp eilučių iš „Pravdos“, 
„Izvestijų“ ar Rytinės Vokieti 
jos kom. vyriausybės organo 
„Taegliche Rundschau“, kas iš

si. Grįžusioje pareiškimu, Tat tyrimus, rado reikalinga padą 
viai 1945 m. vis laukė, kad juos 
išvaduos Vakarai. Ypač daug 
tikėjosi iš britų karo laivyno. 
Deja, tikrovė pasirodė kitokia. 
Ir dabar gyventojai klausosi ra 
dijo pranešimų iš užsienio. Ka 
Įėjime girdėjo iš kitų, kad buv. 
latvių prezidentas Ulmanis, iš 
tremtas į Sibirą, dirbąs kažkur 
viename kolchoze.

— Žmonės laukia išlaisvina 
giama, kad tuometinis JAV ka mi> — pastebėjo vokietis D., pa 
ro vadas McArthuras įtaigojęs leistas iš darbo vergų stovyk

šauliui garsus, kaip Pirmojo ir 
Antrojo Pasaulinio karų prana 
šingas numatytojas ir jų laimė 
tojas, pagaliau dėl senatvės tu 
rėjO' pasitraukti iš premjero vie 
tos ir ją užleisti Antanui Ede 
nui, ilgamečiam užsienių reika Japoniją, Indiją, Filipinus, 
lų ministeriui.

PREMJERŲ PASIKEITI 
MAS ANGLIJOJE, 

žinoma neliks be tūlų pasek 
miųk Edenas, Churcbdlio pa 
reiškimu, bus pajėgesnis pra su j «*.. k įrezidentas vieną kartą vis tiek bus kitaip, 

kurie įvyks gegužės 26 d., į 
kuriuos darbiečiai eina komu 
nistams palankaus Bevano opo 
zicijos sujaukti.

Naujasis Anglijos premjeras 
iškart gavo Maskvos smūgį. 
Tai geras jam „krikštas“. Ma 
skva pareiškė, kad ji nutraukia 
nti bendradarbiavimo sutartis 
su Anglija ir Prancūzija, pasi 
rašytas 20-čiai metų. Už tai, 
kad šios ratifikavo' Paryžiaus su 
sitarimus.

NUSIMINTI NĖRA KO,

— Dr. J. Salton išiado seru 
mą nuo vaikų paralyžiaus.

— Jaltos dokumentuose tei

ryti kelio punkciją 11 10-čiai 
dienų užgipsavo koją. Serga p. 
Vilkaitienė, O. Kielienė.
Pp. Morkūnų sūnui padaryta 
operacija Lachinės Igioninėje.

TARPTAUTINIS YMCA 
FESTIVALIS MONTREALY

Balandžio 22 dieną, 8,30 v. _  __
vakaro Montrealio High S cho joje įr> be to> turėjo pasikalbę kolūkių gyvuliai laikomi blogo 
oi Auditorijoje jvyks YMCA jįmų su Vokietijos palitinių se patalpose, neūkiškai naudo 
sukaktuvinis šokių ir dainų fes sluogsnių atstovais, kurie ypa jami pašarai. Pvz., Utenos rajo 

tingai domisi rytų Europoh pi no Piliakalnio kolūkyje gyvu 
.. « .. -------- . ]ajkomj neatremontuotuose

Kartu su Baltų Draugijos tvartuose, kurių langai ir sto 
vokiečių-lietuvių sekcijos pir 8a* kiauri, karvidėse nesutva: 
mininku, pasiuntinių Dr. A. kyt°s ėdžios, pašarai išduoda 
Windeckeriu A. Gerutis buvo is akies« nesilaikant jokių šė 
priimtas Vokietijos federalinio ^normų... 
ministerio W. Krafto, minėtos 
draugijos garbės pirmininko.

Būdamas Vokietijoje, Dr. 
Gerutis pasimatė su kai kurių 
lietuvių poltinių ir visuomeni 
nių organizacijų veikėjais.
Nesiseka plėsti pienininkystė.

T. Lietuvos Ministrų Tary

gelio tautų šokio ir dainos daly oblemomis. 
viai, o šių tarpe ir lietuviai, 
skautų šokių grupė, vedama p. 
Bruzgelevičiaus. Spektaklį glo 
boja A. Kabbash, T. Kuhnert, 
W. Fingland ir E. I. Taylor. Vi 
si kviečiami atsilankyti.

labai nežymiai. Labai žemas 
pieno primelžimas 1954 me 
tais gautas Pabradės rajone.

Viena iš priežasčių, stabdan

’! ir daręs. Dabar šis klausimas Labai daug laukia iš amerikie 
J tiriamas, nes prie to jungiamas čių. Pasakotojas teigia matęs, 
' ir Eisenhoweris. kaip vyko sukilimas, net pats

— Susidūrė Afganistanas su Jame dalyvavo, sakosi žinąs,
Pakistanu. Afganistanui nepati kad sukilimo rezultate apie 300 
ko, kad Pakistanas centralizuo buvo negyvų ir nemaža sužeis PIRMOJI Komunija lietuviš 
jasi, todėl kursto vakarinį Pa tų. NKVDistai, šaudydami į kai vaikams bus Aušros Vartų 
kistaną atsiplėšti nuo visos Pa beginklius žmones, šaukė: bažnyčioje balandžio 24 d., sek 
kistano valstybės. „štai jums laisvė“. Vis dėlto madienį. Tėvai kivečiami siųsti

— Amerikos darbininkų su gyvenimo sąlygos po Stalino savo vaikus. Apie vaikų siunti 
važiavimas Clevelande pasisa mirties, o ypač po streiko, pa mą reikia pranešti kunigams.

PRIEŠVESTUVINĖ staigme 
na (shower party) buvo su 
ruošta Birutei Jokšytei ir Mar 
garitai Balsaitytei, kurių vestu 
vės numatomos vasarą.
SKAUTĖS-AI gegužio 14 d.
ruošia linksmą vakarą su įdo _____ ______  ____ _____ ______  ________

šiai organizuoti esą ' pabaltie mį Pr°grarna į,“P‘c u‘ Jau iS rektorių ir kolūkių valdybų rei tų ketvirtojo ketvirčio .emon 
čiai T .irtu via i Vain neištikimi anksto visus įspėja. kiamai nekovoja už tolesnį kar to užduotis... neįvykdoma. Darrežimui, dažniausiai apkaltinti ------------------------------------------- v‘¥ •Jaugus padidinimą ir jų blogesnė padėtis yra Veisėjų,

- — • ' ' • _ • ” ----- — Dauge Pagėgių, Giedraičių ir MTJ-
Mėlynojo ekspre lyje rajonų nesiima priemonių -se, kuriuose iki gruodžio 1 d.

--------- --------------------------------------------’ = - •----------VJ------------ •-------------- --------------nį yjg

Darbo vergų streikų, be Vorku transportas pasiųstųjų 'iš ryti likviduoti, jų kergimui sutvar nas traktorius.
— 50 Miuncheno studentų

—-------- tvartai ir eilė j
kitų Utenos rajono Taurag ą 
MTS zonos kolūkių. „Už T..: 
ką” žemės ūkio artelėje prieaug 
lis laikomas blogose sąlygose.

Tauragės MTS šiemet ne 
įvykdė gamybinio plano s os 
MTS IX brigada atliko vos 
trečdalį pagal sutartį nu ...ny 

____  _ . _ tų darbų. Dalis traktorių ,.iį.i ne 
ba ir T. Lietuvos KP CK pažy kokybiško remonto išti-um „u 
mėjo ,kad respublikos žemės vaitėm išeidavo iš rii. u nė . 
ūkio ministerija, daugelis par Bet dar dabar MTS pa. Juė ,>t 
tijos rajonų komitetų, rajonų ganizacija ir MTS dirėktornis 
vykdomųjų komitetų, MTS di drg. Počkus nesiima... Š.ų me

važiavimas l
kė už trumpesnę darbo savai gerėjo: miršta jau ne tiek daug, 
tę: 30 valandų darbo savaitę kaiP seniau. Vorkuta yra viena 
su 40-ties valandų atlyginimu. bjauriausių darbo vergų sto

— JAV mokslininkai, elekt ‘ '
pastebima iš šalies, nes Mask ronininkai, teigia, kad labai 
va tų sutarčių nesilaikė: ji pa greitu laiku daugumą visokių 
darė komunistinį perversmą Če darbų atlikinės robotai: pada 
koslovakijoje, o Lenkijon įve rys prekes, jas įpokuos ir išsiųs

' dė savo „Trojos arklį“ maršalo vien robotai.
Rokosovskio asmeny, ir kitas — Singapūras siekia nepri
valstybes tiesiog jėga pavergė, klausomybės.

Msakvai Edenas turėjo pa ■ ~.r.____ o_______ _____* . , .
reikšti, kad ji bus atsakinga už teroristinius veiksmus, —■ rei net patys tarp jų dalyvavę, yra m;iPJ*e vad’,
tų sutarčių nutraukimą. O ištik kalauja susijungti su
rujų Paryžiaus susitarimų rati ir atsiskirti nuo Anglijos,
fikavimas nieko bendra su Mas ‘ ~ _
kvos nutraukiamomis sutarti rencija, kurioje pasireiškė labai Uchtoj, Noriske ir kitur.
mis neturi. dideli nuomonių skirtumai, no kur streikavo ir moterų stovyk

Galima pasakyti, kad šį kartą rs rezoliucijos ir priimtos. los. Lietuviai, latviai ir estai lai
MASKVA PRALAIMĖJO — JAV vyriausias teismas kėši labai broliškai, jie turi sa

___________________ .
lė paaiškėjo anksčiau, negu bu joje,jca«uome kad Upinuose apie 500 žmo niaus, Joniškio Pakruojo, Mo vakarus, po svyravimų sugrįžo
vo patvirtinti Paryžiaus susita JHaMan, P per kratą prie jo rado vak. Ber nių. 1*U kolūkiuose karvių pas tėvus.
runai.

vykių visoje Sov, Sąjungoje, 
nes čia režimas yra labai sun 
kus, dirbti tenka po žeme, oras 
blogas. Pasakotojo teigimu, iš 
užsieniečių Vorkutoje geriau

— Kipro saloje graikai daro palaikę ryšius su partizanais ar lyne nusipirktą laikrašt|. 1951 pieningumo pakėlimą.
į — rei net patys tarp jų dalyvavę, yra m- Pr*e vad. p
Graikija veik visi nubausti po 25 metus, so“ buvo taip pat prijungtas motininių gyvulių bergždumui nebuvo suremontuotas 

-p. « s t •»•*+« Ii trxrirlssrvf i orimu i aitfvar nrinc

— Pasibaigė Azijos konfe tos, buvo taip pat Karagandoj, nes Vokietijos zonos i Sibirą, kyti, o taip pat karves neracio
" • ............................... Kai Jo vienas pažįstamas į ten bu nąhai šeriamos, blogai laiko ., „ v,..; •

vo išgabentas tiktai už smagų mo. ir prižiūrimos. Dėl to kar P""*1" ' *<«?'
anekdotų apie Pieck,. ' vių pieningumas daugelyje kol

Ypač liūdnos darbo vergų lai ūkių dar tebėra žemas, karvių vių*
dotuvės. Visi mirusieji skro skaičiaus padidinimo ir pieno “ Italijos komttni.,tai: nv ■

aaznai aisKUtuoja Kiausunus, džiami, jų širdys ir plaučiai iš bendro primelžimo pakėlimo ?oJ.nPeral’^m7”^°
kas reikia daryti. Vorkutos įna imami ir p asiunčjami į media tempai toli gražu neatitinka K lonne, Milane, Gviiujoj ir kt.

........................................... nos institutą. P CK rugsėjo plenumo reikalą — Rusijos pulkininko Ly»i 
___Žemės drebėjimo metu Fi vimų. Žiežmarių, Linkuvos, Vii kovo sūnūs, 17 met., pabėgęs į
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Laisvoji tribūna.
„LEISKITE NEMUNUI RAMIAI PLAUKTI...”?

 __ ________ _ o__ . _ Pasitaiko ir tokių žmonių, me, o nepasakome, ko norime, 
savąjį kandidatą į S-gos valdy dovybę teko sudaryti keturie kurie visuomet nepatenkinti ir ypač kurie buvome Vasario 16 
bą. ms kolegoms. Tokiai padėčiai zirzia; jie kaž ko nori, bet pa Šventei Rengti Organizacinio
Neįvykus visuotinei registraci esant nereikėjo iš jų tikėtis di tys nežino ko?
jai yra sunku nustatyti, kiek dėlių darbų. Jie padarė, ką gale Kažin kas „nuodėminges 

ar tie lietuviai „moralis 
kurie dalyvavo Vasario 16 

~ J ...........  Šiais melais susi minėjime, ar tie 150, kurie są
studentai (žinios imtos iš un- domėjimas nemažas — išnau moningai nedalyvavo?
to registro — taigi tikslios). Jokime jį mūsų pačių naudai. 
15 ar 20 Montrealyje ir gal dar Kiek mums tai pavyks, priklau 
tiek pat likusiose vietovėse. Iš sys nuo to, kiek kolegų matys 
viso susidarytų apie 75 — 100 reikalo balsuoti .Tad, kolegos, 
asmenų. Skaičiai neįmponuo kokioje Kanados augštoje mo 
janti, bet tendencija yra, jog kykloje bestudijuotumėte, ar 
jie kasmet didės. Tūo tarpu iš rinkiminės komisijos gausite 

kad neišsi balsavimo lapelius ar ne (ji vi

Studentai.
LAIŠKAS KANADOS LIETUVIAMS STUDENTAMS^
Mieli kolegos, ti daug apgyvėjimo studentiška
Artėjant šių mokslo metų pa me gyvenime. Gaila, kad jis 

baigai, Kanados lietuvių stu tuo tarpu laikosi tik torontiškių 
dentų Lozorius keliasi iš numi pastangomis. Priekaištai dėl sky 
rusių ir, štai, skelbia savo vai relio šališkumo neturi jokio pa 
domojo organo rinkimus. Tai grindo. Pagaliau, esant pakan 
Kanados Liet. Studentų Sąjun karnai susidomėjimo ir noro, 
ga, kuri torontiškių įkurta panašų studentiškąjį skyrių ti 
prieš dvejus metus, dėl kažko kimės, ir „N. Liet.“ neatsisaky 
kių priežasčių, per tą laiką ne tų įvesti. Taigi darbo yra už 
pajėgė apjungti visų Kanados tenkamai, tik reikia darbinin 
lietuvių studentų ir išvystyti ap kų.
čjuopemesnio veikimo. Šiuo me Paskelbtas gausus kandida 
tu pasirodė džiaugsiningesru tų į S-gos valdybą sąrašas duo 
reiškiniai. Po ilgo delsimo, ant da stiprių vilčių, jog Sąjunga 
roji po Toronto didžiausia stu augs ir stiprės. Atsiminkime, 
dentų grupė — montrealiečiai kad pereitais metais į tą pačią 
pagaliau surado reikalą įsijung valdybą neatsirado nė penkių 
ti į bendrą darbą ir net išstatė kandidatų ir formalią s-gos vaOrganizuotumo keliu

Yra graži ir nesugriaunamo vinimo iš okupacijos baruose, o 
įtikinamumo patarlė, tapusi jau vis dėlto ir ji nesusilaukia ver 
ir taisykle: „Vienybėje — ga to dėmesio. Kodėl?, 
lybė“. Imkime Kanadą. Čia labai ne lietuvių jaunimo Kanadoje ei jo ir už tai mes lenkiame galvą nis

Galybę tegalima atsiekti tik lengvai kūrėsi Lietuvių Bend na augštąjį mokslą. Žinome dabartiniam S-gos pirmininkui tai' 
tai per vienybę, o vienybe mū ruomenė. Dėl to kūrybos sun tik, kad Toronte yra 35 pilni J. Gvildžiui. !~ 
sų laikais yra įmanoma tiktai kūmo, tiesa, kaikas nusivylė, 
per organizuotumą, per organi Bet kodėl taip yra? Dabar, kai 
zacijas. jau daug kas paaiškėjo, galima

Svarstant teoriškai, tiesa, pasakyti, ir atviriau. Pradžioje 
vienybė galima ir be organizaci vis dėlto kaikas siekė pirmavi 
jų, bet tokiai vienybei atsiekti mo. Kaikas dėl to net kovojo, 
reikia labai augštos kultūros, Bet kai padirbėjo organizacijo 
didelio sąmoningumo ir labai je ir susidūrė su tūlais sunku 
gero susipratimo, kas mūsų lai mais, „atsikando“. Atsikando mums yra svarbu, 
kais dar nėra atsiekta, todėl ir dar ir todėl, kad pasirodė, jog blaškytume svetimųjų tarpe, sų adresų, net ir s-tų sąrašų ne
nėra įmanoma. Belieka: siekia tas pirmavimas arba „laimėji bet susijungę į vieną organiza turi) neatidėliodami siųskite
nt vienybės, siekti organizuotu mai“ teduoda tiktai juodą dar ciją pasijustumėmc vienos he savo balsus rink, komisijai pa
mo. bą, nebent dar su nemalonumų tuviškos studentiškos šeimos duotu adresu, nes jūsų atsiliepi

Organizuotumas, kaip paly priedu. Todėl kovotojai už pir nariais, dirbą tam pačiam tiks mas tai yra vienintelis kriteri 
ginti taip gi jau augštai susipra mavimą įsitikino, kad Bendruo lui atsiekti. Su šia : mintimi ir jus nuspręsti, kiek Kanados lie 
tusių žmonių socialinis atsieki menės reikalas ištikrųjų yra tik buvo įkurta K. Liet.. Studentų tuvių studentų yra susirūpinę 
mas, taip pat nėra lengvas da tai pasiaukojimo reikalas. Sąjunga. bendrosios savo organizacijos
lykas. Gyvenimo faktai labai Tiesa, reikalas labai svarbus Yra nuomonių,, jog tokia oi veikla ir likimu, a. b. 
vazdūs: juo kuri tauta ar visuo xI kultūringai tautai, būtinas, ganizącija mums visai nereika 
menė mažiau susipratusi, dau bet vjs dėlto — tai yra pašiau linga, nes iš jos jokios naudos 
giausia tamsi, tuo ji mažiau or kojjmo reikalas. Taigi, • kai vis.tiek nėra. 
ganizuota, tuo ji labjau pakri Montrealy, tegul tai riebus pa taip buvo, bet hera jokios prie 
kusi, tuo ji daugiau nesuvokia siaptis, ir dabar dar apie tą pir -žasties, kodėl mes ir toliau tu 
savo gyvenimo tikslų, tuo ji mavimą yra tūlo susirūpinimo ; rime snausti. Imant proporcio , . _
yra dirvonas, kurį anksčiau ar net kalbama apie .„blokus”-, tai nąliai, Kanados studentai ture-2. Vida Aperavičiūtė—2 k. che ju.

i__ 1...U ty. jgVyStytį. -bent šeštadali mū mija, Toronto, Nepriklausomos Lietuvos lai ne nuo mūsų priklausė ir pri

Komiteto Garbės nariais?
Nemunas šiandien dejuoja, 

nes juoju plaukia brolių, seserų 
ašaros ir kraujas. Tiems, kurie 
dėl to sielojasi ir daro kas tik 
įmanoma daryti, kad jisai ra 
miai plauktų, kai kas drįsta sa 
kyti „patylėkite ir leiskite Ne 
munui ramiai plaukti. Taip ty 
čiojamasi iš kenčiančios Lietu

Ar tie lietuviai, kurie drums 
čia vienybę, kurie neišmoko sa 
vo vaikų lietuvių kalbos, o ypač 
„patriotai“, ir gi priskaitomi 
prie tų „150 geresnių“ lietuvių? vos!

Jeigu Vokietijos, Rusijos ir Nors „senieji ir naujieji“ tų 
kitas tautas bandė vienyti dik žodžių prasmę žinome, bet kar 
tatoriai ir iš to nieko neišėjo, tais juos vartojame pašaipai, 
tai tas nieko bendro neturi su kiršinimui bei vienybės ardy 
mūsų Vasario 16, kurį įkurta mui. Visi mes esame vienos tau 
per aukas ir pasišventimą visos tos vaikai ir vienodai ant savo 
lietuvių tautos. pečių vergiją nešėme ir bend

kiršinimui bei vienybės ardy

lietuvių tautos. pečių vergiją nešėme ir bend
Prisiminimas apie VLIKo ir rai Lietuvą kūrėme. Vieni tė 

Šefo nenaudingą lietuvių tau viškėje sunkiose sąlygsoe savo 
tai nebaigtą kovą, kuri piktina darbu kėlėme Lietuvą iš griu 
lietuvius ir juokina kitataučius, vėsių, kiti sunkiai uždirbtu do 
neturi būti mums nesugyveni leriu rėmėme. Visų mūsų, kai 
mui priežastimi. Tas jų nesugy po lietuvių, teisės vienodos ir

JS JVK.JUS uauuus ^^of!ciaJus, kan<,J.datv są5j *uS venimas nenaikina Vasario 16 todėl, kas yra negera, vieni ki 
Tiesa, , iki šioliei 1 K' L* Student¥ S-gos valdybą j , kurios nutarimo aktas nepri tiems galime Jr turime pasaky

1. Algimantas Ankudavičius—klausomam gyvenimui paskelbti ir „pabarti“.
3 kurso inžinerija Toronto, tas visos tautos valią ir patvir f" 
aktyvus ateitininkų veikėjas, tintas jos sūnų ir dukrų drau kiai kūrėsi, kiti lengviau kuria

Skirtumas, kad vieni čia suj|

si irgi neturi musų skirti. Tas
vėliau įdirba kultūringesnės, verta konstatuoti. » ___ ________ t __ j , , . _ _
labjau susipratusios tautos ir tikrųjų ir Seimelio reika sų kolegų, akerikiečių veikimo, 3. Algimantas Banelis — 4 k. kais Vasario. 16 buvo atgijimo, klauso, bet nuo laiko ir gyveni 
tuo „plėšiniu“ naudojasi. Šiuos jas yra tįktaį darbo, kuris yra o tai, turint galvoj jųjų nuosta 
faktus patvirtina kasdieniniai bendras ir tas pat visiems, kas bią veiklą bei atsiekimus, būtų 
gyvenimo reiškiniai. save iaįko, lietuviu ir ypač su jau labai daug. Šalpos reikalai,

turingų tautų vardą. Savo vals į kultūringų žmonių, tarpą, rei nebuvo visai pajudinti. O kur 
tybėje jie tą įrodė, valstybiniu kalas. Konkrečiai kalbant: kas studentiškieji sąskrydžiai, s 
mastu, nors ir negalima teigti, nori ir pasiryžęs dirbti, — ma važiavimai, studijų dienos, ry 
kad nebūtų buvę galima pasiro loniai prašome į valdybą, komi šių užmezgimas su kolegomis 

kitose šalyse,, lietuviškoji pro 
paganda svetimųjų tarpe? Gera 
pradžia padaryta, nors ir priva 
čia iniciatyva,. įsteigus studen 
tų skyrelį „T. Ž.“ - Redaguoja 
mos sambūrio iš J. Gvildžio, B. 
Vaškelio ir A. Banelio, tas kuk 
lūs spaudos .skyrelis jau spėjo 

aktualiais straipsniais,

, Stu pergalės ir džiaugsmo šventė ir mo sąlygų. Neprivalome pa 
redakc. buvo švenčiama su įvairia ir lin miršti ir savo geradarių, kurie, 

_____ j________ ___o ___ _________ j ____________j__ ksma programa. Šiandien gi ji mums atsiradus nelaimėje ir 
Lietuviai pretenduoja į kul sipratusiu bei pretenduojančiu be partizaniško aukų rinkimo, 4. Gintautas Mitalas — 2 k. in yra pasiryžimo ir vilties šven varge, padėjo.

‘ žinerija, Toronto, tė, tad atatinkamoje dvasioje Kai vieni „dulkes“ valo, o
su 5. Birutė Petrulytė — Ik. psy ir nuotaikoje švenčiama, ką net kiti neša, tai jų visuomet atsi 

chologija, Ottawa-Toronto, ir kitataučiai supranta. ^Praei randa ir kuo daugiau nešėjų,
6. Alfredas Puzarauskas — ma tais metais vasario 13 dienos tuo jų „daugiau“ bus. Mokinki 

tematika, Montrealis, vienin „The Gazette“ (didelio tiražo mės iš klaidų, taisykime jas 
telis kandidatas iš šio miesto, populiarus Montrealio dienraš bendromis jėgomis, tada „dul

7. Vytautas Senkus — 2 k. inži tis) Vasario 16 proga įdėtą str kių“ bus mažiau ir mes būsime
nerija, Toronto, veiklus K. aipsnį pavadino: „Lietuvių Šve vieningi, galingi. O tos vieny 
L. S. S-gos Toronto sk. v- ntė — vilties, bet ne džiaugs bės, broliškos meilės, tautiško 
bos narys, mo dieną“. Tokių pavyzdžių vi susipratimo mums šiandien

9. Bronius Vaškelis — 1 k. psy same laisvame pasaulyje yra ypač labai ir labai reikia tautos 
chologija, Toronto, Studėntiš labai daug. Bažnyčioje metai ir mūsų pačių labui. Tą linki 
kuoju Keliu red. Sambūrio iš metų tos pačios pamaldos ir mums ir vyriausybė to krašto, 
narys. Skautų veikėjas. apeigos, tačiau tikintieji nesą kuriame mes gyvename bei jo 

—---- -------------------------------------  ko, kad jiems nuobodu, nes tai piliečiais esame.
“ ’ ' i Dėkoju už kantrumą perskai 

Taigf dabai"^yrą ne tas klau.riams nebūtų galima taip savęs kely, tai atkeltas Vlikas Ame ms, lietuviams, kurie verkšlena tyti mano „nelinksmą ir nuobo

dyti daug daugiau kultūringes sijas ir tt.
niais, negu buvo to laikotarpio Tikrai būtų didelė laimė, jei 
istorijai palikta^ faktų. gu atsirastų žmonių,. kurie ne

Tačiau, atsidūrę už Lietuvos tįktaį norėtų dirbti, bet ir stigę 
betų parodyti sumanumo taip 
išvystyti darbus, kad jie suju 
dintų, sudomintų maksimalį 
lietuvių skaičių, kurie dėtųsi į 
organizaciją, kaip gyvi bend savo _
ruomenės nariai. Tokiems lietu naujienomis, pranešimais įneš

architektūra, Toronto, Stu pergalės ir džiaugsmo šventė ir 
dentiškuoju Keliu 
sambūrio narys.

ribų, kaikur tie patys lietuviai 
neparodo dar pakankamo susi 
pratimo laipsnio. Ir pirmoje 
vietoje tą teigimą patvirtina 
nepakankamas jų organizuotu 
mas.

Tiesa, kad Amerikos konti viams su laiku tektų net ir pa . , ; .
nente daug kur tautiečiai nuos minkius pastatyti. tai dar nereiškia, kad naujaku visokios maišaties laisvinimo yra jų sielos idealas. Geda mu
tabiai gračiai yra orgamzavęsi TL61, ____ . « - - . - . , , , , ,
ir turi puikiai veikiančių orga simas, kas čia „vadovaus“, bet pasiginčyti dėl klausimų, kurie rikon tam reikalui galėtų gerai me, kad kasmet ta pa.ti nuobo dų straipsneli, kuri užbaigsiu 
nizacijų. Ir vis dėlto, pagal jų kas sugebės padaryti tai,’ kas hečią VLlKą, arba kad senieji patarnauti. Aš bijau, kad čia, di programa. Kur musų tauti ne daina apie „karalienės arba 
skaičių, tos geros ir gražios or ligšiol nebuvo pądaryta, kas Amerikos lietuviai negalėtų pa Amerikon, atkeltas Vlikas pa nis idealas? Pagaliau, šiais me tą , bet Maironio žodžiais: 
ganizacijos nėra tokios gausios slypi ir glūdi nepajudinta,’ kaip sidalyti su naujakuriais skirtin sunkins kai kuriuos reikalus, tais programa buvo sudaryta „Aš norėčiau prikelti nors vie 
savo narių skaičium, kokios ne dirvonas, kuris gali būti’ labai gomis nuomonėmis. Bet netūrė Tuoj pat atsirastų neaiškumų, mūsų visų atstovų. Be to, kiek ną senelį iš kapų milžinų ir iš 
tiktai galėtų, bet ir turėtų būti, derlingas, bet ligšiol dar. nesu tume leisti “toms diskusijoms kokį darbą čia turėtų dirbti vienas tautietis galėjo pareikš girsti nors vieną, bet gyvą žo 
Štai, kad ir Susivienijimas Lie gebėtas pašaukti gyyybei ir gytgriauti’mūsų vieningumo Lietu Amerikos Lietuvių Taryba, ti savo nuomonę per savo atsto delį, iš^enųjų laikų!” 
tuvių Amerikoje (sutrumpintai venimui; gyvenimui oiganizuo \ūs laisvinimo' vei-kldj Ameri Europos Laisvinimo lietuviška vus. Tad kodėl mes verkšlena Br. Abromonis.
SLA), arba kita panaši organi tos, kultūringos tautos. koj“. • ' t .
zacija — Susivienijimas Lietu Kas sugebės pašaukti gyve 1" Atsakymas aiškus.
vių Romos Katalikų, toli gražu niman tebesančias inertiniame . į kit kl^sim%:, „Ką mano 
nėra tokios skaitlingos, kokios stovyje jėgas, tas bus mūsų šių t - -

— 1 1 O T A T_ i • •» • • . - • •<

naudinga ir geriau draudžia, kiu jaučasi, — maloniai prašę, 
i
ir neišnaudoja draudėjų, be to, mo, kas tu esi. Visi geri, kas de 
dar tarnauja lietuvybei, lietu dasi į lietuvišką darbą, rūpinasi 
viškai kultūrai kelti ir priside lietuvišku organizuotumu, 
da žymia pagalba Lietuvos lais

pagal jų kas sugebės padaryti tai,’ kas lieči? VLlKą, arba kad senieji patarnauti. Aš bijau, kad čiA, di programa. Kur musų tauti ne daina apie 
___ _ v- , » . r norraUtn „a AmpriVnn a+lrpltaa Vii U ax: na nift idealas? Padaliau šiais me ta“, bet Mairc

sis škyrius, Lietuvių Bendruo  ------ -——---------------------------------------------------------------------- -
ruoirienė ir kt. Prasidėtų rung pasiimtų vykdyti Pavergtųjų parašų.
tyniavimas, skaldytus? jėgos, Jungtinių Tautų Organizacija. Siūloma to imtis PJTO, nes 

nėra tokios SKaitnngos, kokios stovyje jėgas, tas bus musų siu' , ~ vi įKn nork^lima ; 'mtume bartis ir nežinia, kuo Tai yra ne tiktai galima, bet negerai, jeigu tokį svarbų uždą 
turėtų būti. Sakysime 6LA. Ir laikų didvyris, ir jeigu kas to aJSL?* a viska« baigtųsi. Man rodos, kad ir būtina. Ir mes, pavergtųjų vinį imsimės vykdyti pakrikę,
naudinga ir geriau draudžia, kiu jaučasi, __ maloniai prašę ' atsake. gia, Amerikoje, mums užtenka tautų žmonės, bendrai yeikda anarchiškai. Reikia tą raryti
negu privačias organizacijote, me į priekį. Mums nėia klausi >>Je* norime turėti dar daugiau „'laisvinimo veiksnių“... mi, surinksime dešimtis milionų tvirtai organizuojai.

...................V TAI YRA TIKRAI SVARBUS REIKALAS APIE LAISVĘ.
„Europos Lietuvis“ 11 (391) priemonė viešąją opiniją mūsų Vasario 16 proga Aūstralijo me, kad tauta išliktų gyva. Mes 

J. Kardelis. nr- įsidėjo Pr. Zundės pasirašy reikalui mobilizuoti. Galimybių je išeinančiame laikrašty „Mū čia renkamės ne savo patriotiš 
tą vedamąjį „Svarbiu reikalu“, atkreipti ta proga laisvojo pasų Pastogė“ 6(304) nr. įsidėjo kumui pademonstruoti, bet re

I kuriame tarp kita rašoma: šaulio dėmesį į Lietuvos bylą vedamuoju V. Kazoko straips gistruotis savanoriais, kaskart
I „Šių metų birželio mėn. bus būtų labai daug. Laisvasis pa nį „Laisvė*, kuriame rašoma: atnaujinti priesaiką ir ištikimy 
I jaū 15 metų nuo tos dienos, ka saulis tam mūsų žygiui tikrai „Taigi tautinė laisvė. Kiek bę, kad mes enšiduosime savos 
I da bolševikai užplūdo ir paver pritars, o sąmoningesnieji dar vienas tautos sąmoningas na tautos ir jos idealų“.
I gė mūsų kraštą. Tos liūdnos su ir padės -—priešas juk bend rys už šitą laisvę angažuojasi Labai teisingai. Į Vasario 16 
I kaktieš proga turėtumėm pa ras. Garsas apie tą mūsų žygį visu savimi, ir kovodamas už -sios minėjimą mes einame ne 
I galvoti, ar mes, kurie gyvena pasklistų radijo bangomis ir už laisvę jis žino, kad tuo gina sa pramogų, ne įdomumo, ne pasi 
I me laisvajame pasaulyje, išnau geležinės uždangos, o tai pake? vo tautos kultūrą it tuo pačju tenkinimo jieškoti, bet einame, 
I dojame visas galimybes, kad pa tų krašto rezistencijos dvasią, laidoja jos tolimesnę egzisten kaip į Tautos Šventę, kuri yra 
I spartinus mūšų krašto išvada suteiktų naujų jėgų priespaū- ciją. Šios laisvės vardan pakėlė privaloma kiekvienam susipra 

virnąj kad pateisinus į mus de dos jungą velkantiems mūsų ranką prieš kryžiuotį ir gudą tusiam lietuviui, kaip Velykos 
. darnas pavergtų mūsų tautie tautiečiams. Pagaliau tai išju senovės lietuvis, tuo pačiu tiks ar Kalėdos kiekvienam krikš 

u j zv 1j .m. gįų. viltis. diiitų ir tremtinių mases laisvi lu kovėsi savanoris, realizuoda čioniui.
A OLIS PRIEŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ*?' Štai prieš keletą metų buvo nimo talkon, konkretūs uždavi mas vasario šešioliktosios dek 

FONDA” ip ppifč vi iirr» v-ima r AvirntvA kilęs sumanymas i rinkti para niai visada įžiebia naujos ener laraciją, lygiai ir šiandie despe FONDĄ IR PRIEŠ VLIKO KĖLIMĄ I AMERIKĄ. šus.po atsišaukimu j jungtines gijos. ratinėje kovoje krinta Lietuvos
Žymus Amerikos lietuvis ir mą, „Ką galėtumėt .pasakyti dėl Tautas, kad šios imtųsi priemo Jei pasisektų susitarti su lat miškuose partizanas. Visiems

vienas žymiausių Tautininkų neseniai paskelbto „Lietuvos nių užkirsti kelią mūsų tautos viais ir estais, reikėtų tos akci mūsų tautos istorinėje perspėk
srovės veikėjų Amerikoje, Tau Nepriklausomybės Fondo”?, naikinimui ir sudarytų sąlygas jūs imtis drauge. Bet jei kaimy tyvoje aglioja vienas ir tas pats
tininkus atstovaująs ir Amen Ant. Olis atsakė:. . . atgauti Lietuvai smurtu - jai iš nai būtų sunkiai išjudinami, ne idealas — tautos laisvė. Nema būnant ligoninėje ir besigy
kos Lietuvių Taryboje, vicepir „Aš turiu įspūdžio,, kad šio plėštą laisvę. Kad iki šiol to su bijokime pradėti tą darbą ir žiau šis idealas saisto ir šian dant namuose už gerą ir sąži
mininko titulu, pasižymėjęs sa fondo organizavimas tėra išda manymo neįgyvendinom, tai, vieni“. die mūs. Jeigu mes einame į ningą priežiūrą, priežiūrą, ta
vo rimtumu, santūrumu ir nuo va VLIKe vykstančios pąrti mano nuomone, buvo tik stoka Taip rašo „E. L.“ Malonu, minėjimą, tai ne dėl to, kad pa riu širdingą ačiū.
sėklumu — Antanas Olis pa nės kovos. Būtų tikrai apgailė ryžto tam dideliam darbui, kad ši mintis, kurią ir „NL“- pa sigėrėtume mūsų praeities did J. Cicėnas,
skutiniame „Margučio“ nume tina, kad Amerikos lietuvių vi Tad - ryžkimės nors dabar. Pa kartotinai kėlė ir kelią, plačiau vyriais arba papildyti jau iš at
i y atsako į jam statomus klausi suomenė užsikrėstų tomis sve šaulio viešoji opinija šiuo metu plinta. . minties slystančių istorinių ži v . . .. ■ • i
mus Lietuvos laisvinimo kelių timomis partinėmis kovomis ir yra bene vienintelis efektyvus Tiktai parašams rinkti nerei nių, bet visų pirma patys anga Va8ari° gimnazija pavojuje, 
tema. dėl jų susiskaldytų. Lietuvos mūsų ginklas kovoje už laisvę, kia tenkintis vienais lietuviais, žuotis tai neatlyžtamai kovai, Skubiai jai aukoki!

Tame pasikalbėjime į klausi laisvinimo darbe Amerikoj. Ta o tokia akcija būtų labai gera Geriausia, kad šį sumanymą kuri neišvengiama, jeigu nori

Mielą musų panelę
VOLĘ BALČIŪNAITĘ 

didžio skausmo valandoje, mirus 
Mamytei Lietuvoje, nuoširdžiai 
ir kartu liūdime

A. Drevinskienė ir

jos mylimai 
užjaučiame

J. M. Juodviršiai.

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA.

Dr. Antanui Kaveckui, man
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V. PĖTERAITIS

Mažlietu viski mąstymai
ir

politinės pastabos
2.

4. MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS NUSLYDIMAI.
Tokiai reakcijai esant, bet tuo, kad pabrėžiama, juk MLT 

nenorint nusilenkti užnugario yra vyriausioji rezistencinė or 
nuomonei, tik savo pazicijų iš ganizacija ir kad tai pripažįsta 

visos kitos mažlietuvių ir ML 
T bičiulių organizacijos.

do reikalą papeikti p. E. S. lai žlietuvių valiai išskirti iš Tary na dar didesnę svarbą, net, pa 
kyseną dviejų jau minėtų Tar bos, buvo priversti jieškoti nau sakyčiau, nulemia visus kitus 
nybų panaikinimo reikale (irgi jų kelių pasireikšti ir veikti M. argumentus, kaip tai skaičiaus 
priešinga Eltos informacija J. L. labui ir išlaisvinimui. Prade ar p. Simonaičio gyvenamosios 
Čia M. L. T. nariai aiškiai soli ta steigti naujų draugijų ii or vietos. Šitam kontinente gyve 
darizavosi su M. L. Rezisten ganizacijų, kaip M. L. Bičiulių nantieji mažlietuviai turi visus 
tais užjūryje ir sudrebino vado organizacija, Čikagos Mažlietu pradus vadovauti Mažosios Lie 
vaujančių mažlietuvių neklai vių draugija ar Mažosios Lietu tuvos 
dingumą.

5. AR MLT AR MLRS 
VADOVAUS?

Paskutiniu laiku vis labjau tu mažlietuvių siekiams ir grei dar niekas 
aktualėja klausimas, kas politi tu laiku apjungė daugumą is šiol nėra Įteikęs 
nei Mažosios Lietuvos kovai emigravusių mažlietuvių.

_ _ šiuo metu turi vadovauti; Ma kiu būdu vėl visi mažlietuviai
Visų pkma'tok? nutarimą da z?s‘os Lietuvos Taryba ai Ma susiorganizavę vieni apjungti 

npnln tosios Lietuvos Rezistencinis MLl , o kiti MLRS.

išlaisvinimui per MLR 
Pa Sąjūdį.

Dvejojantiems šio kontinen 
Montrealio ir Čikagos mažlietu to pasirinkimu M. L. veikimo 
vių, labjausiai atitiko šiuo me centru, norėčiau priminti, kad 

iš mažlietuvių iki 
Bonai jokio 

rašto, peticijos ar memorandu 
mo Mažosios Lietuvos klausi 
mu, o p. Simonaitis, vos pabu 
vęs keletą mėnesių J. A. V-se, 
.11.0 priimtas State Departa 

1 emo Vvashingtone ir įteikė 
memorandumą M. L. klausi 
inais.

Tuo žingsniu kai kurie M. L. 
T. nariai buvo labai susirūpi 
nę, išreikšdami nuomonę, kad 
dėl tokio žygio gali būti „įvai 
rių atrūgų“ ir kad memorandu 
mas turėjęs būti įteiktas ne M 
LT (kurią p. E. Simonaitis gi 
atstovavo), o MLRS vardu. Be 
to, memorandumas buvęs įteik 
tas ne laiku, nes nesirodė jo 
kios politinių įvykių prošvais 
tės, kuri būtų tokį žingsnį ska 
tinusi.

Jei tokį susirūpinimą galima 
suprasti, atsižveligant į Vokie 
tijoje gyvenančio mažlietuvio 
gerovę ir ramybę, tai jokiu bū 
du nepateisinti iš M. L. laisvi 
nimo taško žiūrint. Mes nega 
lime tylėti dėl vokiečių preten 
zijų grįžti į Mažąją Lietuvą; 

mažlietuvių inteligentų dalis, negalime nematyti vokiečių pa 
kuri buvo MLT steigėjais ar 
veikėjais, vėl virto jais MLR

vos Rezistencinis Sąjūdis.
staroji organizacija, įsteigta

_aįkymu suinteresuotų asmenų 
jieškota naujų kelių. 1954 m. 
X. 9 d. Weinheime M. L. T. 
Prezidiumas, susirinkęs posė 
džio, nutarė, 1. Kad Vyriausio 
ji M. L. gyventojų valios reiš 
kėja ir vyriausioji rezistencinė 
organizacija yra Mažosios Lie tfu* ar* M. T** bičiuliu organiza gravus kuriam nors Tarybos na kia spręsti be sentimentų asme 
tuvos Taryba; 2. Kad visos vė cijos nežinau, kuri tokį pripaži riui’ Jis .a“t?JI^ti^kai bVVO. lš nims’ be Pykčio ir baimės. Tai 
• Y susidariusios mažlietuvių nimą būtų įteikusi MLT prezi jungtas iš MLT ir jos darbuo galės išspręsti tik laikas.
ir jų bičiulių organizacijos šitą diumui; trečia, kad MLT yra l*8* ^emigravusiųjų vieton šiandien galime aptarti vie 
funkciją MLT pripažįsta. vyriausioji“ ML gyventojų va MLT suvažiavimas kooptuoda nos ir kitos organizacijos argu 

Tas nutarimas labai įdomus i’ios reiškėją ir „vyriausioji“ re naujus narius. Taip, pavyz--— - —— ..u
---------------- ------------- - ---------------- zistencinė organizacija dar ne 1952 m-. gegužes 22 d.

. reiškia, kad ji yra vienatinė tos ML^ , susirinkimas Liubeke 
„1: « vienbalsiškai nutarė vieton uzvalios reiškėją ir vienatine M. ,

t . junn išvykusių Tarybos nariųL/, rezistencine 0nram7ac.ua; *_ _ y y ... £

ketvirta Š. Amerikos kontinen 
te jau veikia M. L. Rezistenci 
nė organizacija ir ji, kiek man * „
žinoma, da?*nėra pasiryžusi už Jr <X,SO 16> "a“Jai8 °-------------------------------------
sidaryti bos nanais pmmti Valterį Ba čius mažlietuvius ignoruoti.

To negana. Neužteko pasida Ma"tyn? Bra> .Martyną Bet visa bėda, kad MLT ne 
binti naujais pavadinimais ir Geįmi, Martyną Naujoką, An beturi gana pajėgių darbuotojų 
pasiglemžti tariamuosius prip.« 
žinimus, „Keleivis“ savo š. m.
1 nr. eina dar vieną žingsnį to l““ x-rczmmmo na
liau nutardamas, kld „tol, kol “V P*rmininkas kooptavo nau 
yra gyvas Erdmonas Simonai Jais na5įaisv Valte^..Ba“aitb ,^a 
tis, tol jis ir bus mažlietuvių Brak* ir. Y** Endrikai 
pirmininkas“. M’ kunuos susirinkimas patvir

Šis „Keleivio“ redaktoriaus tin0’ .. . -
svaičiojimas atsiduoda vergiš Tokiu budu MLT galėjo to Sąjūdyje. MLRS kas dien vis 
ku vado garbinimu ir demokra liau darbą tęsti, bet, kartu ir auga ir stiprėja tiek savo apim 
tiškai besitvarkančioms organi prarado didelį veikėjų potencia timi, tiek savo veikimu bei lini 
zacijoms nepriimtinas išsišoki lą. Toks Tarybos pasielgimas ja *r turi visus pradus išaugti 

į stipriausią mažlietuvių orga 
nizaciją.

Be to, ne Bonnoje bus spren 
džiami M.L. reikalai, o anglų- 
-saksų pasaulyje. Ne Bonoje su 
Šliauksime palankaus mūsų kl 

> nušvietimo, o šitame 
darbus, bet tai dar nereiškia, net daugumoj vadovavę MLT kontinente. Tad mažlietuviai 
kad p. E. S. jau šiandien gali linijai, vos perplaukę vandeny anglų-saksų kraštuose, o ypa 
daryti, kaip jam patinka, ne ną> priešingai savo norui ir ma tingai Šiaurės Amerikoje, įgau 
atsižvelgiant į M. L. interesus *s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  ̂
ar į mažlietuvių norus, nes jis , 
vis tiek liks mažlietuvių pirmi Į 
ninkas. 1

Pagaliau ir pati MLT nevisa ; 
da užgiria p. E. S. laikyseną. ■ 
Nors MLT ir nepaskyrusi p. i 
E. Simonaitį ją atstovauti VU ; 
ke ir jam niekad nebuvo nutie ; ; 
sus politinių gairių (jis jas ga < > 
vo iš M.L.R.S.), kaip kad Elta ! ! 
po MLT prezidiumo posėdžio J ; 
š. m. kovo 5 ir 6 dienomis klai ; ’ 
dingai skelbia, vistiek nariai ra į©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.

French-Style 
SHORTS

Prancūziško stiliaus 
apatinės kelnaitės, 

glaudžiai pritaikytos, vėsios, 
patogios... megstos iš švel
nios, šukuotos medvilnės... ly 
gios siūlės... visas juosmuo 
elastingas ir dvigubas pryša 
kinis klostąs sudaro tvirtą 
prilaikymą. Pritaikytos prie 
Jerseys. W 19—54

To

ryti negali tik penki prezidiu ZOS1°“ «ez‘oiencinib ivir. 1, o kiu ivrito.
mo asmens susirinkę, o visuoti Sąjūdis? Kol mažlietuviai gy Kuri iš šių dviejų oiganizaci 
nis MLT narių susirinkimas; v?no Vakarii. toi IV turi daugiau teisių vadovau
antra nei vienos kitos mažlietu V1SUS aPJunSe MLT- <-.1 įsemi tl M. L. išlaisvinimo kovai, rei 

L gravus kuriam nors Tarybos na kia spręsti be sentimentų asme

organizacija- J“"“ įmyuvs nanų
ko! kontinen £r- A^0, Dr- J- BlOŽaičio,

Dr. Didžio, A. Kybranco, A. 
Puskepalaičio, kun. A. Trakio

mentus už siekimą vadovauti. 
MLT turi daugiau narių, net 
tūkstančiais gali operuoti, o M 
LRS tik šimtais. MLT turi se 
nesnes tradicijas, jau 1918 m. 
Tilžėje užmegztas ir ji turi tam 
tikrą moralinę teisę save skaity 
ti seniausiąją ir vyriausiąja ML 
organizacija ir užsienyje esan

są Pėteraitį ir t. t. (viso 19). Ir įr ateityje gali dar labjau susilp 
nėti ir likti tik organizacija su 
sena garbinga praeitimi, be jo 
kio efektingo veikimo.

Užsieny atsidūrė didesnioji

tame pačiame susirinkime vie 
ton išvykusių Prezidiumo na

NUO 1910
kanadiečiai patikėjo sai o 
drabužių užsakymus T i p 
Top Tailors, nes Tip I op 
Tailors garantuoja 
jūsų užganėdinimą ar gra 
žinami pinigai. Jūsų di au

gai jums pasakys, kad 
Tip Top Tailors yra 
DIDŽIAUSI?!
DRABUŽIŲ

VERTĖ
KANADOJE

zacijoms nepriimtinas išsišoki lą. Toks Tarybos pasielgimas 
mas. turėjo dvi skaudžias pasekmes.
*bNė vienas, rodos, neneigė p. Viena, kad pats Tarybos dai 
E/ Simonaičio tinkamumą vado bas kiekvienais metais vis lab 
vauti MLT. Visi mes pagarbiai jau silpnėjo bei siaurėjo ir atsi 
lenkiame savo galvas jo nuo dūrė pavojuj patekti į oportu 
pelnams ML lietuvių kovose ir nisto rankas. Antra, kad anks 
pilnai įvertiname jo didelius čiau aktingi Tarybos nariai, aušimo

Igno Končiaus albumas

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTĄJAM 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.

stangų įrodyti, kad Mažoji Lie 
tuva tik vokiečių apgyventas 
kraštas buvęs; negalime negir 
domis nuleisti jų sustiprintos 
propagandos svetimomis kalbo 
mis. Į tai reikia reaguoti sku 
biai ir griežtai, memorandu 
mais ir brošiūromis, šiandien ir 
rytoj. Mūsų praeities ir atei 
ties priešas buvo ir bus vokie 
čiai. Su jais mes 700 metų grū 
mėmės, su jais teks dar ilgai 
pasirungti. Tad laukti tinkamos 
prošvaistės ir bijoti „atrūgų“ 
yra tas pats, kaip išsižadėti Ma 
žosios Lietuvos Išlaisvinimo.

MLT nesant patogu išeiti i 
viešą politinę kovą su vokie 
čiais, tą darbą turi vesti MLR

Netoliese yra
TIP TOP 
krautuvė 

ar atstovybė tailors

S, kaip jau ir anksčiau įtakingi 
MLT žmones pageidavo. ML 
RS nesibijo jokių „atiūgų“ iš 
vokiečių pusės ir gali drąsiai 
užsiimti politiniu M. L. darbu, 
palikdama kultūrinį-socialinį 
darbo barą MLT. Tuo bus pa 
sitarnauta mažlietuviams, pasi 
likusiems Vokietijoje, ir M. L. 
ateičiai.

6. AR MAŽLIETUVIAI 
SUSKILO?
Bus daugiau.

; Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.
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Houjas neramumu židinys ms patiems pradėti puolimą — Kiniečių nacionalistų oro pa 
invaziją į Kinijos žemyną, ne jėgos, spėjamai, pareikalautų 
gu kad komunistai pultų pir karo lėktuvų, atitinkančių ar 

TAIVANIS — FORMOZA. mieji. prilygstančių MIG-ams, ku
Ties Taivanu žmonija dabar 7 milionai žmonių. Daugiau Jis nepasakė, kodėl, bet to riuos kinieičiai komunistai ture 

stato klaustukus: ar Kinijos kaip 90 procentų sudaro kinai, ir nereikėjo. Be abejo, jis gal j° Korėjoje. Gi šiuo metu Čian

Nerimo dienos sostinėje.
Buvo norima išplėsti Que 

moy bombardavimą į didesnę 
tarptautinį incidentą. Gen. Ch. 
bombonešiai keršijo savaitėmis

komunistai puls Taivanį ir su prieš daug šimtmečių persikėlę vojo apie perspėjimą, atnaujin g° oro pajėgos turi tiktai dvi įr apyiįnkes Taipei keletą kar 
kels Trečiąjį Pasaulinį karą, ar į salą iš Fuczianio ir Guanduno tų po mano pasikalbėjimo su eskadules sprausminių bombo buvo pradėta priešlėktuvi 

nes artilerijos ugnis ir pats 
bu miestas buvo' keletą kartų ap 
— temdytas papraščiausiu būdu 
U. — išjungiant elektros siovę pa 

grindinėje stotyje. Jokių bom

jie apsiramins, kolkas, dar ne provincijų. Chiang, kurį davė U. S. valsty nešiu.
'' ' ——___ - -- Prieš 60 metų, po Japonijos- bės sekretorius John Foster — Mums labai pravartu

.. ........................ i komunistą tų gauti dvigubą paramą, 
kiap mes dabar gauname ši 
S. A., — pasakė Ch.

Praėjusį rudenį atrodė, kad bų nebuvo išmesta, tačiau vie 
Chiang tikėjosi, jog reikalinga tinė spauda buvo pilna spėlioji 
kibirkštis sukelti didesnį gaiš — pranašavimų apie didės 
rą Azijoje jau yra įskelta. Ko 
munistų artilerijos baterijos ap 
šaudė Quemoy, mažą ruožą 
smėlio ir uolų, kuris guli prieš 
Amoy uostą Fukien provinci

pakrančių apsaugos artilerijos 
baterijas.

Su pora kitų reporterių aš 
aplankiau Quemoy. Generolas 
Yin Tien-Chia, Quemoy įgulos 
viršininkas, užvedė mus ant sa 
vo vyriausios būstinės stogo ir 
parodė kelias kryptis, kur jis 
sakė, kad nuo bombardavimo 
buvo padaryti dideli nuostoliai, 
nors mes iš tos vietos nieko ne 
gajęjome matyti. Vėliau mes 
buvome nuvesti į vieną kaimelį 
visai pajūryje, prieš tai įspėti, 
kad „labai pavojinga ir einame 
savo rizika“.

Nuogi vaikai ramiai žaidė 
kaimelio aikštėje, o kai kurie 
mūsų pastebėtieji kareiviai bu 
vo užsiėmę pašaliniais darba.s. 
Mes apžiūrėjome namą, kui s 
buvo pataikytas komunistų 
tilerijos sviedinio. Namas tmė 
jo skylę stoge ir viena siena ..u 
vo įgriuvusi. Mums čia bu/u 
didelė mįslė, nes toji skylė ..u 
vo ne iš pajūrio, bet iš pu „..1 
gos pusės.

Tuo laiku, kai aš kalbėjusi 
s?* geli. C'n., jis atrodė jau nu

pajėgiant Maskvai rizikuoti ir " L___________
laikinai atsisakys agresijos? -Kinijos karo, kuris pasibaigė Dulles kiniečiams 1 ----------
Šiandien dėl šito šiaip ir taip Kinijos pralairrlėjimu, Taivanį nis, kad bet koks Formozos už 
spėliojama, bet niekas dar neži okupavo Japonija.
no, kaip šis klausimas rutulio Po paskutinio karo Taivanis 
sis toliau. grąžintas Kinijai. Tai buvo nu

Tat visų pirma pasižiūrėki matyta Kairo ir Potsdamo de 
me, kas yra klaracijose, kurias pasirašė ir

Taivanis arba Formoza Jungtinės Amerikos Valstybės.
Taivanis yra didžiausia Kini; .Taivany dabar *ar rU8®na 

jos sala. Taivanio plotas suda įaisv0s‘°s KiniJos Zldinys« ku9 --------- --------  -------
ro 35.759 kvadratinius kilomet komunis*a‘ pasiryžę pagrobti, nemažesnė, kaip 200—300 mi------ z ------ --------------- r----------
rus. Nuo žemyninės Kinijos, dlaJ” P™cšlI}aaĮ laisvieji kinai, honų dolerių metams. Tai yra joje ir atskirtas nuo Kinijos že 
fes saTą skiria "sąsiauris ” kurioy__  be 100 milionų dolerių ekono myno tiktai trimis myliomis ly
plotis siauriausioje dalyje vra Generalisimus ' minės kurią, dilbia U. gaus vandens. Quemoy yra vie
150 kilometrų Chiang Kai-Shek, S. A. kiekvienais metais ir tuo na iš šimto tWsuttisnries septy

Du trečdalius Taivanio pavir kurį Kanada dar tebepripažįsta Įeidžia . nacionalistų vyriausy nių mažų salų, kai kurios su ka 
siaus užima kalnai. Palankios Kinijos prezidentu, yra vyras bei aP“moketi savo mažesnę nnėmis įgulomis, 1 
gamtos sąlygos įgalina vystyti gyvenantis viltimi, k«u namą v. .
saloje žemdirbystę ir miškų vėl greitai prasidės. ^į!a smulki dalele to, kas vo užimtos kiniečių komunistų
ūkį. Taivanio, valstiečiai augina Prezidentas Chiang prisipa Chiangui reikalinga vesti ka ir kurios yra laikomos kiniečių 
ryžius, kurių derlius nuimamas žįsta savo turimas viltis ir bai rub I^1.kime tlk vien« ma*c*ni nacionalistų vyriausybes, 
du kartus per metus, cukra mę su nustebinančiu atvirumu. Pavyzdl: Ch. nuomone tas komunistų
švendres, bananus, ananasus, — Mes nebijome to, ką mū Generolas majoras William artilerijos šaudymas negalėjo 
citrusines kultūras ir arbatkrū sų priešas gali daryti, — paša Chase, USA kaltinės pagalbos įvykti geresniu laiku ir prasidė 
mius. kė jis žmonėms savo kalboje jų ir patariamosios grupės Formo

Saloje yra gausu naudingų tautinės šventės proga. — Prie zoje vyriausioji galva, neseniai 
žemės gelmių turtų: aukso, va šingai, mes bijome šiandien, kinų nacionalistų laivynui per 
rio, naftos, anglies ir sieros klo kad mūsų priešas — kiniečiai davė pirmąjį išsikėlimui laivą, 
dų. komunistai, gali nuspręsti neri kurie bus statomi Formozoje.

Ryšium su gamtos turtais ir zikuoti pradėti invazijos iš ki Pirmasis iš tokios serijos, lai 
žmogaus pastangomis, Taivany tos pusės jūros. vas turėjo amerikoniškas maši
yra pramonės įmonių — naftos Pasikalbėjime su generalisi nas ir motorus, tačiau laivo kor rinčių asmenų, civilių ir karių
perdirbimo, maisto produktų, mu, kiek vėliau, aš paklausiau, pusas buvo pastatytas vietinėse užplūdo Taipei, Formozos sos

kamparo, cukraus fabrikų ir tt. jis negali pajudėti ligi to lai Ch., karinių planuotojų nuomo tuojau po jo vizito. Ch. buvo barduojant Quemoy salą. Du iš loms jis būtų taiko:, us ar
Srauniąsias Taivano upes ga ko, kada komunistai puls For ne, jie reikalingi mažiausiai ke tuo labai pradžiugintas ir atro žuvusiųjų buvo USA karinin rios salos būtų paiuAos ir

Įima panaudoti pigiai elektros mozą? turiasdešimt tokių laivų kiek dė tuo laiku net „penkiais me ' ' y i--i
energijai gauti. — Tai, žinoma, būtų daug vienai puolamųjų jėgų divizi tais jaunesnis“ — taip išsireiš

Saloje gyvena daugiau kaip sunkiau, — pasakė jis, — mu jai. _ kė vienas iš jo padėjėjų.

du kartus per metus, 
švendres, bananus, ananasus, — Mes nebijome to, ką mū

puolimas įvels-įmaišys tame rei 
kale ir USA — rašo vienas Ka 
nados žurnalistas, pasakoda 
mas savo įspūdžius iš Taivanio.

USA karinė pagalba ir para 
ma — yra skaitoma karine pa 
slaptimi. Taipei, Formozos sos 
tinėje, tačiau tikima, kad yra

nį orinį puolimą artimiausiu 
laiku. Formozos žmonės tuo 
laiku taip buvo įbauginti, kad 
nekilnojamo turto kainos visiš 
kai nukrito mieste, o iškilo į pa 
dangės užmiesčiuose ir toliau 
nuo miesto.

Juodoje rinkoje Formozos do 
lerio vertė nukrito į mažiau 

________pusę oficialios kainos. Spe 
vvras UCI uiozcsnę kai kurios kuliantai, Kurie spėjo, kad nie

gynybos biudžeto dalį. Tai yra tuščios, kurios niekuomet nebu ko yPatingo tuo ’iaik»i neįvyks, 
Kaa Karas.., , . „. ,-------- -•--.--uždirbo daug pinigų pi*x.iatni

nuosavybes — neklinojamą tur ,
tą mieste ir parduodami toliau Sto^S .Vllci£ kurias Jls tuie 
nuo miesto arba parduodami 
amerikoniškus dolerius tuo lai 
ku buvusia kaina. Tuo laiku pa 
čioje Quemoy saloje 30.000 vy 
rų įgula buvo laikoma pilnoje 
parengtyje. Buvo padvigubin 
tas darbas prie apkasų kasimo, 
įsitvirtinimo ir sunkiųjų ginklų 
pozicijų paruošimo darbų išil 
gai visą penkiolikos mylių įlan 
ką. Viso

devyniolika žmonių žuvo

jo tiktai savaitę prieš tai, kada 
Dulles turėjo vizituoti Formo 
zą pakeliui namo iš Pietų Ry 
tų Azijos Sąjungos organizaci 
jos konferencijos Maniloje. Vi 
sa kavalkada amerikonų labai 
svarbių ir dideles pareigas tu

jo prasidėjus Quemoy siuc< , ■ 
mbardavimui, kas galėjo reikš 
ti ir komunistų puolimo pra 
džią. Į mano klausimą, ar puo 
limas iš komunistų puses šito 
kių punktų kaip Quemoy „aut. 
ir kitų nacionalistų priekinių 
prie žemyno esančių postų, ne 
skaitoma proga nacionalistams 
pradėti priešpuolį į žemyną, 
Gen. Ch. nieko aiškaus nepa 
sakė:

— Tai priklausys nuo to__________ , ______ _____ ______ t ____ _____ t_____________ ____________ r_____ _____________ . * , ko
pramonės žaliavų apdirbimo, ar tas pasakymas reiškia, kad laivų dirbtuvėse. Generalisimus tinę, kartu su J. F. Dulles ar kiniečiams komunistams bom ks būtų puolimas, kurioms sa

' ....... . . .. .................................. . . - ...... . , . . -v 1-------1...X.. .-n. . . 7 kU

li
pakai. Jie buvo nuvykę žuvauti Tačiau kiekviena invazija 

viename atvirame punkte sta čion Formozon tikrai iššauktų 
čiai prieš kiniečių komunistų priešpuolį. (b. d.j

0nram7ac.ua
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Fomoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly )
9. ROMOJE.

Frau Goethe davė poetui nu skvos kunigaikštienė Zinaida 
vežti Italijon laišką be adreso. Volkonskaja. Jos salionuose 
Juk p. Rubertsoną turėjo ten Romoje Viera Kliustina ir jos 
visi žinoti. Tik naujai atvyku duktė Anastasija, spinduliuo keleiT*rneta? r;_Į-------„„„i-------J..-:-
stono, ir laiškas jau pradėjo su didžiuojasi poeto pažintimi, va 
sidėvėti kišenėse. Vieną dieną dindamos jį antruoju Baironu. 
Pizos bažnyčioje buvo celeb Volkonskos apartamentuose, svečią savo globon, kad pava išaiškinti, 
ruojamos gedulingos pamaldos, Palazzo Ferrucci, via Monte di -
ir zagristijonas pasakė, kad Brienzo, jis sutinka danų skulp 
karste ant katafalko gulėjo p. torių Thorvaldseną, generolą 
Roberstonas. Poetas skubiai Vinspiarą, kunigaikštį Vilhel 
puolė su laišMu prie garbingo mą Radvilą ir valstybės sekre 
jo nabašninko, kai p. Robersto torių kardinolą Albanį, sugeban 
nas staiga atsikėlė paimti po tį sudėti dainušką, 
nios Goethe laiško. Anglas no r • • •
rejęs tiK išmėginti, aip veiK ^io Gagarino pietūs ypatingai kos ir pirmųjų krikščionybės mą kartą buvo aistringai įsimy 
siančios ji laidojimo ceremom prašmatnus: atskirose salėse laikų liekanos turi dabar jam Įėjusi. Dėl trapios sveikatos. 
■’°8' vyrams, atskirose - moterims, paliudyti, kad tik grožis vaini To turėjo užtekti. Romos pa ea] hQt nerasite g-vvuiu tarne ..

Kažin ar kas galėtų patikėti tuo pačiu metu, kad pasigestų kuoja heroizmo prasmę. Pago rodymas svečiui perdaug bran Sudie1 Aš Turns parašiau dau 
John Leonardo pasakojimu? vieni kitų. Ten diplomatai ir niško marmuro miestas su Šve giai kaštavo. neRU reikėio narašvti ”

Gal ne dėl p. Roberstono po augšti karininkai išgeria naujo ntojo Petro kupolą buvo to gro „Mano galva plyšta nuo bai ° Tai rašė šeimos matrona 
etas ilgiau užtruko Veronoj, svečio sveikaton. O jaunutė žio įkūnijimas. sio«? maišaties __rašė dabar ikn u • - -i ’u- • „r- ■ T 1 sios maišaties, — rase ciaoar jis Putkamerio žmona ir vaiku moMilane, Venecijoj ir Elorenci Anastasija, busimoji grafienė Ir niekas kitas poetui nemo Malevskiui, — aš perdaug gy tina 
joj. Skambant vakarais italų de Circourt, pasakė, kad šalta, kėjo taip gerai interpretupti venau, galvojau ir troškau. t ankričio mėnesio nabago i 
dainelėms, palydimoms gitarų Olandijos karalienė Horten portikų ir skaityti glūdintam Man reikia ramumo ir tvarkos, vokiečiu snauda Dranešė kad 
nJ Adrianos naSrv iis d^au Sija’ N^Poleono Trečio->° moti mafmU£\ kaiP, ^kvičių Prie netvarkingų kelionių prisi i831 metų prasidėjo sukilimas
nų Adriatikos pajūry, jis ilgiau na> geidzia pamatyti poetą ir rietą. Net archeologija pasida deda dar ir įvairių veikalų skai pries rusus Varšuva ouvo jau svju, , nu
nnnir NanXnnn fcnS kvieČia 1 SaV°, Priėmim,us’. Tfn 5® mie!aS m°kslas; dėswmas tymo aistra. Danutė, Vinkelma sukilėlių rankose, ir rusų regu tematika: 
no ir Napoleono likimo paslap viename karalienės baliuje ka kios pleputes mokytojos. nas, Nieburas, žurnalai ir chro liari sausumos kariuomenė už niai
t‘es. ralius Jeronimas teiraujasi, ar Ji nebuvo nei didelė gražuo nikos, viskas maišosi aut mano į Kariuomene uz niai,

Kai atvyko Romon, buvo jau Varšuvos damos dabar tokios lė, nei gudri koketė. Laibutė, iš stalo ir galvoj”, 
šalta, ir popiežiaus miestas ruo pat gražios, kaip tada, kada jis blyškusi, mėlynomis akimis ir f ' ’ * ‘ .*..1__
sėsi prašmatniam Santissimo jaunas buvo. O Lėticija Romu ilgomis blakstienomis. Lyg ra šventųjų Vardus", jis karnavalų žeme. 

— — "XT — —. 1 « . I > * ——.4. .. ♦-*-»« t A1 A o 4- Inn 4*o «««*< 1____ . _ _ t _ _ — 11 . _ _____  1 _ • t • *

Prašmatnių ir įnoringų žmo 
nių a la p. Roberstonas dabar 
ten buvo gausu žiemos karnava 
lų sezonui.

Ten jau buvo atvykusi iš Ma tas!“

Tai buvo Romoj. Karnavalų bėtis su Henrietos tėvais. Mer 
confetti ir moccoletti išdaigų gaitė to laukė maldaujančiu 
metu. žvilgsniu. Bet grafai Ankvičiai,

Netiesa, kad žmogus pralei skubiai susiruošę, išvyko Švei 
džia kada nors veltui laiką. Tik carijon, pasiimdami ir Henrie 
šitų žmonių draugijoj poetas tą dėl jos trapios sveikatos, 
nė karto neimprovizavo. Jo di Piligrimas turėjo keliauti, 
džiajai improvizacijai laikas ne Jis lankėsi pačiuose vasaros 
buvo atėjęs.

Grafų Ankvičių šeima 
ko’ Romon ne karnavalan.

. . -. “ xxvivxx ixxvicix, kai jie Čia, y ta xx
siajam nepavyko rasti p.^Rober jancio dvasios grožio moterys, Marcede, dėl jų dukrelės Hen riano. Jiems išpranašavo Bui

•- „vo. "Trietos trapios sveikatos. Ar ne bonų galą. Tik nebuvo pranašo ka paabejoti. Ir ši knyga verti damas), gamina posmus* kaip
’ jų privilegija buvo pasiimti nau Ankvičių staigiam išvykimui narna nebent vienu požiūriu — žemiau cituojamieji:

..• už autoriaus pirmųjų bandymų jos buvo didelės, geltonos 
sariui atėjus, jam parodytų tik Vasaros karščiams mažė rinkinį „Blaškomus lapus“ pa [kasos,
rąjį amžinojo miesto grožį? jant, poetas išvyko Šveicarijon, staroji yra geersnė. Kaikuiuose o pati — lyg pieva po rasa! 

Juk studentui, skaitančiam Henrieta su tėvais dabai buvo eilėraščiuose jau bent formali Pavasaris ant rankų nešė 
Ciceroną, Titą - Livijų ir Taci Paryžiuje. Jis rašė, ten grafie nė pusė aplyginta ir neberėžia jr žiedus, ir žodžius, ir kasas.

(34 psl.).
Kažkas naktin ištysta, 
Ir užkrenta tamsa. 
Nueina mano dienos 
Klaustukų grandine.

(74 psl.) 
Pakilę vėjai beldžia į duris, 
Kad atrakintų jas jauna širdis! 
Ir, maršą mėlyną jaunystei 

[grojant, 
Čia pat nemirštu, jai 

[dainuojant.
(42 psl.).

Tokių linksmų dalykų gau 
šiai prirašyta Kairio „Auksinėj 

prieš rusus. Varšuva buvo jau sėjoj“, kur apdainuojama tauri 
: religiniai, patrioti 

idealistiniai ir romantiš 
ėmė pozicijas. kos meilės motyvai. Sakysim,

. . _ Poetas pasiryžo vykti karan panašių palyginimų tikrai gale
Seniai pamiršęs kalendoriaus mirti už savo tėvų ir. Marilės tume pasiūlyti mūsų humoris

"L. ’ . . tams, nes jie visais atžvilgiais
liną, Napoleono Bonapaito mo munele ant lankstaus Kotuko. mieste parklupo maldai ir ėmė Grafienė Ankviča dabar apsi komiški. (Gaila, kad pats auto
tina, nusilaužė tada koją. Hor Bet j įbuvo įdomi savo turtin skaityti „Kristaus Sekimą“, sprendė. Ji susigundė būsimu rius juos įkomponavęs „rim

Tik jo tikėjimas buvo ne toks, poeto biustu Kapitoliuje ir kvie tos“ temos eilėsna). Štai: „Jos

HENRIKAS NAGYS

PASTABOS APIE 1954 METU
GROŽINE LIETUVIU LITERATŪRA

Piligrimas turėjo keliauti.

karščiuose Neapoly, Sicilijoj, 
atvy Mesinoj ir Palermoj. Buvo sve 
Jau čias Tarento arkivyskupo Ca 
Via peco Latro ir kunigaikščio Sat

2.
Anatolijaus Kairio „Auksinė 

sėja“
(Išleido leidykla „Nemunas“,

85 psl. Kaina 2 dol.)
Kairio poetiniu talentu ten tais tiktai daug labjau” ją žalo

ausies. Tačiau, eilių rašymas 
ir šiandien Kairiui tebėra ly 
giai sunkus užsiėmimas, nes jis 
nejaučia žodžio, stokoja ele 
mentaraus skonio ir naudoda 
mas nudėvėtą medžiagą, (kar

tą, ankštose Vilniaus auditori nei, maldavo ją, eidamas iš pu 
jose, Roma buvo1 rimtų senato siausvyros. Tik atsakymo nebu 
rių, imperatorių ir žygiuojan Vo.

Rusų ministerio kunigaikš čių legionų miestas. Pagoniš Tėvai matė, kad Henrieta pii

salėse laikų liekanos turi dabar jam Įėjusi. Dėl trapios sveikatos, 
vyrams, atskirose — moterims, paliudyti, kad tik grožis vaini ~

matau ir girdžiu. Bet tai tik 
vaizduotės kliedėjimas. Oh! jei 
aš dabar galėčiau vieną kartą 
Jus pamatyti, Jums manęs ne 
matant! Grįžęs Jūs manęs jau

tensija, ją guosdama, sakė:
„Koks gražus jis buvo ber 

niukas, Napoleonas Bonapar

Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 
man Karį.
Vardas, Pavardė .....................
Adresas .......................... . ..

KRYŽIUOČIAI

H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 

savo puslap-se spausdina 
KARYS 

680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., 

pradėdamas 1955 metų 
sausio numeriu.

1955 m., prašau siusti

ga dvasia ir išsiauklėjimu.
Tam iškalbingame Ciceronui kaip augštųjų lenkų dvasinin tė lankytis į Via Mercede buvu meilė lyg pavasaris žydėjo. Il

su sijonėliu poetas, apmėtyda kų prie Šventojo Sosto. Jie jį sį namų draugą. Poetas atsisa pripildė indus stiklinius — 
mas ją violetomis prie Doria apskelbs hereitku, o popiežius kė. Jis buvo piligrimas ir ture akis“ (34). „Prieik ir savo len 
Pamphili, pasakė: atmes jo tikėjimą. jo vykti. gvą ranką, lyg žiburį paduok“.
„Per portikus, antkapius ir Juk jis Gustavo lupomis Vii Tada Roma ruošėsi naujam (45). „Nes mane Naktis apvil 

[šventyklas mane vedei, niuje paprašė kunigą Petrą grą karnavalų sezonui. Nukelta į 5-tą puslapį.
Atspėdama praeitį vienu žinti žmonėms senąsias pago .

[žodžiu, niškas Vėlinių apeigas.
Angele, gal žinai piligrimo Tada jis išgirdo saldų balsą

[ateitį?“ iš Lietuvos. Ne Akermano ste
Henrieta patenkinta tai pa pėse, pietų Rusijoj, tik po de 

kartojo ir juokėsi. Ateities juo šimties metų Romoje iš tos, 
du abu nežinojo prie suaižėju kurią jam pats dangus buvo pa 
siu Forumo kolonų. skyręs, ir jis ėmė raudoti.

Jei Henrieta būtų žinojusi per Ign. Domeiką Marilė 
ateitį, ji butų nusivedusi pili jam rašė į Romą: 
grimą į Kapitelių ir ten paro „Nuo mūsų išsiskyrimo aš 
džius jam jo paties biustą ir niekados nedrįsau Jums rašy 
marmuro lentą vienų namų fa ti... Maniau, jog augštos pažin 
sade poeto garbei Romos gy tys Jus privertė užmiršti seną 
ventojų vardu. ją draugystę, tuo tarpu kai ma

Jiedu gyveno dabartimi ir no širdyje Jūsų paveikslas yra 
žaidė, kaip vaikai. Taip praside visados gyvas. Kiekvienas žo 
da meilė. dis, kurį aš esu išgirdusi iš Jū

Jam jau buvo suėję trisde su lūpų, dar aidi mano sieloje.
šimt metų amžiaus. Reikėjo kai Dainai man rodosi, jog aš Jus

SKAITYKIME KELEIVĮ”
Ar gyvename Kanadoje, ar Amerikoje, ar jei kada nors 
grįšime į Lietuvą, svarbiausias dalykas kiekvienam žmo 
gui yra ir bus gyventi padorioje, demokratiškoje tvaiko 
je, kur valdžia priklauso nuo pačių žmonių, o ne nuo 

visokių raudonų, juodų ar uniformuotų diktatorių.
Kas trokšta savo tautai tikros laisvės ir pats nori būti 

laisvas, tas turėtų skaityti kovingos demokratijos 
savaitraštį „KELEIVĮ“.

KELEIVIS visais klausimais turi aiškią nuomonę ir ją 
nevengia pasakyti.

Norintieji prašome atsiliepti, laikraštis bus siunčiamas 
susipažinti 4 savaites. „Keleivio“ kaina visame pašau 

lyje metams 4 doleriai, pusei metų 2 doleriai.
Jo adresas:

KELEIVIS,
636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. S. A.

FELIX TIMMERMANS

Kaimietiškoji psalmė
(Ištrauka iš romano)

Feli)x Timmermans yra flamandų rašytojas gimęs lb8ft m.
Aš esu tik skurdus, daug vargų iškentėjęs ūkininkas, ta 

čiau ūkininko gyvenimas man yra pats gražiausias pasaulyje. 
Aš nenorėčiau keistis net su pačiu karalium.

Viešpatie, dėkui Tau, kad mane sutvėrei ūkininku.
Antai, anoj lūšnelėj aš esu gimęs. Mes buvome penkio 

lika atvirų burnų, ir, nors gaudavom daugiau antausių, negu 
duonos, vis dėlto tai buvo nuostabūs laikai, ir mes išsitempėm 
žaliūkai, kaip ąžuolai. Didelė šeimyna yra vienas malonumas. 
Man patinka krūva vaikų. Geras medis privalo duoti daug vai 
šių.

Aš ir savo žmonai nepašykštėjau vaikų. Mūsų pareiga 
yra auginti vaikus, lygiai kaip ir kopūstus. Tai bent žinai, 
dėl ko gyveni ir kam dirbi. Mūsų tėvai dėl to nenumirė. Su 
laukusi aštuoniasdešimt metų mano motina buvo tiesi, kaip 
kartis ir švilpaudama panešdavo maišą bulvių. O tėvas buvo 
susirietęs, kaip klaustukas. Neįmanoma buvo jo įdėti į karstą: 
jis arba sėdėjo, arba paguldytas kojomis rėmė dangų. Jam rei 
kėjo sulaužyti nugarą: teisybę sakant, aš ją ir sulaužiau, nes 
kiti nedrįso. Senoji dvaro panelė, mūsų šeimininkė, dažnai 
atėjusi klausdavo, ar jis nesutiktų eiti pas ją sodininku. Esą, 
mažai darbo, geras atlyginimas ir dar nemenkas priedas vai" 
siais, nuėmus derlių.

— Niekai, — atsakydavo jis. — Ūkininkais turi ir palikti 
ūkininku, kitaip pasaulis apvirs, augštyn kojom.

Ir jis jaudinosi ir niršo kaip tik dėl to, kad iš mūsų visu 
tft' vienas buvo linkęs prie ūkio.

Aš turiu brolių ir seserų Antverpene, Brusely, du Ame 
rikoje, vieną Prancūzijoje, vieną beprotnamyje — tai pasitaiko 
ir geriausioj šeimoj. Dar vienas įstojęs į karmelitų vienuoly 
ną. Šisai tik tuomet tepasirodo, kai vienuolynui prireikia pi 
nigų.

Dėl to ir pavadino mane tėvas: mūsų Šaknys. Aš likau 
namie. Aš negalėjau palikti žemės. Tokia jau prigimtis. Že 
mė tave traukia, ir tu ją pamėgsti net pats nežinodamas, dėl 
ko.

Tikrai mūsų klebonas buvo teisus sakydamas, kad žemė 
yra savotiškas priešas; tai milžinas, kalbėjo jis, kurs mums 
nuolatos priešinasi. Su juo reikia be atlydos grumtis. Ar jūs 
pagalvojate, kiek reikia įdėti darbo, kad turėtum duonos rie 
kę ant savo stalo?

Ąn, mėži, sėji, akėji, pjauni; kuli; mali ir kepi. O jeigu 
mūsų mielasai Dievulis laiku neįsikiša su lietaus sruoga arba 
saulės spindulėliu, arba jeigu šventųjų nepatepi žvake, kad 
jie saugotų nuo sraigių, kirminų, audrų bei žaibų, tada visas 
mūsų prakaitas ne tuo lataku nubėga. Tačiau kada po sunkios 
kovos paimi į savo grubių ranką naujo derliaus šviežios duonos

riekę ir ją kandi, matydamas aplink stalą būrį pražiotų burnų, 
tada pasijunti, lyg patsai Viešpats uždėtų tau ranką ant peties 
ir pašvagždėtų į ausį: „Džiaukis, šakny, ir būk dėkingas“.

Ne, kiek aš suprantu, žemė nėra milžinas, bet greičiau mil 
žinė, stebėtinai didelė ir galinga, neturinti ribų moteris. Jos 
veidas yra dangaus skliautas. Ji tave apžavi. Tu mindžioji jos 
kūną ir juo šliaužioji. Žinoma, ji tau priešinasi, lygiai kaip ir 
kiekviena moteris. Bet juk taip reikia. Tu ją myluoji ir glos 
tai. Ir jeigu tu neatleisi žąslų, ji pasidarys švelni ir duosni, 
duosni be galo.

Taip pat ūkininkas privalo turėti ir gerą žmoną savo lovo 
je, kurioje ji tačiau neturi nuolatos drybsoti. Jos pareiga yra 
mušti sviestą, gaminti valgį šeimynai ir gyvuliams, darbuotis 
atsiraičius rankoves ligi alkūnių.

Aš pažinau daug merginų; savo laiku buvau žinomas peš 
tukas, bet mušiausi daugiau iš išdykumo, negu dėl mergų. Aš 
rinkausi gerą, o tokios retai pasitaiko, ir tikroji ateina visai 
netikėtai.

Mano Fina atitekėjo iš anos pusės Nethės upės. Keistai 
kartais įsižiebia meilė vyro širdy.

Grįžtant iš Aštriakalnio, į kur aš kasmet pėsčias eidavau 
atlaidų, mes sustojome toje pačioje užeigoje, kur buvo daug 
žmonių, ir valgėm savo sumuštinius. Lauke lynojo, ir užeigos 
asla buvo nešvari. Ji sėdėjo kaip tik priešais mane, bet iš karto 

jos nepastebėjau. Ten buvo daugybė žmonių, ir mano min 
tys blaškėsi kažkur kitur. Aš pasilenkia* i šalį- pfalėlsti Vieną 
kaimietę, ir netyžla'pahejau savo alaus stiklą. Ji pašoko sau 
godama savo suknelę ir išmetė savo sumuštinius aslon. Sumi 
šęs tada pasiūliau jai tris iš savųjų. Ji nenorėjo paimti, ir aš 
atsakiau: „Gerai, tai ir aš sviesiu savo sumuštinius į purvą“... 
Jie buvo su lašiniais. Ir ji paėmė.

— Skanu? — paklausiau.
— Taip, atsakė ji: — tikrai puiki duona.
— Iš kur tu?
Taip užsimezgė šneka. Ji švytėjo, kaip išdžiūvęs svogū 

nas. Ir buvo stipri ir sveika moteris. Aš mielai būčiau su ja 
grįžęs, bet ji keliavo su savo namiškiais.

Nuo tada ji man įstrigo, ir visą laiką ji man stovėjo akyse: 
laukuose arba prie stalo. Net užmigęs aš ją matydavau sapne. 
Aš nebeturėjau ramybės bei poilsio ir sugavęs valandėlę laiko 
patraukdavau vakarais prie Nethės. Iš čia galėjau matyti jų 
čerpinį stogą. Aš išsitiesdavau žolėje, rūkydavau pypkę po 
pypkės ir be paliovos švilpaudavau giesmę „Avė Maria“, no 
redamas tuo jai priminti Aštriakalnį ir save. Tikėjausi, kad ji 
ateis pasižiūrėti, bet veltui. Sekantį sekmadienį aš ją pamačiau 
kitoje upės pusėje, grįžtančią su seserim iš bažnyčios.

— Ei! — šūkterėjau narsiai: — Patiko sumuštiniai?
Ji suldkeno nusijuokdama, pasakė kažką seseriai, kuri 

taip pat juokėsi. Man pasidarė nesmagu, bet vis tik atsiliepiau:
— Ar tik man neatnešti tau viso kepalo? Vakar kaip tik 

iskepėm.—Klegėdamos jos nuėjo per pievą dar kartą atsigręš 
damos. To padrąsintas aš surikau:

— Rytoj aš ateisiu.

Įr pamojavau ranka. Ji pamojavo taip pat. Aš jutau, kad 
viskas pavyko, ir mano širdis taip blaškėsi, kad aš negalėjau 
nė penkių minučių ištverti toje pačioje smuklėje. Sekančios 
dienos pavakary sukaupiau visą savo drąsą, įsirišau į skarą 
duoną ir, niekam žodžio nesakęs, išėjau. Ligi miestelio buvo 
valando-s kelias. Aš pravėriau duris. Viduje sėdėjo jos penki 
broliai ir tėvas, kaip milžinas. Jie valgė bulves iš pačios kep 
tuvės. Aš daug nekalbėjau, tik pasakiau, kad atnešiau jai duo 
nos. Jos net ir vardo nežinojau. Ji sėdėjo susigėdus, daugiau 
prie ašarų, negu juoko. Kaip visa tai įvyko, aš nežinau, tik 
greičiau, negu galėjai ligi trijų suskaityti, aš galvotrūkčiais iš 
nėriau laukan ir netyčia išsitiesiau griovy. Mano duoną jie 
priėmė, ir girdėjau, kaip jie juokėsi. Ką gi galėjai padaryti 
v'ienas prieš šešius? Aš jaučiausi kaip sulaužytas ir vilkausi 
namo, suprantama, įtūžęs, kaip tigras ir tvirtai nusprendęs at 
keršyti ir išsikovoti sau merginą.

Aš buvau kaip apdujęs. Maniau, kad jau viskas prarasta. 
Jokiam darbui netinku. Kasdien aš drybsojau prie upes tarp 
meldų ir spoksojau į jos namą. Jeigu aš jai nors kiek rūpiu, 
galvojau, ji turėtų bent kartą ateiti prie upės, nes iš čia ge 
riausiai matytis mūsų namai.

Vieną šeštadienį, kai jau buvau beprarandąs paskutinę 
viltį, pamačiau ją ateinančią vandens. Jai pasėmus pirmąjį 
kibirą, aš šūktelėjau: ..Ū^į“ Ji krųpteĮėjo. Ji nedrįso atsiliep 
V. bst tik ranka pamojo, kad pasišalinčiau. ' ~

— Palauk, — atsiliepiau, — aš ateinu.
Aš nusviedžiau kepurę ir perplaukiau. Ji stovėjo susi jau 

dinus ir pradėjo verkti, nes aš jai patikau. Mudu valandėlei 
piisėdome. Ir nesistebėkite: mes buvome jauni ir kupini ug 
įlies — kitų daromos kliūtys reikalą tik pablogino -— ir tuo 
kartu tikrai nebuvo kalbama apie sumuštinius. Ramia šir 
dimi ir švilpaudamas aš perplaukiau atgal. Tą vakarą aš 
taip dainavau, kad kaimynai pagalvojo mane išsikrausčius iš 
proto. Nuo šiol mes dažnai vakarais susitikdavom. Buvo 
kaip tik šienapjūtė. Šieno kupetos minkštos ir taip saldžiai 
kvepia. Atsitiko taip, kaip ir tikėjaus. Po gero mėnesio jos 
tėvas atėjo pas mus. Jis norįs su manim pakalbėti. Dėl visa 
ko aš pasidėjau kirvį po ranka. Jis manęs paklausė: vesiu ją, 
ar ne, ir juo greičiau, juo geriau.

— Taip, — atsakiau,—bet turėsi pridėti arklį ir karvę.
Jis raukėsi, bet sutiko. Vestuvės buvo tikrai šaunios. 

Mūsų velionis tėvas trypė iš džiaugsmo.
— Tu narsiai apsisukai, Šakny, — sakė jis.
Ir pirmoji naktis. Mūsų lovą jie apkarstė skambučiais. 

Fina, bemalšndamia troškulį, greičiausiai perdaug nugėrė ir 
skundėsi galvos skausmais. Aš nesidaviau lengvai kišamas į 
maišą ir galvojau, kad tam turiu pakankamai laiko. Ir išėjau 
pasivaikščioti mėnesienoje. Javia buvo pribrendę, ir ar yra 
kas žavesnio, kaip miegoti tarp javų? Aš atsiguliau ir žiūrė 
jau į žvaigždes. Tą aš mėgau dažnai daryti. Tave tada už 
plūsta kitokie jausmai ir pagalvoji net apie tokius dalykus, 
kuriems paprastai nebūna laiko. (TP).
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KULTURLVE^KRWIKA
JUOSTA PATS SENIAUSIAS LIETUVIŲ AUDEKLAS.

Mūsų sodietės senovėje au gą. Skaitytojams jokios rizi 
dė, pynė, kaišė, rinko ir vijo kos.
raštuotas ir spalvingas juostas. Leidyklos adresas: „Rūta“ 
Pačias plačiausias ir gražiau BiMx 78, Rodney, Ont., Canada, 
sias rinktines ir kaištines juos 
tas ir dabar audžia prie tauti 
nių drabužių dail. A. Tamošai 
tienė savo Dailės Studijoje, R.
R. 1. Kingston, Ont.

1956 MT. CHICAGOJE

LENKAI TURI SAVO 
UNIVERSITEĄ.

CHI C AGO J E PAGERBTAS ŽURNALISTAS 
KUN. DR. JUOZAS PRUNSKIS.

Balandžio 3 d. Chicagoje pa suomenės — pilnutėlė Vyčių 
gerbtas žurnalistas kuru dr. J. salė. Gauta daug sveikinimo 
Prunskis, kuris šiuo laiku yra telegramų, laiškų, pora dešim 
dienraščio „Draugas’' kuitūri čių asmenų sveikino žodžiu, pa 
nio skyriaus redaktorius, sulau reiškusių įvairių, g 
kęs 25 metų spaudos darbo su čių. 
kaktį.

gražių min

Pabaigai pats sukaktuvinin 
J. Prunskis pradėjo bendra kas atsakė nepaprastai jautrio 

Jis ir 
dirbs, rašys ir kovos 

kultu 
da 
pa

darbiauti „Skautų Aide”, vė 
Lenkų išeivija stipriai rūpi hau redaktoriavo „Mūsų laik 

naši savo tautiečių neištautėji raštyje“, buvo vyr. Am 
mu. Deda didžiausias pastan Siaus“ dienraščio (Kaune) re 
gas išauklėti lenkiškos inteli daktorius, dabar, jau penkiolik 

ruošiama didelė lietuvių dainų gentijos savo tikroje tautiškoje ti metai, daug ir įdomiai rašo 
šventė, kurioje užsirašė daly dvasioje.
vauti apie 30 lietuvių chorų, iš jų pačių spaudos pranešimu, ,
JAV-vių ir Kanados. Dainų jau keturi metai Londone, An auKe ■ Daugiausia duoda re
Šventei roušti yra sudarytas sk glijoj veikia Lenkų Universite Pražus, kelionių aprašymus. narodėlė kuri buvo
aithngas visuomenės komite tas tikslu duoti lenkiško moks Prunskls yra ^ug eražu nenilna
tas- lo užsienyje esantiems Jen ^vęs po pasaulj. Neseniai toh gražu nepilna.

Visais tos ruošiamos dainų kams. Susidedantis iš pilno hu ^r?zo 3? keliones po Rytus: In Ta proga norėtųsi gerb. ko 
šventės reikalais kreiptis: Juo manistinio sky-us, skirsantis j diją. Korėją, Naująją Zelandi legai Juozui Prunskiui palinkę 
zas Kreivėnas, 1602 So. 48th istorijos ir polonistikos studi F“ipiI?u? ir, tį dar kūrybingų metų
Court, Cicero 50, Illinois, U. jas, o taipgi teisių, ekonomijos , . Paskutiniu laiku Jz. Pruns (dabar jam 47 mt.) ii našios 
S. A. JįMi ir gamtos-matematikos skyrių k,s PagarseJ<> kaip stambus me plunksnos. O minėjimą ruošia

Būtų labai gražu, jei ir iš Ka komisijas. Jis savyje subūrė 36 
nados toje dainų šventėje da prieškarinius profesorius ir do 
lyvautų apsčiai lietuviškų cho centus ir turi dabar 107 studen 
rM- t
MINIMAS PASAKININKAS.

Vaikų pasauliui ypač yra ži 
nomas pasakotojas H. Ch. An 
dersen. Jau suėjo 150 metų kai 
jis mirė, bet jo pasakos 
dabar plačiai skaitomos.

H. Andersenas buvo 
gimęs Odense mieste, 
dabar iškilmėmis mini garsųjį 
pasakininką. Odense įvyko iš 
kilmės, kuriose dalyvavo Dani 
jos karalius, diplomatai ir tt.

VALANDĖLĖ KAUNO 
OPEROJE.

įvairioje J. A. Valstybių lietu 
vių spaudoje, daugiausia „Dr 

Daugiausia duoda re

mis, gražiomis mintinus.

už lietuvius, už lietuvių 
rą, visiems pi įmindamas 
bartinę baisiąją' Lietuvos 
dėtį.

Ten pat buvo suruošta 
Juozo Prunskio redaguotų, 
ndradarbiautų ir apie jį rašytų

ir

ir 
be
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Stilius * Spalva

KOJINIŲ PATOGUMO

Jūsų kojoms

KUPREVIČIAUS KONCERTAS SU MOTERŲ 
ORKESTRU

Clevelando Moterų Simfoni tumas ir ramumu dvelkiantis 
savo kūrybinio pasitikėjimas, — yra los ypaty

cenatas lietuvių kultūriniams mam komitetui jieškoti būdų iš 
reikalams, kurių stambiausioji, leisti nors dalį jo periodikoje 
1.000 dol. premija paskirta gulinčių straipsnių atskiru ar jos orkestras 
„Draugo“ romano konkursui, atskirais leidiniais. Tai būtų ii darbo dvidešimtmetį paminėjo bės, kurias pabrėžia jo skambi

Sukaktuvininką pagerbti bu gametė padėka spaudos žmo įdomiu koncertu, įvykusiu ko nimo pranašumą. — Net norė
vo susirinkę daug įvairios vi gui. Alg. Gustaitis, vo 20 d., Severance Hall rū tusi pasakyti, kad jo skambini

muose. Koncerto programą iš mas turi šventai kilnaus stilia
pildė išimtinai tik moterys, jau us, kuris glūdi jo ramioj, santū
nutėmis mergaitėmis prade rioj išorėj 
dant ir žilagalvėmis damomis taurus, išviršinių priemonių ve 
baigiant, dalyvaujant dviem ngiąs pianistas ir jautrus meni 
augšto lygio solistam — Wil ninkas”.
liam Hebert, piccolo (trumpo Sulaukti tokių palankių įver 
sios fleitos) virtuozui ii And tinimų ne amerikinės kilmės 
riui Kuprevičiui, fortepijono menininkui, šiame krašte tikrai 
virtuozui. reti reiškiniai. Mums labai ma

Koncerto metu iškiliai buvo lonu, kad į tų išskirtinų meni 
išpildyta L. Bethoveno Antroji ninku tarpą įeina mūsų meni 

. ; Vivaldi Concerto ninkas, pianistas Andrius Kup 
for Piccolo, kuriame su dideliu reviųius, pamažu bei užtikrin 
virtuoziškumu pasirodė Wil tai žengiąs įšiaurės Amerikos 
liam Herbert; F. Chopino Con muzikos pasaulį, 
certas Nr. 2, pianinui su orkest 
ru, įspūdingai išpildytas A. Ku 
previčiaus, ir Goldmark Sakun 
talia uvertiūra. Moterų Simfo 
nijos Orkestras pasirodė esąs 
meniškai brandus.

Mums lietuviams buvo ypač 
Įdomi ta koncerto dalis, kurią 
išpildė mūsų pianistas A. Kup 
revičius su orkestru. Jo skambi 
nimo menas buvo sutiktas ne 
paprasta!! nuoširdžiai, audrin 20, Illinois, U.S.A, 
gaiš plojimais. || Lagos gentis, Nigerijoj, vis

Sekančią dieną koricertas gr dar perka nutakas. 1939 me 
ažiai įvertintas didžiosios Cle tais buvo 56 dol. už vieną, da 
velando spaudos. Įdomu, kad bar — 342 dol. 
tuos įvertinimuos daugiausia 
dėmesio buvo paskirta A. Kup 
revičiaus skambinimo menui... 
Visa spauda „kaip susitarusi“ 

pigios vertės audeklų, jais ne labai palankiai aptarė jo meną., 
va dabindami savo butus. „Cleveland News“ kulikas EI 

Aš beausdama tautinius dra more Bacon ir žinomas muzi 
..j.j._____ j nuo kalėdinių bužius pagal mūsų senovės tau kos kritikas, Herbert Elwell,

V. Varnienė. DIDŽIOJI VI lėlių ir perėjau prie lietuviškų, todailę ir savąją kūrybą, noriu kurio nuomonę augštai vertina 
RĖJA — praktiškas vadovas Sunku buvo suosti medžiagė sudominti tų audinių grožiu ne tik Clevelando, bet ir visa 
šeimininkėms. ' 
Kaina 6 doleriai. Išleido 
va“.

„Didžioji virėja“ jau yra pa 
garsėjusi knyga, kurioje šelmi 
ninkė ras ne tiktai daugybes 
valgiams gaminti receptų, ne 
tiktai visokių gėrimų receptų, 
bet ir stalo sutvarkymą, stalo 
paruošimą įvairių subuvimų, 

Šviesos b®!*'?’ še‘mos švenčių ir tt. at

(lg). tus. Daugumas jų yra kitų uni 
versitetų studentai, bet kartu 
studijuoja ir šiame susirišdami 
korespondenciniu būdu. Tas at 
neša dvigubą naudą, atsiekda 
mas užsienio mokslus, kartu 
gauna ir savo lenkiškuosius. Sa 
ko: tas naujų kadrų paruoši 
mas atneš daug naudos atsista 
tančiai laisvajai Lenkijai, j. d.

GERIAUSIS 1954 METŲ 
FILMAS

GRAŽŪS PASISAKYMAI APIE LIETUVIŲ LIAUDIES 
MENĄ.

Laiškas dail. A. Tamošaitienei.
Brangi Ponia, aš noriu karjerą lėlėm padary
Labai Jums dėkoju už pado ti!

vanotą kostiumą Spaudos ba Gerai, kad žmogus yra to 
liui, nes man teko liamė jį iš ks, kad visada malonius daly 
lošti. Toks buvo man didelis kus geriau prisimena! Ir tas 

, ... džiaugsmas — tiesiog negalė spaudos balius ir Jūsų meniška
Hollywood© filmų akademi jau prįe mįntįes priprasti, kad auka, mano gyvenime bus visa 

ja paskyrė premijas 1954 metų jg vįSų mano biletas laimėjo! da iš šviesiu prisiminimu — Simfonija- 
filmams ir artistams. visada tikčdamasi lšlošti _ manau ir Birutei dar daugiau. ’

Geriausiu 1954 inetų^ filmu šiais metais, net nepagalvo Lieku su džiaugsmu širdyje
Tokiu vardu skelbiamas To pripažintas ~ 

ronto choro 
tas balandžio 16 d. Eatono au lon Brando, 
ditorijoje, dalyvaujant St. Ba Grace Kelly, 
ranauskui. Bus ištraukos iš įvai 
rių operų. Biletai bus platina 
mi Hamiltone balandžio 3 d. 
tuoj po pamaldų parapijos sa 
lėj. 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LITERATŪRA

„Rūtos“ leidykla pradėjo woodą ir čia suka jau antrą fil niose — reikia Jt ‘uuvu .
leisti seriją knygų, pavadintą per kelis metus jis jau da dažniausiai. Aš neturėsiu pro vių liaudies 
„Evangelikams Skaitymai -----  ... .... . r
~ • 1 • t -vi • “7 ••••'»* — * -J J-* ••—••e* yua uauc uaauuuyti, tunu nn.
Šviesos Krislai. Jau išleista pir patikimos pirmosios partijos fil sūnų, marčiai dar anksti saugo nes lėles, 
moji knyga „Vynmedžio Sake b
lės“. Šioje 80 psl. gražiai išleis 
‘oje, gausiai muštruose kny 
geleje telpa 20-tis Mažojo Bio - r - J ° ' J .. .
ho religinio turinio laiškų ir 4- 
ios giesmės su gaidomis. Kalba 
yrą švari. Pridėtame laiškelyje 
rašoma, kad norima išleisti gro 
žinės, istorinės ir kitokiais klau 
Simais literatūros.

Sveikintinas dalykas, kad ev 
angelikai išleidžia savo specifi 
niais reikalais literatūros. O 
klausimų yra gan įdomių ne 
vien tik evangelikams. Juk, sa 
kysim, mažai žinoma ir Nepn 
klausomoje Lietuvoje buvusi 
Liet. ev. kova su vokietinimu 
ir nor'ėjimu primesti savo vo 
kišką discipliną visai liet. ev. 
bažnyčiai. Klausimų yra daug 
ir jie būtų įdomūs jei būtų ob 
jektyviai nušviesti. . ... . b- b-~- ----- --------- ...
Krislai“ pasišovė šiuo keliu ei YePa.ls' ™ai Yra . rai vertingas ug Meno knygą apie kostiumus, 
ti, tik reikėtų, kad visuomenė . .Y®- Kiekviena rimta šei jr a§ padariau škicus ir trum 
palaikytų. mininke be šios knygos negali pus aprašymus iš visų kostiu

* • v- • 1 •.« . • išsiversti. - -„Šviesos Krislai“ eina nauju .........................
keliu — nereikalauja prenume .>Didži°ji virė>‘‘. C 
ratos iš anksto, o tik pranešti -Nepriklausomos Lietuvos ’ re 
adreš^ff-nageidavimų šias kny dakcii?ie: 7722 George ?re^‘ — —j-. — — -f-....... s— -
gėlės gauti. Su kiekviena knyle--a?alle’ Montreal, P. Q., dos ta3 neatneša), o kiti, kad vojimus pinigų, 
gele issiunčiamas vokas, ku ' ~

dar ir

danas, 
Danai

1954 metų filmu tįk gįais metais, net nepagalvo
,On the Water jau pasirodo, nereikia niekad ij linkiu Jums dar didesnio 

innrc orai hiil RA GZiatlP’SmO !Varpo koncer front ir geriausiu artistu Mar nustoti vilties, nors gal but bė džiaugsmo! 
e j ----------i__ x>-—------_ Ona Sadauskienė.

Dail. A. Tamošaitienės 
atsakymas.

Miela Ponia, Šablauskicne,
Džiaugiuos, kad Jums teko 

ta reta laimė laimėti Neprikl. 
Lietuvos Spaudos Baliuje, ma 
no austą tautinį drabužį.

Man tikrai miela buvo suži 
jį rodyti kuo noti, kad Tamsta esate lietu 

.. ... - —c. .- . - --J“— uoiuiausiai. na I“.LU“.31U pik? “U j.auM.vo dailės mylėtoja,
„Evangelikams Skaitymai — lyvavo apie 40-tyje filmų. Jam gos daug pasirodyti, turiu tik gerbėja ir, kad rengėte tauti

geriausia artiste gant nuo Fortūnos, ji greičiau 
pavejama...

Pagamintas naujas fil Mano intencija buvo visada 
mas, kuris vaizduoja Mozę ir _jei išložiu> padovanoti savo 
žydų išvedimą iš Egipto žemės, sesers dukreiei Birutei, kuri ei 
is namų nelaisvės. na dabar 16 metus, gyvena Či

— Garsėjantis lietuvis kino kagoje ir dalyvauja choruose, 
artistas J. Šernas, pradėjęs ki šokiuose ir pasirodymuose — 
no artisto karjerą Paryžiuje, aš manau, kad toks turtas ir 
dabar persikėlė dirbti į Holly rankdarbis neturi dūlėti skry

muose. ti! O Birutėlė labai, labai lai Dabar jau daugelis lietuvių
— Illinois valstybės meni minga. Matote, Ponia, kiek pamiršdami mūsų protėvių gra 

, mes žiausius kraičius ir puošniuo 
sius namie austus marginius, 
pradeda prisirišti prie visokių

Kuprevičius yra

A. Vidmantas.
KAS TURITE „JŪROS“ IR 

„MŪSŲ JŪROS“ ŽURNALUS
Būčiau labai dėkingas, jei 

kas sutiktų paskolinti ar par 
duoti „Jūros” ir „Mūsų Jūros” 
žurnalų komplektus. Del sąly 
gų susitarsime. Tuo reikalu pra 
šom rašyti: Algirdas Gustaitis, 
7606 So. Union Ave., Chicago

GROŽINĖ LITERATŪRA...
Atkelta iš 4-to psl.

ko Šaltais likimo marškiniais“. 
(51). „Lyg susidėvėjęs kamuo 
lėlis krenta Saulė į nakties, gi 
lios nakties laukus“. (53). 
Tu esi už Skonio, 
Už spalvų visų — 

.. - .. „ . . „ Teka Norų upė
792~ puslapiai. ]įųf kaspinėlių, siūlų, karolių itin jaunąją lietuvių kartą, kad JAV didžioji spauda. Savo pa Užu debesų. 
... IčL.dą „Vai kų, bet dirbau naktimis (nes die jie išmoktų tuos naujuosius stabose apie tą koncertą apie 

nomis dirbau Unnroj),kol tie kraičius taip branginti, kaip A. Kuprevičių rašo: 
siog nieko nemačiau prieš akis, mūsų protėviai. Tad labai ge 
vis dovanos užsieniečiams.

Ponia Žmuidzinienė išpaišy 
davo veidelius, o aš dariau ir 
kūnus ir drabužius. Blogiausia, 
buvo, kad nežinojau atskirų 
stilių gerai. Bet pasilaikė pro 
ga gauti dviem dienom Sodžia

vauja keli lietuviai dailininkai ir musų visos šeimos džiaugiasi 
— I. Šlapelis, J. Pautiemus, A. kartu su mumis.
Skupas, B. Murinas, M. Šilei Man dabar ateina mintis, 
kis. kad gal man likimas atsilygina

ATSIŲSTA PAMINĖTI. už tą darbą, kurį dirbau Vokie 
T # e tijoj. Pradėjau i

(54 psl.) 
tiktų šių paŠis posmelis ir 

stabų pabaigai. Jis gana tiksliai 
„Kuprevičius, Clevelando apsako „Auksinę sėją“. Nepa 

Muzikos Mokykloje mokyto kanka, kad ir lakios norų upėsrai padarėte, kad skyrėte tą lai 
mėtą tautinį drabužį jaunai lie jaujantis lietuvis pianistas, iš poezijai kurti, kada esama taip 
tuvaitei Chicagoje, kuri pasi “ ’ ' 
puošus naujuoju tautiniu dra rimą iškiliu meniškumu atfikda 
bužiu galės atstovauti lietuvių mas Chopino 2-jį Koncertą. — 
tautadailę viešuose pasirody Gražus tonas, ritmiškas lanks 
muose.

Linki Jums geriausios klo 
ties

Anastazija Tamošaitienė.
mų. Tada jau buvo lengviau— ■ Amerikos bankuose dirban 

gaunama tuos lapus saugojau!... rieji per metus laiko suvagia
: Vieni sakė, kad aš kvaila (ku apie 10 mil. dol. Čia kalbama 
’ rie žinojo, kad man jokios nau apie nelegales vagystes ir išeik

riuo, gavus knygą, išsiunčia RUOŠIAMASI PAGERBTI 
mas mokestis tik už gautą kny „DAINAVOS“ ANSAMBLIS.

Chicagoje veikiantis „Daina 
vos“ ansamblis. Jam pagerbti 
Chicagos Lietuvių Bendruome 
nės Kultūros Taryba ruošia pa 
minėjimą. Ta proga gegužio 8 
d. Orchestra Hali salėje, Chica 
gųje, „Dainava“, talkininkau 
jant „Čiuiflionijb“ ansambliui, 
ruošia didelį koncertą, kuria 
me dalyvaus, per abu ansamb 
liūs, apie 160 asmenų.

| GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! | 

g Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti x 

| Imperial Auto Collision Į 
i Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI | 
S užbaigimas. NEMOKAMAI. w
© Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. • 
a Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. S 
| 561-567 KEELE ST. TEL. JUnctfon 4773 g
i 154 Block South of Ct. Clair NarAų tel. CE. 1-3444. X 
f TOROTO, Ont SAV. G. KERAITIS. |

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

............. JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ ..ra

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 rūsių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į 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 I5SIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

šaukė nuoširdų publikos prita toli nuo skonio!
Bus daugiau.

A. E. McKAGUE^ 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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.

Lietuviai advokatai
NETViAN; 51SS&TT 

& 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. LENCK1,

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Icrfefonas EM. 6-4182 

Toronto 
ttttttttuttttttttttiituitittuutnmtitt'

DundtS’Dovercourt ęarazaĄ
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 pageidav^
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Moks!o-techmkos naujien&s
SŪRUS JŪRŲ VANDUO PERDIRBAMAS Į GĖLŲ.

Tai seniai žinoma: išgarinai didžiaisiais vandenimis, bet tai 
sūrų jūrų vandenį, surinkai ga daro ne dėl to, kad būtų sporti 
rus, kurie druskos jau neturi ninkė, bet tik dėl to, jog tik 
(nes druska greit negaruoja) plaukdama gali kvėpuoti, 
ir gauni gėlų arba saldų vande Vaikystėje makrelė gali kar 
nį. tais pasilsėti, bet suaugusi ne

Bet ši procedūra labai ilga gali sau to pavelyti, nes tuojau 
ir brangi. Todėl buvo jieškoma užtrokštų. Jos kyepavimo or 
būdo, kuris būtų ir pigus ir ganai yra taip įrengti, jog rei 
greitas. kalauja nuolatinio vandens pri

Dabar pranešama, kad Ame plaukimo, kad tuo būdu krau 
rikos mokslininkai bei išradę jas gautų pakankamą kiekį de 
jai jau tur įišradę tokį būdą. guonio. Makrelės dienos metu

Gėlaus vandens padarymas plauko dideliais būriais, o naktį 
iš sūraus yra labai svarbus da mis suskyla į mažesnius būre $ 
lykas, nes tai yra svarbu laiva liūs, arba net pavieniui kėliau ' 
ms, o dar svarbiau žemės ūkiui, ja. 
nes panaudojus jūrų vandenį 
drėkinimo reikalui, galima bus 
derlingomis dirvomis paversti 
didžiulius dykumų plotus, ku 
rie žmonėms duos galimybių au 
ginti maisto ir kitokius produk 
tus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

1955. IV. 13. — Nr. 15 (415)

Laisvos pastabėlės. 
MAČIAU...

Prieš tai buvau tik girdėjęs 
apie tokius. Sako, jų esama čia 
pat, tarp mūsų. Su vaikais ke 
verzoja angliškai, nenori, kad 
šie iš viso kalbėtų lietuviškai, 
neleidžia jų į lietuvišką mokyk 
lą. Ir tikėjau tuo ir ne. Bet 
prieš kiek laiko' pats juos ma 
čiau ir dabar sakau — taip, jų 
esama č,ia pat. Vienoje vietoje, 
kur reikėjo palaukti, nuėjęs ra 
dau jau kokius 7 žmones lau 
kiančius. Tarp jų buvo dvi apy 
jaunės poros, kurių viena ir su 
kokių 2 metų vaikučiu. Tos po 
ros persimesdamos tai lietuviš 
ku tai anglišku sakiniu, pakai 
tomis. Tėvai į tą vaikutį kalbė 

KAI KAC APfF IIFTIIVA i« cavictcva KANADOS LIETUVIŲ BEN DRUOMENĖS ŽENKLIUKO dave> taip pat pakaitomis — lie
KAI KAS APIE LIETUVĄ Is „BOLsAJA SOVIETSKA KONKURSAS. tuviskai ir angliškai. Vienas vy

JA ENCIKLOPEDIJA” „ riškių lietuviškai visai nekal
.. . . KLB Krašto Valdyba skel rašant slapyvardę. Be to, prie i - /p-aiA;o ta; būti ir np liptn

25 tomas, is eistas 19t>4 m. Maskvoje. bia KLB-nės Ženkliuko projek projekto turi būti atskiras vo vįs, nors abejotina).’ Laikui bė
Lietuvos plotas—65.200 kv. riuomenės okupaciją Lietuvoje to konkurso taisykles. kas su autoriaus slapyvardę, o ga^t laukiančiųjų mažėjo, ir pa

km. Gyventojų (1940 m.) —buvo išnaikinta apie 700.000 1. Ženklelis bus išpildytas viduryje autoriaus pavardė ir gaiįos likome dviese. Manyda
2.900.000. Kraštas suskirsty karo belaisvių ir ramių vietos metale ir emalyje ir nešiojamas adresas. 9. Jury Komisijai su mas> kad mano gautas įspūdis
tas į: 87 rajonus,, 71 miestą ir gyventojų. Išvežta darbams į atlape. 2. Ženklely, skiriamam teikiama teisė, neradus tinka visiška.i atitinka tiesą, nesvyruo
9 vietoves (posiolki). 1953 m. Vokietiją apie 36.000 žmonių. Kanados lieutviams, turi būti mo projekto, nei vieno nepre darnas tariau:
gale buvo 2.275 kolchozai, 75 Sunaikino apie 80.000 pastatų, KLB incialai. Pageidaujama mijuoti. 10. Nepremijuoti pro
sovehozai, 135 MTS, 210 ūki tarp jų apie 2.000 pramonės įvesti tautines spalvas. Ženkle jektai, autoriui pareikalavus ir

js. įmonių,
(Pagal 1951__ 1955 m. Lietu 000 gyvenamų namų, 72 ligo tuvišką charakterį. 3. Konkur gęažinti. 11. Projektai pristato

vos žemės ūkio planą, 1950 menines, poliklinikas, ambulatori se kviečiami dalyvauti visame mi šiuo adresu: 491 Dundum 
tais Lietuvoje buvo 262 sovcho jas, teatrus ir klubus, 712 mo pasaulyje gyveną lietuviai dai Str., Hamilton, Ont., Canada, 
zai. 1955 m. vasario 2 7 d. Vii kyklų, 15 mokslo įstaigų. Su lininkai. 4. Jury Komisijos ras KLB-nės Krašto Valdyba, 
niaus radijo pranešimu kolcho

MAMERTAS MACIUKAS

200 METŲ VĖŽLYS.
Ilgiausiai gyvenąs pasauly 

gyvis, kaip spėjama, yra vėž 
lys, kuris turi kietame šarve pa ^nkiško“s ’ elektrostory 
slėptą kūną, o galvą, kojas ir 
uodegą, pavojaus metu įtraukia 
į šarvą.

Kai pasaulinis keliauninkas 
kapitonas Cook (Kuk) keliavo 
aplink pasaulį laivu prieš 111 
metus, jis jau paaugusį vėžlį z4 V a i-809 J- a-)- 
padovanojo Tongo salų Mali 64,7% teritorijos iš 6.520.000 
los karaliui. Ir dabar tas vėž hektarų, t. y. 4.218.000 hekta 
lys gyvas. Dabartinis sosto įpė r4 tenka ežmės ūkiui. Iš jų: 
dinis buvo atvykęs Honolulu, ariamos 71,7%; pievų 18%, , „ << e'ia'i
Havajuose, pasiteirauti, kas da ganyklų — 9,6%; sodų ir dar 
ryti su vėžliu, jeigu jis mirtų? 0,7%. Ariamoji žemė su 
'Princas gavo atsakymą su skirstytag 

tokiu klausimu dar palaukti... 
Reikia suprasti, kad vėžlys pri 
ncą tikriausiai dar pergyvens...

PLAUKIKAS IŠ
PRIEVARTOS

: grūdinėms kultūro 
ms —■ 65%; technikinėms kul 
tūroms — 5,7%; bulvėms ir 
daržovėms — 12%; pašarinė 
ms kultūroms — 18%. Nusau 
sinta esą — 630.000 hektarų že 
mės.

Makrelė yra labjausiai nepa Apie vokiečių okupacijos ka 
vargstanti žuvis. Be pertrau ro nuostolius Lietuvoje pasaky 
kos, dieną ir naktį, ji keliauja ta šitaip: „Per fašistinės ka

SINGER 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 įsipareigojime 
demonstravimas Tamstų namuose

NEMOKAMAI! Elektrinis skutimosi aparatas 
pirmiems 15 klijentų.

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

4n::::t:::»m:t:n::n:::n:nn»::»:»»:»»:::mn»»nnnnnnn::::n::nttuu:::

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

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

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

NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KUR| IŠ ŠIŲ 
REIKALŲ, KAIP PV.:

i 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:

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 diena,.

— Tai tur būt esate iš senų 
, 56 elektros stotis, 26. lis turi būti kuklus ir turėti lie nurodžius slapyvardę, bus su ateivių; iš kurio krašto busi 

............... - - - - te?
— Ne, mes iš Seligenstadto, 

atsakė man; — žinote, dirbu su 
kanadiečiais, tai... — ir pašauk 
tas pasikėlęs išėjo. Ir šiandie 
nežinau, ar aš išsižiojau tai pa 
tyręs ar ne, bet smūgis buvo pa 
kankamas, ir aš kurį laiką pali 
kau be žado. Ir gerai... Nes jei 
gu aš tuč tuojau būčiau prabi 

Po 5 dol. aukojo: kun. dr. J. jęS> tai geruoju nebūtų pasibai

Su liniukai. 4. Jury Komisijos ras 
naikino geležinkelius, Klaipė tas geriausias projektas premi KLB OAKVILLĖS
dos jūrų ir upių uostus, išvežė juojamas šimtu dolerių premi APYLINKĖS 
visas geležinkelio’ riedmenis, ja. 5. Ženklelio projektams pri
Buvo sugriauti miestai — Vii statyti terminas nustatomas iki Vasario 16-sios dienos minėji 
nius, Klaipėda, Šiauliai ir kt. 1955 mt, rugpjūčio 1 d. 6. Žen mo metu Tautos Fondui auka 
Nuostoliai siekia — 17 miliar klelio natūralūs dydis: vertiką vusiųjų sąrašas:

„ . . liai trys ketvirčiai colio, horizo T
H Prie Berlyno miesto vakari ntalus matas paliekamas auto Tadarauskas ir V. Kulnys; po 
nės ir rytinės zonų ribos police riaus nuožiūrai. Projektas pri 3 dol.: J. Mankus ir V. Žemec 
ja areštavo įtartiną vokietį. Da valo būti padidintas du ir puse kas; po 2 dol.: J. Juodviršis, A. 
rant kratą paaiškėjo, jog tas vie kart. 7. Ženklelio projektui įve Aulinskas, K. Rimkus, J. Mik 
nakojis žmogus šmugeliavo į rtinti skiriama Komisija, susi šys, M. Ramanauskas, J. Gim 
rytinį Berlyną kavą, arbatą, ei dedanti iš dailininko T. Valia būtis, A. Sargautis ir J. Ulins 
garetes ir nailono kojines, slėp us, Kr. Valdybos vicepirm. inž. 
damas tas gerybes... savo dirb J. Kšivicko ir archit. A. Šalkaus 
tinėje, iš aliuminijaus padaryto kio. 8. Ženklelio projektus pri 
je, kojoje. statyti uždaruose vokuose pasi

Detects T. V. & Radio Service Reg’d
3994 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.

galite ĮuiAUpyri uuj s
PER SAVAITĘ ANT MAISTO SĄSKAITŲ 

(priklauso nuo šeimos dydžio).
GAUSITE GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTĄ — 

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

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

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

RAINBOW

§

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S NĖS 
KAIP KITUR.

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

šeštadieniais — vis, dieną.
Kreiptis po 6 vai. vakaro,

;!>. mi<ib4>.csi kaž^”3L>i.Bt'i ■•.JDUlOrS luO.
§ Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVICIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 j;

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

Jonas Zrnuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

gę-
Ką mano toki žmones, aišku 

tik iš dalies; dalis jų sielos ne 
aiški ir jų slepiama. Viena, at 
rodo, tikra — tai jų kultūrinio 
kraičio abejotinumas. Ir visa 
tai apsireiškė taip greitai!

Kaip gi tai, kodėl? Juk Lie 
M ■■ a ■ F4 tuvoie tokiais pilnais saikais ir 

j O su tokiu įsitikinimu buvo pila 
__  ... ____ _ _ -JW rna į jaunimo sąmonę! Ir yra 

— Stasys Stulpinas skuoia ko ir labai verta pagalvoti ir 
pajieškomas S. Puzeno, gyv. pasvarstyti, kad tik atliktų kiek 
14327 Lander St., Detioit 27, laiko nuo tų apakėliškų politi 
USA.___________________________nių pjautynių... L V.

kas; po 1 do.: V. Amsimovič, 
K. Beržanskis ir K. Sobutienė. 
Viso 35 doll.

PA JiEŠKO JIMAi 0
— • -m--, , .j-1 u;;

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

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

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

| LIETUVIS LAIKRODININKAS

i ŽUKAS ANTANAS
j 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 |
© Kreiptis vakarais po 6,30 vai. &

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULĮS |
yra tos srities specHĮU’gj- aū'Žd metų praktika Lietuvo- 
’.......... je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 

: P. Q. Tel.: HU 8—0162. į

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

ŠtaNu
FINISHING PROCESS

DE LUXE DRY CLEANERS 
143—8th AVENUE, LACHINE 

ME 7-6727 s’,r-! p- Rutkauskas.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAMILTON
Laisvoji tribūna:

DĖL KAIKURIŲ MOKYKLŲ RĖMIMO.

LONDON, Ont. VANCOUVER, B.C.
KULTŪROS FONDO ĮGALIOTINIS. AUKOS LIETUVOS IŠLAISVINIMUI

Prieš kurį laiką Apylinkės remti mūsų mažąjį švietimo ži Vasario šešioliktosios proga dėka visiems geraširdžiams au 
Valdybos pristatytas ir Kult, dinėlį — šeštadieninę mokyklą, šiais metais Britų Kolumbijos koto jams ir visiems tiems, ku 
Fondo Centro organų patvir be to, reikalingos paiamos u lietuviai Lietuvos išlaisvinimo rie šalia piniginės paiamos a. 
tintas savo darbą padėjo Kul mūsų jaunimo organizacijos, reikalams aukojo, po 20 dol.: Fondui ir savo darbu prisidėjo

Viską saleziečiai gauna, kaip tūros Fondo Įgaliotinis. Jis dau Todėl Kult. Fondo įgaliotinis dr. A. Gailius, J. J. Juškaitis; prie pasisekusio Vasario Šesio
i rinkimo numato su po 15 dol.: P. Vilenčikas; po liktosios dienos minėjimo.

Fondo atsišaukimus, kuriais ruošti ir kultūrinių parengimų, 12 dol.: K. Miniota; po 10
kviečiami įsijungti į Kult. Fon į kuriuos lauktina gausaus tau dol.: A. Baronienė, M. John

Teko skaityti „Nepr. Lietu
voje“, Hamiltono kronikoje, ži. ir visos vienuolynų išlaikomos geliui tautiečių išsiuntinėjo K. be aukų 
nutę apie mokslo įstaigų remi mokyklos Italijoje. ” .i_.-
mo reikalą. Klausimas nedisku c) Mokiniai, arba tikriau sa 
tuotinas. 1 ....
mokslo židiniui, ypač šiuo me tremtiniai, už mokinių mokslą 
tu, yra būtina. ir išlaikymą nemoka.

Didžiausias dėmesys, mano Kiekvieno mokinio tėvai, ar --rj----- —------------ - ------- ........— _.a-----------_,-c, -------- -------------- , --------,------------------------- --- ... ro----- ,--------- r-------
nuomone, šiuo metu turėtų bū ba globėjai, Saleziečių gimna nį gyvenimą, maloniai prašo ir tikrą pelno dalį iš savo ruošia kas, J. ir O. Macijauskai, A. lyti Kultūros Fondo įgaliotiniu 

’ • • •* • " ‘ . Valaitis; po 4 dol.: S. Nakvo Britų Kolumbijai buv. giinnazi
Visas aukas nukreipti į apy šas; po 3 dol.: L. Juozapaityvė, jos mokytoją ir Vilniaus Pėda 

i bei įgaliotinio J. ir L. Klimavičiai, B. ir D. goginio Instituto lektorių Hipi.
ms reikia nemaža lėšų. Iš šutei adresu: 106 Inkerman St., Lon Radzevičiai, J. Urbonas; po 2 teisininką Joną J. Juškaitę 19j i 
ktų lėšų pirmiausia norima pa don, Ont. L. E-tas.

NIAGARA tALLS

Kultūros Fondo įgaliotinis
Kanados Lietuvių Bendruo 

Parama kiekvienam kant jų tėvai, kaipo beturčiai do Rėmėjus. tiečių atsilankymo. son, J. Kartočius, Dr. ir ponia menės Britų Kolumbuos Apy
Kult. Fondo Įgaliotinis, bū Taip pat Kult. Fondo Įgalio Sakalauskai, K. Skrinskas; po linkės Valdyba, pasiremdama

damas įpareigotas organizuoti tinis maloniai prašo visų Apy 5 dol.: J. Baltrušaitis, S. Baro K.L.B. Kultūros Fondo Statu
Apylinkės Švietimo ir kultūri linkės organizacijų, skirti tam nienė, J. Česaitytįė, Pr. Judic to 5-tu paragrafu, nutarė pasiū

ti nukreipta į vienintelę laisva zijai moka po 20 vienetų mene laukia iš visų tautiečių pritari mų bei ruoštinų parengimų, 
jame pasaulyje esančią lietuviš siui. Pavizdžiui, iš Kanados po mo ir paramos, nes lietuvybės —-i—— '»■
ką gimnaziją — Vasario 16 d. 20 dol. mėn., iš Belgijas — fra išlaikymo bei gaivinimo reikalą linkės valdybą 
gimnaziją Vokietijoje. nkų ir tt. Taip pat tėvai apmo

Hamiltono apylinkės valdy ka kelionės išlaidas, moka už 
ba yra nusistačiusi remti ir ki skalbimą baltiniu ir tt. 
tą gimnaziją, tikrumoje tik pro d) Vasario 16 gimnazijoje 
gimnaziją, vienuolių saleziečių vietos yra visiems lietuviams, 
išlaikomą Italijoje. Būtų vis nežiūrint religijos ar pasaulė 
kas tvarkoje, jeigu rėmimas sa žiūros skirtumų, 
leziečių neatsilieptų tikrai pa Sal. progimnazijoje tinkama 
ramos reikalingai gimnazijai, is laikomi tik Rom. katalikai.
jau paminėtai Vasario 16 d. va Atvežtieji evangelikai tuojau j Kanados Lietuvių Karių Są Ubeikų salėje, 
rdo Vokietijoje. Norėčiau, bent „savo noru“ perkrikštijami, ne jungos „Romovė“ organizaci 
trumpą padaryti palyginimą žiūrint, nors yra dar mažame 
vienos su antrąja, iš materiali čiai. 
nės pusės. • Nors ir nenorėdamas turiu

Vasario 16 d. gimnazijos — paliesti ir ne materialinę pusę,
a) mokytojai negauna atlygi nes Hamiltono kronikinės žinu 

. nimo iš Vokietijos
b(ės.

Saleziečiai gauna 
gas iš Italijos iždo;

b) kuru, mokslo 
mis, V. 16 turi pati 
ti iš tų lėšų, kurias surenka mo 
kinių išlaikymui.

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ KARIAMS!
St. Catharines, Welland, Nia jos steigiamą susirinkimą, kuris 

gara Falls ir Port Colborne, įvyks balandžio mėn. 24 d. 5 
Ont., lietuviai kariai kviečiami vai. vak., Allanburg, Ont., p.

Iniciatoriai.

WINDSOR, Ont.
TAUTYBIŲ PASIRODYMAS.

vyriausy tis autorius gėrisi saleziečių Kasmet Windsore yra ruo ri jau ne vieną kartą

dol.: G. Andrulaitis, p. Artima metais surinkto solidaiuiuo . o 
vičius, J. Butkus, r. Du.a.us, kesčio 20 proc. nutarta per. ..s 
St. Deveikis, A. Kazlauskas, ti į Kultūros Fondo kas j.
V. ir A. Skabeikiai, M. Šilins 
kas, F. Skrinskas, J. n A. Smi 
tai, S. Smilgis, A. Smūgis, A. 
Stalionis, P. Stalionis, kun. A. 
Traškevičius, J. Treška, J. Ven 
cktis, B. Vileita, A. Virbickas; 
po 1 dol.: P. Balsevičius, A. 
Daraškevičius, G. Feldmanis, 
p. Ivanauskas, p. Lacis, E. ir 
A. Mačiulaičiai, P. Yukno, p. 
Zubrienė; po 0,25 et.: F. A. Al 
ler.

žavėjo Viso surinkta 209,25 dol.

K.L.B. Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdyba.

.Vi 
patriotiškumu, tautiniu auklėji šiamas tautybių pasirodymas. Windsoriecius, ir pakviesta jau si tie pinigai pasiųsti Jautos
mu. Jame dalyvauja augštų Kana na solistė p-lė Varis-Variakojy Fondo Atstovybei.

Šiuo klausimu turiu rimtai su dos valdžios žmonių. Šiemet tė. Tai ateities meno žvaigž
priemonė abejoti. Laiškai iš Italijos sa dalyvaus sveikatos ir imigraci dė. Geriausiai pasirodžiusiai
pasirūpin k° ką kitą. jos ministerial. Pasirodymas tautybei bus skiriama premija.

istorijoj inter pretaci įvyks balandžio mėn. 22 d. len Tikėkimės, kad, kaip ir visada,
Tik detroi 

ta

pilnas ai
Ta proga reiškiama didelė pa

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko . 
diplomuoto teisininko 

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

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

Pav., 
ja: su caro režimu kovoję tik kų salėje, Langlois gatvėj. Da- lietuviai pirmaus, 
katalikai, kryžiuočiai Lietuvai lyvauja ir lietuvai. Programą tiečių pagalba įgalina mus

TILLSONURG - DELHI, Ont
ŪKININKŲ KLUBO PASILINKSMINIMAS.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

tik gero norėję... išpildyti yra pakviesta Detroi me pasirodyme dalyvauti, už Tillsonburgo lietuvių ūkinin šokius bus rodomas kultūrinis
O kas buvo Lietuvai Dr. Ku to tautinių šokių grupė, vado tai pagarba jiems. kų klubas balandžio 16 d. (šeš filmas. Bufetas su stipriais ir

dirka, Dr. J. Šliupas, Dr. Basa vaujama p-nios Guobienės, ku V k b F tadienį), 7 vai. po pietų Tillso silpnais gėrimais. Šokiams gr
navičius, Dr. Grinius, laiške iš 1 ....... ... a aras ’ a 1US* nburgo miestelyje Columbus ieš geras orkestras. Visų apy
Italijos teigiama, mokiniai ga Net Balfui neleidžia kontroliuo Balandžio mėn. 23 d., šešta Hali ruošia visų apylinkių lietu linkių lietuvius kviečiame atsi 
vę labai miglotą ir, kaip lietu ti teikiamos paramos paskirsty dienį, naujoje vokiečių salėje viams pasilinksminimą. Prieš lankyti. Rengėjai,
viai, klaidingą supratimą. mo. „Teutonia Club“ Edenbourgh

Saleziečiai pinigus renka iš Jeigu saleziečiai pretenduoja ir Oullette gatvių kampas, K. 
visų, o kontrolės neprisileidžia. į visuomenės aukas, tai ir jie L. B. Windsoro Apylinkės Vai

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 patyię nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

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

Telef. J. A. 2-6439.

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai * Sklypai
* Bizniai * Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKE VI Č1Ų .. . LI 9-4121. 

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

RID OUT REAt*i^TYDETE 
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.
s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

Tel.TR.H35

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

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.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Turi atidaryt mūsų atitinkamo Važiuoti Howard gatve ir 
ms organizacijoms, kaip tai Ba prie-Dayous Stadium“ pasukti 
Ifui, duris, kad galėtų tikrinti į dešinę. Pradžia 7 vai. Šokia- 
aukų paskirstymą. Tuomet ži ms grieš žinomas vokiečių or 
notume, kad auka nenuklys ki kestras. Nepraleiskite progos 
tur, kaip yra dabar, net tolimon jaukiai prie atskirų staliukų lie 
ir mums svetimon Indijon. Taip tuviškoje kompanijoje praleisti 
pat žinotume, ar, tikrai yra rei vakarą. Laukiame. Veiks tur 
kalingi paramos tos progimna tingas bufetas.
zijos mokiniai. K.L.B. Windsoro Apylinkės

J. Beržaitis. Valdyba.

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

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

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

V.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

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

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

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OE 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.

KVIEČIA Į L1N KSMAVAKARĮ.
„Žalgriio“ Vietininkijos jū Važiuojant nuo Hamiltono 

rų skautai-tės, š. m. balandžio 20 keliu ligi „Welland“ Cana 
17 d. (sekmadienį) Ubeikių lo, pirmas ūkis kairėje, kur Ro 
ūkyje ruošia linksmavakarį. binson Cabins. Važiuojant iš

Kviečiami visi broliai ir se Amerikos 20 keliu link Hamil 
sės skautai, tėvai rėmėjai ir tono pervažiavus „Welland“ Ca 
skautų mylėtojai linksmai pra nalą, pirmas ūkis dešineje. Nuo 
leisti popietę jūrinėj pavasariš Niagara Falls apie' 5 myl. į va 
koj nuotaikoj. karus. B. S.

Pradžia 3 v. p. pietų.

B Kokia pažanga kovoj su džio kšmės turi maistas. 1953 m. sta 
va. Masachusetts valstybėje tistika rodo, kad tris tūkstan 
1900 metas iš kiekvenų 100.000 čius kalorijų ir daugiau per die 
gyventojų džiova mirė 253, o ną žmonės valgę tik JAV, Ar 
1948 metais tik 29,6 ir'1952 me gentinoje, Australijoje, Kana 
tais tik 14.7. Connecticut vals doje, Danijoje, Suomijoje, Is 
tybėje iš 100.000 gyventojų landijoje, Airijoje, N. Zelandi 
džiova mirė 1944 metais 34.9, joje, Norvegijoje, Švedijoje ir 
o 1953 metais jau tik 9.6. 1900 D. Britanijoje. Kitur gi, pav., 
metais, kai JAV turėjo 75 mi Indijoje, Pakistane, Ceilone, 
lionus gyventojų, 150.000 žmo Hondūro valstybėje gyvento 
nių mirė džiova. 1950 metais, jai per dieną gaudavę tik apie 
jau esant gyventojų 150 mil., du tūkstančius ar mažiau kalo 
tik 30.000 žmonių mirė džio rijų, 
vis pakirsti, arba 22.2 kiekvie — _ .. .
niems 100.000 gyventoju. ■ BavariJOj statomas kaimas 

su 250 namų akliems antrojo
■ Gyventojo gerovei daug rei pasaulio karo veteranams.
►®®©®®®- i®®©®®®®®®®®©®®®©©®®®®®®®®®©®®®©®®®®©®®®'

t Groserija - alusg DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
g LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų 
j 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. *E 0400 
I Sav. E. BAIKAVIČIUS. I

[Lietuviška moterų kirpykla
TNADA ATTT7 ATTTirTTO Y1TTCT7TTMTTTC’ TD 'TOTTim .S DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMP 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT
[ Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

1 2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292
S®®®®®©®®©®®®®®®®®®®®®®®©©®©®®®®®®®®®®®®®®®' '

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

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 Bl.)j

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,9 TR 5151 Ville Labile

U Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai
9 Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis por'-ris H

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR l’JS

I
D. E. BELANGER & SON

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. IV. 13. — Nr. 15 (415)

D Ė ME ŠIO!

Jei gėla tau širdį gelia, 
Grimzta dūšia liūdesin, — 
Tu ateik į mūsų balių 
Savo skausmo užgesint.

Šaunus šokiu VAKARAS Montrealy!
Pamatysite įdomią, linksmą programą:

 DĖMESIO!

Data: 1955 balandžio 23 d.
Vieta: Policijos salė,
14 74 St. Catherine St. East.
Laikas: Pradžia 8 vai. vakaro.

Dramos aktoriai E. Gailevičiūtė, J. Akstinas ir L. Barauskas atliks komiškų pantomimų ir keistų parodijų grandinę. J. Rimkevičiūtė pašoks* „Siciliana“ šoki, akomponuojant Lapinui. 
Vakaro metu bus išleistas humoristinis laikraštis „Kočėlas“, kuris aptars įžymius žmones ir įvykius, bei vakaro dalyvius. Jūs rasite taip pat gausią ir turtingą LOTERIJĄ. Tarp da 
ugelio fantų bus paveikslai įžymių Kanados lietuvių dailininkų. Taip pat rasite įdomų spaudos stalą, kur galima bus įsigyti lietuviškos spaudos ir knygų.
Jūsų lauks silpni ir stiprūs gėrimai bei užkandžiai. Šokiams gros puikus Brolių La pinų orkestras.

Visas vakaro pelnas skiriamas pirmajai Kanados lietuvių, Vinco Krėvės vardo, literatūrinei premijai.
Įėjimas — 1,25 dol. Lietuvių Akademinis Sambūris.

I
LAS MONTREALIO SKYRIUS I;

šių metų balandžio mėn. 16 d. • ' ’

Carpenter hall, 3560 St. Laurent Blvd. į [

stato komediją v

„KELIAS Į PEKLĄ”

Versta iš vokiečių kalbos J. Šaltenio. g

Po vaidinimo šokiai ir kitos įvairenybės. X

Veiks turtinga loterija ir bufetas. X

Šokiams gros orkestras „LITUANICA“. S

Pradžia 7 vai. vak — punktualiai.

Visus kviečiame atsilankyt pusvalandžiu anksčiau. XĮėjimas: $1.25............ Mokiniams $ 1,—. Rengėjai, g

SLA 123 MONTREALIO KU OPOS 5 METŲ SUKAKTU 
VINĖ VAKARIENĖ,

kuri bus iškilminga, bet priva „Columbia“ plokštelių, didžių 
ti, ruošiama balandžio 23 die jų Lietuvos operos meistrų — 
ną, šeštadienį, 7 valandą vaka K. Petrausko, V. Grigaitienės, 
ro, naujoje Aušros Vartų para E. Kardelienės ir kt. įdainavi 
pijos salėje, 1456 rue de Seve, mų — arijų, dainų, su orkestru 
Cote St. Paul. Pagal visuotinio ir kanklėmis. Be to, bus pade 
kuopos narių susirinkimo nuta monstruotos ir Kauno Karo 
rimą, vakarienė yra privaloma muzėjaus vėliavos nuleidimo 
visiems kuopos nariams (ar ceremonijos, visa iškilmė. Ir 
kas dalyvaus ar nedalyvaus), be to, dar yra gauta iš Vilniaus 
kurie, be to, dar pakviečia savo Liet. Filharmonijos Liaudies 
pažįstamų, ypač norinčių įstoti ansamblio įdainavimų plokšte 
nariais į šią kultūrinę bei savi hų, choro, choro su solistais ir 
šalpinę organizaciją. Vakarie solistų.
nės metu bus trumpa 5-rių me Visi kuopos nariai paštu ga 
tų kuopos veikimo apžvalga ir, us kvietimų, kuriuos galės įtei 
kas pageidaus, bus išaiškintos kti savo kviečiamiems svečia 
visos sąlygos įstojimo, prievo ms. Įėjimas pagal nutarimą, 1, 
lių ir teisių draudžiantis ligos 50 et. Balandžio 21 dieną vaka 
ir nelaimingų atsitikimų atve re būtinai reikia pranešti, kiek 
jais. bus svečjų. Pranešti arba sekre

•Kad vakarienė būtų ir įdomi, toriui — M. Juodviršiui tele 
bus plokštelių koncertas, ku fonu HE 5956, arba pirminin 
riam iš Londono, Europoje, kui — J. Kardeliui telef.: HE 
yra gauta dar prieškarinių laikų 7920. Valdyba.

šeštadienį, balandžio 16 dieną 
E a t o n o auditorijoj Toronte, 

7,30 vai. po pietų įvyksta 
antrųjų metinių 

„VARP1O” CHORO

SUKAKTU VI N I S KONCE'RTAS:

„Valandėlė Kauno Operoje”
Programoje:
1. Liaudies dainos ir liet, kompoz. kūriniai.
2. Įvairių operų ištraukos.
Chorui vadovauja muz. St. Gailevičius. • >
Koncerte dalyvaus sol. St. Baranauskas.
Biletai gaunami:
Margio vaistinėj, Bcržinsko krautuvėj ir pas choro vai 
dybos narį Al. Kuolą.
Biletų kaina: $ 2.00, $ 1.50 ii $ 1.00.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

T. L. Choras „Varpas“.

LAS MONTREALIO ĮDOMUS ŠOKIŲ VAKARAS
SKYRIUS Kaip patyrėme, balandžio m.

Balandžio 16 d. Carpenter 23 d. Liet. Akademinio Sambū 
hall, St. Laurent Blv., rengia rio rengiamam šokių vakare 
viešą vakarą, programoje: vai bus visa eilė dar niekad nema 
dinimas — trijų veiksmų kome tytų, linksmų pantomimų, mo 
dija „Kelias į Peklą“, turtinga dernaus šokio numeriai, bus iš

3) Mandatų k-jos sudary loterija, šokiai ir kitos įvaire leistas humoristinis laikraštis,
nybės. veiks turtinga loterija ir spau

4) Sesijos nuolatinio prezi Vaidinimas prasidės punktu dos stalas. Lietuviška visuome 
aliai 7 vai. vak. Publika prašo nė turėtų atsiminti, kad šis va

5) Seimelio atstovų pasisaky ma susirinkti pusvalandžiu an karas rengiamas Sambūrio, lite

mokt|real 
MONTREALIO LIETUVIŲ ORGANIZACJŲ IR VISUO 
MENĖS RINKTŲ ATSTOVŲ SEIMELIO PIRMOJ SESIJA 
yra šaukiama balandžio 17 die 
ną, sekmadienį, 5 valandą po mas, 
pietų naujoje Aušros Vartų pa 
rapijos salėje, 1465 rue de Se diumo rinkimai, 
ve, Cote St. Paul. .r’

Seimelio I-os sesijos data pa mai organizaciniais ir veiklos, ksčiau. Tenka pastebėti, kad ratūrinės premijos fondo suda 
skelbta š. m. balandžio 17 d., reikalais, veikalą stato šio skyriaus nese rymui. Todėl kiekvienas vaka
5 vai. po pietų AV salėje, bet 6) 1955 metams Montrealio niai įsisteigusi kultūros bei me ran atvykęs-usi parems hetuviš 
dar ne visos lietuvių organiza A-kės V-bos rinkimai. no sekcija, kurion įeina čia gi ką knygą ir lietuvį rašytoją,
cijos yra užsiregistravusios KL 7) 1954 metų A-kės V-bos męs ir naujai atvažiavęs jauni Parodykime visom lietuviškom 
B Montrealio Apylinkės Valdy pirm. L. Balzaro pranešimas mas bei vyresnio amžiaus to kolonijom, kad Montrealio lie 
boję, einant KLB „DKON“ §5. už veiklos metus. skyriaus nariai. Jiems talkinin tuviai supranta tokio kultūri

Prašome tai atlikti ne vėliau 8) Revizijos, Kultūros Fon kauja ir iš visuomenės tam dar nio žygio reikšmę ir kad gau 
balandžio mėn. 16 d. išimamai, do įgaliotinio ir kitų k-jų rinki bui prijaučiantieji asmenys. Jų šiai atsilankydami padės Sam 
šiuo adresu: L. Balzaras —mai. bendradarbiavime i '

9) Klausimai ir sumanymai, tikras, broliškas ir draugiškas co Krėvės vardo 
KLB M. A-kės V-ba. sugyvenimas. premijai reikalingas lėšas. Vi

PP- SALALŲ šeima visai Ve 
iykų švenčių savaitei išvyko į

KOTRYNIEČIŲ TRAGEDIJOS UŽKULISIUOSE
Šiemetinė Velykų švenčių te Gaila seserų kotryniečių, bet 

ma Toronto lietuvių kolonijoje, nemažiau gaila ir tų, kurie kitų 
be abejo, buvo lietuvaičių kot ašarų sąskaitoje siaurai mato 
ryniečių seselių likvidacija. Vi tik savo interesus. Viso to iš 
suomenė labai jautriai tai išgy vadoje — yra lietuvių pažemį 
vena, ypač tėvai, kurių vaikus riimas ir jiems žala. R.
seselės per keletą metų stropiai 
ir sąžiningai globojo. Jiems ir 
visiems lietuviams sesei ų liki 
mas lieka nesuprantama mįsle 
ir pasityčiojimu iš lietuviško 
reikalo.

Beje, pamažu ima aiškėti ir 
kai kurie dramos užkulisiai, ku

- . . R

NELAIMINGAS ĮVYKIS.
Ap. SakeviČiaus sūnūs Gedi 

minas, bežaizdamas laike per 
traukos mokyklos kieme, taip 
skaudžiai krito ant žemės, kad 
dviejose vietsoe susilaužė ko 
jos kaulą. Nuvežus į ligoninę 
jam buvo padaryta labai sūdė

6935 Mazarin str., Montreal 
20. Q. Telef. PO 66232.

1) Seimelio pirmosios sesi j 
jos atidarymas ir sveikinimai,

2) Laikinojo prezidiumo su 
darymas,

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26 

152 Notre Dame SL E. 
tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.
MK_..... XX.:, —x

DR. J. š E G A M O G A S

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.:PO 6-9964.

: DANTŲ GYDYTOJAS'

; DR. J. MALI ŠKA
• priima: 9 a. m. — 10 p. m.

• ; 5303 Verdun A., Verdun,
Tel.: TR 4547

utup. jų šiai atsiianicyaami paues aam .----- ..----- finp.a nneraciia
jaučiamas būriui sėkmingai sutelkti Vin ™ ‘'liki‘™ Yra Ei g'aila, kad maloni,

premijai reikalingar'lXV'v'i Liet. ketrynietės, ik savo kola Sakavičių šeim, ištiko tokia di
------ *---- premijai reiKanngas lesąs, vi . / ’ . . a nelaimė Bs.

Visi šio veikalo veikėjai, ku sa lietuviška spauda seka Man®1^ vokietaičių patyrusios apie T/-.KTr. ’ ••
rių bus bent dvylika, yre ne trealyje įsteigtos premijos or Planus> kreipėsi užtarimo SV. JONO parjos 8autas^

- • ... . . ~ j todėl tikime kad ir Paga!t’os Pas Toronte jsiku sklypas išplanuojamas vasaros
* t *■' ' L ...I..« _ A m • - a 1«« a Z- z. emilrii r* r IX1 01
jai. Jie atitrukę nuo savo kas visi Montrealio lietuviai nuo 
dieninio darbo, atliekamą lais širdžiai prisidės prie šio gra 
valaikį sunaudoja kultui iniams žaus kultūrinio darbo pasiseki 
reikalams. Vaidinimui režisuo mo 
ja R. Simaniūkštis.

Loterijai jau paaukota daug 
vertingų dalykų, kurių kainos 
siekia iki 20 dol. Gauta: vyno, ' 
alaus, likerio, šampano, degti 
nės, sidabrinių dalykų ir daugy 
bė kitokių. Fantai tebeplaukia. 
Pilnas loterijos aprašymas bus 
paduotas vėliau.

Patartina nė vienam nepra

lynu ovvnvųu ouvu.it.v4 » y nu į r • 1*1, .. . .
Hamiltoną peš dukterį, žentą, profesionalai bet scenos mege ganizavimą 

, c x Tm o 4-i 4-**i i Lr/a nitn Izac __2_ * TtiT—— x —
seserį.
IŠVYKSTA į New Yorką sa 
vaitei laiko Birutė Vaitkūnaitė 
-Nagienė pasižiūrėti meno pa 
šaulio ir patirti nauja savo spe 
cialybėje — moderniojo šokio 
srity.
P. BAKANAVIČEINĖ iš Ame 
likos sugrįžta šią savaitę.

PRANEŠIMAS.
Pranešame, kad balandžio 15 

d., penktadienį, 8 vai. vakare, 
Berri gatvėje nr. 4249 įvyks L.

Susiradus „įpėdinėms“, vokie 
taitėms seserims, visa kita bu 

Akad. Sambūrio susirinkimas, vę lengva sutvarkyti: girdi, ko 
Bus dr. Henriko Nagio paskai tie lietuviai dėl kotryniečių jau 
ta apie 1954 metais išleistas gr dinasi, juk visvien lietuvaitės 
ožinės literatūros knygas ir pa seserys ir toliau vadovaus vai 
sitarimas šokių vakaro reika kų darželiui...“ Kreipiantis

— • ~ nn Kazlaim leisti progos į šį vakarą atsilan ^is. Visoumenę maloniai kvie žmonėms pas vadovybę, kad ji
kus vakarais nuo 7 iki 9 vai kyti, kur galima bus gardžiai čiame skaitlingai dalyvauti. užtartų kotryniečių reikalą,
telefonu MA 2582 arba atsilan pasijuokti ir linksmai įa.k, pra J-.eL Akad. Bambu™ Valdyba, mandagia, atsakytąBjmo. «g

' . Rengėjai. MIRĖ' Valancauskiene y-’
STOVYKLINIS SKAUTU riėlė, 66 metų, laidojama trečia esąs tinkamiausias būdas rei 

_ -_______ _ j:___ i T Vain ięęnrAnrlitnp \7iptniA cnci

LABAI PIGIAI 
parduodama didelė-factory ge 
rame stovy Singer siuvama ma 
šina. Teirautis pas pp. ■

leisti.kant į namus: 3919 St. Urbain 
Str.

PARDUODAMA
dviguba lova, sofa (chester 

field), elektrinis pečius. 
Teirautis telef.: HE 3567.

IŠNUOMOJAMA PATALPA venimo. Įėjimas 25 et. Po lau 
žo įvyks skautų tėvų ir rėmėjų 
būrelio susirinkimas.

Tuntininkas.

KUN. GRAUS LYS

Rengėjai. MIRĖ' Valančauskienė

Bs.

krautuvei kampiniame name
prie autobusų keitimosi vietos.

Teirautis pas: A. Matulis,
7682 Edward St., Ville Lasalle.

Tel. TR 8112.

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS : 

ir CHIRURGAS :į

DR. R. CHARLAND
956 SHERBROOKE E. į i 

H Tel.: FR 7684. EX8822];

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy SL,' tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

| Dr.E.Andrukaitis
: 956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

rusius lietuvius vienuolius. Šie vaikų stovyklai.
vietoje kotrynietėms padėti, VELYKŲ pirmąją dieną Šv. 
susiorientavo padėtyje, užvedė Jono bažnyčioje smuikavo St. 
su Nekalto Prasidėjimo liet. Kairys, giedojo p. Ščepavičie 
seserimis pasitarimą, kad jos nė.
sutiktų perimti namą, jį nupirk VAIDOTAS Vaclovas, Kr. V- 
damos iš kotryniečių seserų. bos narys> išvyko į Floridą. 
C? . — —« zl « « n" « A z<« z\ •—fc—. z* ’ «r zx Li o • » •

JURGINIŲ paminėjimas ren 
giamas balandžio' 23 d. Šv. Jo 
no parapijos salėje.
KARDINOLAS McGuigan ge 
gūžės 15 d. mini 25 metus iš 
šventinimo' vyskupu. Kadangi 
jis asmeninių aukų nepriims, 
tai specialus komitetas darys 
rinkliavą naujų bažnyčių staty 
bai.
MOTINOS Dieną Toronto ruo 
šia jaunimas gegužės 1 dieną.

Petro žinoma ir yra manoma, kad šis

dienį St. Calix kapuose. Liko kalo išsprendime. Vietoje susi 
vyras ir dvi dukterys.
ATVYKO iš Venezuelos Jonas 
Valentą su žmona ir dviem vai 
kais. Apsistojo pas p. Kisielai 
tį, 7411—20 Ave., St. Michel, 
tel. RA 1-9588. P. Valentą yra 
šaldytuvų ir radijo specialistas 
ir mechanikas. Kas žinotų jo 
specialybės darbų, prašoma nu 
rodytu adresu pranešti.

ateinantį sekmadienį A. V. baž IŠTEKA Monika Bendžaitytė | 
nyčioje sakys pamokslą. už p. Brian Shea. P-lė Bendžai 
KURSAI lituanistikos praside tytė kalbų žinovė ir gabi moky 
da ateinantį šeštadienį. toja.
STUDENTAI krepšininkai iš ĮSIGIJO NAMUS 
Čikagos, kaip buvo skelbta, Ve Jonas Adomonis su šeima 
lykų metu neatvyko; jie atvyks sipirko gražius namus Ville 
vėliau, apie ką bus pranešta. Laurent.

LAUŽAS
įvyks bal. 24 d. Audros 
parap. salėje 5 vai. po 
Po laužo bus rodomas 
tas filmas iš lietuvių skautų gy

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

*
1. 4 butų, 6 metų senumo kam 

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

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

3. Naujas 4 butų namas prie 
pat statomos lietuvių bažny 
čios. $ 26.000.

Vartų 
pietų, 

spalvo

nu 
St.

laukusios kotrynietės pagalbos LIS Jeronimas, švenčio
kaip toje liaudies paša- • " n *•'* T
koje „nuo vilko bėgta, ant meš 
kos užbėgta“, et dar daugiau, tuves.
vokietaitės seserys pradėjusios DARBAI viešieji, nedarbo at 
priekaištauti lietuvaitėms kot vejų, Toronte pradėti sį pava 
rynietėms: kodėl jos vis tą lie sarį, bet už darbą moka vos 20 
tuvybę pirmoje vietoje pabrė dol. per savaitę.
žią? Girdi, tėvai pranciškonai 
ir Nekalto prasidėjimo seserys 
yra plačiau galvoją žmonės ir 
jiems visi žmonės lygūs...

Šie duomenys gauti iš pačių 
seserų kotryniečių ir, reikalui 
esant, ateityje bus galima spau 
doje nušviesti plačiau.

niškis, iš Toronto išvyko į JA 
V. Bičiuliai jam suruošė išleis

UŽ $ 11.25 Į MĖNESĮ 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS!

UNITY LAND & HOUSING LTD. 
1470 Peel St. Montreal.

Tel.: PL 6873, 6874, 6875 ir 6876, 
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus 

už $ 300.—
Išsimokėjimui tik po $ 11.25 mėnesiui. 

Susitarti prašome skambinti
G. Rukšėnas, tel. HE 7920, vakarais RA 2-8407,

GIMĖ; sūnus Viktorijai ir Jo 
nui Vaitekūnams, DLK Vytau 
to klubo barmonui.

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.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR SL West

I
 (kampas Bloor - Huron) 

TORONTO
Telefonas WA 3-2003.

Priėmimo valandos: nuo 
9—12 ir nuo 2—9 vai. va 

(pagal susitarim^
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