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DR. PIJUS GRIGAITIS,

kuris ši sekmadie 
ni, vasario 19 die 
la, 4 valandą po 
pietų, Toronte, 
College teatre, 
College ir Dover 
court Rd. kam 
pe, minint Lietu 
vos nepriklauso 
rnybes atkūrimo 

skaitys paskai

PRICE 15 ct. XVI METAi

Jie pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą (pirmoje eilėje sėdi iš kairės) : Jonas Vileišis, dr. J. Šaulys, kun.
J. Staugaitis, S. Narutavičius, dr. Jonas Basanavičius, A. Smetona, kun. K. Šaulys,.inž. S. Kairys, ir J. Smilgevičius; 
(antroje eilėje): K. Bizauskas, Jonas Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petraitis, S. Ba 
naitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir Pr. Dovydaitis. Iš visų jų gyvi yra tiktai prof. M. Biržiška, kun. prof.
K. Šaulys ir prof. Steponas Kairys; galimas dalykas, kad Lietuvoje dar gyvas P. Klimas, apie kurį buvo rašoma, kad jis 
esąs sugrąžintas iš Sibiro į Lietuvą. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo faktą ir nepriklausomybės paskelbimo aktą

mums vis reikia prisiminti, nes tai yra vertingi ir brangūs faktai. ,

Politinė įvykių savaite
LIETUVA NUSIKRATYS OKUPACIJĄ IR BUS 

LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA,
viešai paskelbė JAV valstybes sekretorius John Foster 

Dulles ryšium su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuvėmis.

bes. Kad sovietinis imperializ kai Maskva pradėjo akciją už 
mas grasina ir laisvosioms tų 
valstybių dalims būti okupuo 
toms ir jėga užimtoms.

Labai reikšmingas Did. Bri 
tanijos užs. reik, ministerio p. 
Lloydo pasisakymas Čikagoje. 
Nurodęs Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavyzdžius, jis pasakė, 
kad pribrendusios.

TAUTOS TURI TEISĘ J 
VISIŠKA 

NEPRIKLAUSOMYBĘ,
ką Vakarų valstybės ir 
bet yra pavojus, kad nepribren 
dusios tautos tokiu būdu atsi 
duiia sovietinio i 
ir kolonializmo pavojuje. Tai 
ne tušti žodžiai. Juk Indijos 
Nehru ir Burmos U-nu jau ne 
paprastai palankūs Maskvai, o 
ir vienas ir kitas aiškiai ir griež 
tai

Laiškai iš Lietuvos
SUKĖLĖ SAJŪDf

Komunistuojantieji lietuviai Ii ar verta grįžti Lietuvon?^ 
vis netikėjo, ką apie sovietinį 
režimą ir apie komunistus pa 
sakoja dipukai. Bet galų gale,

tą.
Dr. Pijus Grigaitis yra kovo 

tojas už Letuvois laisvę ir ne 
priklausomybę jau nuo carinių 
laikų, kai 1905 metui revoliuci 
jos metu buvo suimtas ir kali 
namas, o pabėgęs į Ameriką, 
čia nenuilstamą kovą veda bū 
damas Amerikos Lietuvių tary 
bos vykdomojo komiteto sekre 
torium. Daug kartų jis lankė 
JAV prezidentą ir sekretorių 
Lietuvos laisvės reikalais.

Kas gi lietuvių nežino ALI 
veiklos ir jos pastangų? o toje 
veikloje Dr. P. Grigaitis yra 
veikli ir ryžtinga asmenybė, 
gražiai sutarianti su visa 
ALT viršūne, kurioje yra L. 
Šimutis, P. Olis ir P. Vaidyla.

Be to, Dr. P. Grigaitis yra ii 
gametis „Naujienų“ redokto 

rius ir veikli Amerikos lietuvių 
visuomenės asmenybė.

V. SIDZIKAUSKAS,

Dabar jau labai plačiai To 
ronte kalbama, koks gautas at 
sakymas. Sugrįžusieji draugai 
atsakė: Nueikite į Young gat 
vę, toks tai numeris ir ten gau 
site atsakymą. Ir kas gi pasi 

paaiškėjo net ir labai tvirtiems rodė? — Nurodytame namo 
komunistams. numery — laidotuvių biuras. . .

Gerai atsimename, kai iš To Aiškesnio atsakymo nereikia, 
ronto per Montreal} išvyko gru Montrealy maždaug gauti pa 
pė komunistų. Jiems buvo su našūs atsakymai. Ir čia plačiai 
ruoštos iškilmingos išleistuvės, kalbama, kad tūlas tautietis ga 
O čia pasilikusieji laukė žinių: vo iš savo brolio įspėjantį laiš 
koks gi yra žmonių gyvenimas ką, kuriame maždaug taip para 
sovietijoje ir ar verta ten išva šyta: Broli, netikėk, ką sako 
žiuoti iš Kanados? Bet išvykų propaganda. Jeigu aš su tavim 
šieji — tarytum akmenys van būčiau išvažiavęs į Kanadą, tai 

daro denyie nuskendo. Tat likusieji gal ir aš toks būčiau, koks esi 
’ ir norintieji sužinoti tikrą tie tu, bet kai dabar pats savo kai 

juuu aioi savo patikimų draugų, liu viską patyriau, tai supra 
'mn VaFzmo Pradėjo rašinėti laiškus ir klau tau, kad čia visai kas kita yra 

" • sti, kaip gi ten yra iš tikrųjų? tikrovėje.

grįžimą ir kai šiek tiek pravėrė 
geležinę uždangą, jau daug kas

kuris šį sekmadienį, vasario 19 
dieną, 4 valandą po pietų Mont 
realyje, Plateau salėje, 3710 
Calirca Lavallee, minint Lėtu 
vios nepriklausomybės atkūn 
mo 38 paskelbimo sukaktuves 
laikys paskaitą.

Vaclovas Sidzikauskas yrą 
vienas iš veikliausių, energin 
giausių ir judriausių Lietuvos 
diplomatų, buvęs nepriklauso 
mos Lietuvos atstovu Berlyne, 
Londone; buvęs Vliko Vykdo 
mosios Tarybos užsienių reika 
lų tarnybos vedėju ; aktyvus Pa 
vergtųjų Tautų Seimo dalyvis, 
vienas iš jo vadovų, neseniai 
lankęsis delegacijoje pas JAV 
užsienių reikalų ministerį J. F. 
Dulles, ir dabar tebesąs Lietu 
vos Laisvės Koimteto pirminiu 
kas New Yorke. Jis, be to, pa 
skatinėję VLIKo sesijoje yra 
išrinktas į specialią komisiją 
reikalams su kitomis tautomis.

Min. V. Sidzikauskas i Mont 
realį atskrenda lėktuvu šį šeš

Pasirodė dar daugiau faktų: 
brolis tas Sibire jau, o. siųstas 
siuntinys sugrįžo. . .

Yra ir daugiau jau visai tik 
rų ir visai patikimų žinių, ku 
rios iš pamatų pajudino pasiti 
kėjimą sovietine propaganda.

Žinoma: juk Tamošiaus netf tadienį. Dorvel aerodrome jis 
kelio istorija kartojasi: žmogus bus 12 vai. 30 min. dieną. Mon 
įtiki tada, kai pats savo akimis trealyje viešės ligi pirmadienio, 
pamato, savo pirštais pačiupi apsistosiąs Queen viešbutyje, 
nėja.

Iš to nėra ko stebėtis, nes 
taip jau yra. Ne veltui gi sovie 
tai neleidžia žmonėms išvažiuo 
ti į užsienius ir ne veltui nelei mės lydimi, turėjo pralošti ge 
džia laisvai lankyti Lietuvos, rai losančiai Immac. eone, ko 
ne veltui yra nuleista geležinė mandai devynių taškų skirtu 
uždanga. Bet tiktai truputį ją 
pravėrus,

DVEJOS SUNKIOS 
RUNGTYNĖS

Tauro krepšininkai, nesėk

Tai mums yra mieliausia ži 
nia, kai minime 38 Lietuvos ne 
priklausomybės paskelbimo su 
kaktuves. Šis viešas JAV užsie 
nių reikalų ministerio paleiski 
mas, kuriame įsakmiai pasaky 
ta, kad nors Lietuva, Latvija ir 
Estija dabar pavergtos, bet at 
eis laikas, kad jos bus vėl lais 
vos ir savarankiškos, — šis pa 
reiškimas dar kartą patvirtina 
Amerikos ir kitų vakariečių de 
mokratijii aiškų nusistatymą 
dėl tautų teisės apsispręsti.

Tarytum sutampant su Fa 
baltijo valstybių laisvės klausi 
mu,

EILĖ TAUTŲ IŠ VAKARŲ 
DEMOKRATIJOS GAUNA 

LAISVĘ
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Anglija paskelbė, kad Mala 

jai su Singapuru ir Karibų sa 
lų gyventojai gauna laisvę ir 
nepriklausomybę. Prancūzai 
taip pat jau skelbia Tuniso, Ma 
roko ir Alžyro valstybių sava 
rankiškumą. Tat Vakarų demo 
kratijos tikrai atsisako kolonia 
lizmo, kai Maskva kolonializ 
mą plečia ir nuolat okupuoja 
naujas sritis, ką tiktai pajėgia.

Padalytos valstybės, Korėja 
ir Vietnamas,

SKUNDŽIASI SOVIETINIU 
IMPERIALIZMU IR 

KOLONIALIZMU,
kurie neleidžia toms tautoms 
susijungti į jų tautines valsty

dabar

SMERKIA MASKVOS 
PASTANGAS DARYTI 

PARAUSIAMĄJJ DARBĄ 
jų kraštuose, nes po gražiais 
Bulganino ir Chruščiovo žo 
džiais, jų ištartais lankymosi 
metu, jie jau yra pajutę, 
Maskva vykdo sovietinį 
rializmą.

Tat yra du skirtingi, 
dangus ir žemė, pasauliai: im 
perialistinis ir kolonialistinis 
Maskvos vadovaujamasis ir 
Vakarų demokratinis, kurie 
taip susikerta, kaip kirvis su 
akmeniu.

TRUMPOS ŽINIOS
— Eisenhoweris paprašė 

didinti imigracijos kvotą 
125.000 ligi 225.000.

— Madride įvyko stiprus 
tifalangistų susirėmimas su 
langistais, kurie nori į Ispani 
jos sostą pasodinti karalių. Su 
sirėmime dalyvavo apie 2000 
studentų.

— JAV atsakė į Sovietų no 
tą dėl metereologinių balionų, 
kuriuos jie painioja su propa 
gandiniais. Sovietai atsakymo 
neskelbia jau savaitė laiko.

— Japonijoje nusileido 3 so 
vietiniai balionai.

— Rusijos MVD viršininkas 
Rastvorov davė parodymą, kad 
visi Sovietų atstovybių tarnau 
tojai yra slaptos policijos agen 
tai.

kaip 
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Vas. 10 d. susitikus vėl tom 

visu savo nuogumu. Iš tikrųjų pačiom komandom, šį kartą mū 
jau tas faktas būdingas, kad be sų salėje. Immac. eone, koinan 
veik visos šeimos, kurios gavo da, turėdam apasitikėjimą, vėl 
iš anapus laiškų, visų jų kas pradėjo dominuoti aikštėje ir 
nors jau yra išvežtas į Sibirą, 

Lietuvos Taryoa savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu au- Vorkutą, Lenos, Jakutsko, 
..... .... , .. .... Krasnojarsko apygardas,

tarė kreiptis; l Rusi jos.Vokieti Jos ir kitų valstybių vyriausybės 6iuo jjmajį Sibirą ir tt 
pareiškiau: Šios žinios jau jaudina

Lietuvos Taryba/?Tenintelė lietuvių tautos atstovybė, randamos ',a* atkaklius partiečius.
pripailnlaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferenci j‘. KOOPERATINIO ,^LITO“\ 
nutariau rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 melais.skelbia atstatanti nepriklair-susirinkimas buvo gana gausus 
somą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine dalyviais. Be to, įstojo ir nau 

jų narių. Susirinkimas praėjo 
Vilniuje ir tą Valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryžių,kurie 

yra

jau teisybė išsiveržia

Notarise a.

i
ir

to

la

buvę ku kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybes parta- 

ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti indėlininkams 
klek galima graičiau suSauktas steigiamasis seimas,demokratiniu būdu 

visu jos gyventojų įtrinktas.

Lietuvos TaryOa pranešdama apie tai .............................................

vyriausybei.prato pripailnli nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lua

į,

Vilniuje.vasario 16 d. 1918 m.

pirmą puslaikį laimėjo 6 taškų 
skirtumu.

Pradėjus antią puslaikį, mū 
siškiams pavyksta padaryti ke 
lėtas krepšių iš eilės, kas šukė 
lė ūpą žaidėjams, bei žiūro 
vams.

Likus 10 min. žaisti Imtnac. 
eone, komanda nepadaro nė 
vieno metimo, kai mūsiškiai 
žiūrovų plojimų lydimi, daro 
krepšį po krepšio. Paskutinėse 
sekundėse Bunio įmestos dvi 
baudos užtikrina laimėjimą 57 
—44 mūsų naudai.

Daug prie laimėjimo prisidė 
jo, neseniai į komandą įsijun 
gęs V. Birieta, baigęs Vokieti 
joje Vasario 16 gimnaziją.

Sekančios finalinės rungty 
nės vas. 14 d. pas RCAF St. 
Hubert. Vasario 17 d. RCAF 
pas mus žais Cat. High. School.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Kazimieras Lukas ir Emma 

Granikovaitė šeštadienį sukūrė 
lietuvišką šeimos židinį. Su

dalyviais, 
jų narių, 
gana sklandžiai ir dar daugiau 
pataisė nuotaikas.

Valdybos pranešimai konsta 
tavo didelę baneklio pažangą. 
.......  j išmokama
4% dividendų. Kas bankely 
skolinosi, visiems grąžinama 
10% įmokėtii palūkanų. Sekau 
tiems metams jau sumažintas 
palūkanų procentas iš 12 į 9,6, 
tai yra: kas praėjusiais metais 
mokėjo per mėnesį už šimtą 
1 dolerį, dabar mokės tiktai 80 
ct. Tai didelė pažanga.

Ateinantiems metams suda 
ryta 4.000 dol. sąmata. Tikima 
si susilaukti apie 70.000 dol. tuoktuvės įvyko Jeanne Man 
indėlių. ce bažnyčioje. Po to vestuvinė

Valdomieji organai perrink puota Ville Lasallle pp. Vili 
ti tie patys, tiktai į valdybą vie mil bute. Dalyva vo^ražus bū 
ton pasitraukusio p. Viliušio iš rys svečių, kurie ta proga, mu 
rinktas J. Skučas. Valdybą da zikai grojant, nuoširdžiai pasi 
bar sudaro: A. Norkeliūnas —linksmino. Po vestuvių pp. 
pirm., P. Rudinskas — vicep.,^ Lukų kora išvyko į savo far 
L. Balsys — sekr., D. Jurkus mą.
—banko ved., J. Skučas — inf. Sveikiname jaunąją porą ir 
Kredito komisijoje: J. Lukoše linkime laimingo gyvenimo, 
vičius, J. Juškevičius, A. Ku SUSITUOKĖ Pr. Vapšys su 
džma, rev. kom.: J. Bulota ir Albina Juodiene-Ramanauskai 
K. Toliušis. tė ir Jonas Gustainis su Sofija
AV KLEBONAS penktadienį Tylingaite-Birietiene, dabar at 
išvyksta misijų į Worcester}, vykusia iš Vokietijos.
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Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada. 
Telefonas: HEmlock 7920.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................... $5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries ......... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitaiimą, gauna nuolaidų.

VASARIO 16-TOS PROGA

Jau vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą sūnų ir brolį

Prenumerata metams:
Kanadoje ...........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ...................... $ 6.00
Tek«<-n eilutė............... et. 0.15

A. A. Vyr. Itn. ALGIMANTĄ NAVIKĖNĄ.

Už jo sielą bus atlaikytos gedulingos Šv. Mišios š. m. 
vasario m. 18 d. Aušros Vartų par. bažnyčioje 8.30 vai. 
Maloniai kveičiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šv. Mišiose ir kartu su mumis pasimelsti už jo 

sielą.

Nuliūdę tėvai, brolis ir sesuo su šeima.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos'’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKL 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA. 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, O. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Orderiu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
viso- merus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauni bar gan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

LAKŪNO TRAGEDIJA
Vasario 19 dieną sueina ly 

giai metai, kai tragingai Vokie 
tijoje žuvo jaunas lakūnas, vy
resnysis leitenantas, Algiman 
tas Navikėnas. Jis žuvo drauge

Kiekvienais metais iškilmių geležinės uždangos. Ten jie ko su kitu montrealiečiu taip pat 
gai minėdami vasario 16-tos vodami ir mirdami nori mus lakūnu - virtuozu Įeit. Mace, 
dienos paskelbtą Lietuvos lais matyti vieningus ir laukia die susidūrus ore, pratimų metu, 
vės deklaraciją, vis su didesniu na iš dienos išauštančio laisvės jų abiejų sprausminiams lėktų 
lyžtu žvelgiame į ateitį jungda ryto. Juk tik mes galime dary vams. Abu Kanados karališko 
miesi tautos laisvinimo darban, ti įtakos į didžiuosius vakarų sios aviacijos lakūnai buvo jau 
Laisvės sutemos dar ir šiandie galiūnus ir parodyti skriaudas ni vyrai, gražiai baigę aviacijos 
na tebegaubia mus visus esan daromas pavergtam kraštui. Ta mokslus ir abu jau pasižymėję, 
čius tremtyje ir išsiblaškiusius čiau šitam darbui reikia vienm kaip pranašūs lakūnai, daug ža 
po platųjį pasaulį, o Tėvynėje gai šaukiančio balso, kuriuo ga dėję aetityje.
pasilikusieji ir Sibiran ištrem lėtume įrodyti savo siekimų Abiejų tragingai žuvusių gai 
tieji kasdieną tebededa kraujo reikšmę ir būtinumą. Mes esą la, bet mums ypač skaudu ne 
aukas už tai, kas nori būti lais me gyvieji liudininkai kai tos tekus Algimanto Navikėno, nes 
vi ir nepaklusti okupantui. Jų 
kančios ir kova su niekšingu 
pavergėju mus įpareigoja dar 
glaudžiau jungtis bendram Tė 
vynės laisvinimo darbui, nežiū 
rint nei pasaulėžiūrinių, nei re 
liginių įsitikimų. Tik vieningai 
dirbdami galėsime atsiekti svar ka šauksmo šių gyvųjų liūdi 
biausio mūsų tikslo — Tėvy ninku - tremtinių iš pavergtų 
nės išlaisvinimo, o gyvendami jų kraštų, kurie gyvena laisva 
svetur išlikti garbingais lietu jame pasaulyje.
viais napamirštant savo kalbos, Minėdami šią Vasario 16-to 
papročių ir religijos. Gyvena sios Nepriklausomybės šventę, 
me demokratinėje šalyje ir turi junkimės dar glaudžiau ir skait 
me didžiausias galimybes kovo lingiau po Kanados Lietuvių 
ti dėl savo pavergto krašto ir Bendruomenės vėliava mūsų 
jame likusių kenčiančių tautie svarbiausių uždavinių įvykdy 
čių. mui: Tėvynės laisvės kovai ir

Kanados Lietuvių Bendruo Iljietuvybės išlaikymui tremty1 
menė siekia, kad kiekvienas čia je. 
gyvenantis lietuvis įsijungtų į „Vardan tos Lietuvos, vie 
šią lemtingą kovą, kurios rei nybė težydi“.
kalauja kenčianti tauta anapus KLB Krašto Valdyba.

S. O. S.
Tai pagelbos šauksmas Va žmonės ir, juo skaudžiau, patį 

sario 16 d. vardo gimnazijos gražiausią žiedą, jaunimą, išti 
Vokietijoje. Gimnazija vėl di kęs žiaurus likimas.
’deliuose materialiniuose sun Užmiršome karčią realybę, 
kūmuose. Nemokėtos sąskaitos užmiršome brolišką pareigą.

Bet ir dabar tie vargai nesi 
baigė. Jie vis labjau ir labjau 
spaudžia šį mūsų vienintelį lais 
varne pasaulyje mokslo židinį.

baisios vergijos ir žiauriausių mes žinojome jo idėjas, jo pasi 
kankinimų, kuriuos neša savo ryžimus ir jo intencijas pasi 
tiškasis „rojus“. Ir jeigu šian renkant moderniąją aviaciją, 
dien vakarietiškas pasaulis vis Jo tikslas ir kietas nusistaty 
aiškiau pradeda įžiūrėti rusiš mas buvo — pasitarnauti Tėvy 
kojo 'imperializmo klastingus nei. Tat tragingoji jo mirtis yra 
ėjimus, tai daugumoje tik dė 

šių gyvųjų liūdi

42

m.,

31

m., mokytoja.
Į bendr. valdybą renkami 5

Į NAUJĄ SUDB URIO BENDR. VALDYBĄ 
komisiją įvyks va 4. Venckevičienė, Marija, 33 
1956, Christ the

tų vilčių, kurias puoselėjo entu 
ziastingas lakūnas.

Traginga mirtis, žinoma, 
skaudžiausis gyvenimo faktas 
tėvams, giminėms, bet ir visa 
lietuviškoji visuomenė jo nelai

RINKIMAI 
ir revizijos 
sario 19 d. 
King bažnyčios mažojoje salė 
je nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. asmenys ir į revizijos komisiją 
vakaro. Balsavimas slaptas. 3. Kviečiame visus Sudburio 
Kandidatais į bendr. valdybą lietuvius dalyvauti rinkimuose, 
sutiko būti:
1. Daunys, Kazys.
2. Dženkaitis, Juozas, 40 m.

darbininkas.
3. Kaspariūnas, Leonidas, 

m., darbininkas.
4. Kusinskas, Aleksas, 37 

darbininkas.
5. Staškevičius, Vytautas, 

m., darbininkas.
6. Stoškus, Juozas, 31 m., darb.
7. Šimkus, Justinas, 31 m., dar.
8. Žiūkas, Jonas, darbin.

Revizijos komisija:
1. Mazaitis, Petras, 40 m. darb. tas. Visi lietuviai kviečiami da
2. Paulaitienė, Nijolė, šeimin. lyvauti 16 vasario minėjime.
3. Poška, Jonas, 40 m., darbin. (V. S.)

Bendr. Valdyba prašo visus 
tuos, kurie dar nesumokėjo so 
lidarumo mokesčio, gali tai at 
likti sekmadieniais bažnyčioje, 
tuoj po pamaldų. J. Dzenkaitis 
kiekvieną sekmadienį renka so 
lidarumo mokestį.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, kurį ruošia bendr. 
valdyba, įvyks vasario 11 d. 
ODD Felows Hall, 33 Lome 
St. Pradžia 7 vai. vakaro. Po 
iškilmingosios minėjimo dalies 
bus šokiai grojant puikiam or 
kestrui. Veiks turtingas bufe

jo auka Tėvynei Lietuvai.
Montrealiečiai velionį paži 

no kaip rimtą jaunuolį, kuris 
buvo gyvas lietuviškosios veik mės skaudžiai paliesta, 
los dalyvis — sportininkas, or Šiandieną tačiau jau pervė 
kestro dalyvis, skautas ir tt. lūs apgailestavimai, nes nes įvy 
Bet ypač vertino ir brangino jo ko tai, kas įvyko. Vien skaus 
pasiryžimą tapti moderniu la mo prislėgtiems tėvams, bro 
kūnu, pažįstančiu naujausius liui, seseriai ir giminėms belie 
aviacijos išsivystimo savumus, ka pareikšti nuoširdi užuojau 
naujausią techniką. Džiugu bu ta. O tragingai žuvusiam laku 
vo matyti, kaip jaunas lakūnas nui didelis įvertinimas, kad jis 
sparčiai kilo savo specialybėje augštų idėjų vedinas ryžosi šie 
į augštesnes pakopas. kti tai, kas vertinga ir brangu

Deja, likimas lėmė tragingą tautai ir Tėvynei Lietuvai, 
mirtį, nesulaukus realizavimo J. K.

Zita Zarankaitė
PASKUTINIS SUDIEV

Skiriu tragiškai žuvusiam vyr. įeit. Algimantui Navikėnui. 
Vai papūtė vėjai, vai papūtė šiaurūs, 
Vai palaužė sparnus arui, visų arų arui.

Išskridai, kaip paukštis, į dangaus žydrynę, 
Išskridai kur veržės nerami širdis.
Daugel kliūčių, daug vargo savo kely skynei;
Džiaugeis trumpą laiką ir gale — mirtis. 

Vos tik sužydėjęs, blogio nepažinęs, 
Mylėjai pasaulį visą ir visus. 
Tikėjai šviesesne ateitim tėvynės, 
Tikėjai matyti Šventosios krantus.

Neraudos prie kapo motinėlė, sesė. 
Nei tėvas, nei brolis tau sudiev netars; 
Svetimųjų rankos svetur duobę kasa, 
Svetimoji žemė tau akįs užbers. . .

Kas aplankys kapą, kas papuoš žibutėm, 
Kas palaistys rūtas ašara gailia? 
Ar vėlynių naktį uždegs kas žvakutę? 
Ar sugraudins tylą motinos rauda?

Ką tau parašysiu paskutinį kartą, 
Jeigu širdy lūžo nebaigta daina. . . 
Tik galiu nusiųsti Dangui maldą karštą: 
Viešpatie, tebūna vien Valia Tava. ’

- SPECIALUS

•TIP TOP" RUBAI 
pagal užsakymo

PIRKITE PASITIKĖDAMI IS KRAUTUVES, KURIOJE 

DIDŽIAUSIAS BRITITISKU MEDŽIAGŲ
PASIRINKIMAS KANADOJE. RENKITĖS TINKAMAI 

IR PAGAL PASKUTINE MADA TIK UZ

uujtpjjn uivpoim tailors
"CLUB" RUBAI $49.50 — "FLEET STREET" RUBAI $69.50

G-alite pasitikėti lip lop 
Tailors, Kanados didžiausia 
pagal ismatavima rubu fir
ma. Pasi rinkite tinkama 
medžiaga is britišku med
žiagų, 
pasiūti 
dualius 
"TIU M 
rla usio
Garantuojine, 
patenkinti arba gražinsime 
pinigus.
TIP TOP imonės yra 

kiekviename mieste

Pasirinkite

Leiskite sukirpti ir 
pagal juau indivi- 
ismatavimus, vad.
LOOK" — popui i!a- 

stiliaus Kanaaoje.
kiul busite

už maistą. Elektros sąskaita 
nemokėta apie metai laiko. 
Taip pat seniai mokėta už van 
denį. _. _ . * vuuiu pcioaury luvn-oiu zuumi.Būrelių, popieriuje yra pa Jie sp^tumu auga, kad kankamai, kad gimnazija gale u n£ £enesi bet tik 
tų gyvuon bet jie labai ir labai keiiu H 
atsilikę. Del to kalti rėmėjai ir kįama a 
būrelių vadovai. Jie nepakalbi 
na, neparagina rėmėjų, kurie, 
su mažomis išimtimis, yra ga 
na garbingi savo pasižadėjima 
ms ir įsipareigojimams gimna 
ziją išlaikyti.

Spaudoje neseniai p---------
žinia, kad gimnazijos vadovy ' . v .
bė paragino mokiniu tėvus, Kaltl uz tai mes- Tai tunme 
kad švenčiu metu atsiimtu vai ir padėti skubiai ir tai būtinai 
kus, nes nėra pinigų juos mai šiandien, gimnazijai vėl atsisto 
tinti. Deja, tėvai, tremtiniai, ti ant tvirtesnio materialinio pa 
neturi atliekamos markės ap grmdo. Sukruskime visi, oure 
mokėti vaikų kelionės išlaidas, lių vadovai ir patys rėmėjai. Ne 
Taip visur 1________  — --------
mai. O kaip mes tuo laiku žiū ,v 
rėjome į susidariusią padėtį? pasižadėjome, 
Tai buvo švenčių nuotaikos me šiandien, ne rytoj, 
tas. Pirkiniai ir dar kartą pir C“ ‘ "x‘ 
kiniai, išlaidos savo ne kasdie pakankamai pajėgus, kad ir sa 
niniams, bet liuksusiniams rei ve n enuskriaudus, galėsime 
kalams. Baliai, parengimai, gimnazijos materialinę padetj 
viešnagės, o broliai anapus ne sušvelninti.
turėjo duonos, neturėjo pakan Broliai ir sesės, pajuskime vo lengvapėdiškumu bus iššau 
karnai kuom apkūrenti patai pareigos ir garbės reikalą. Gim kusi“.
pas ir siaučianti šalčio banga nazija turi gyvuoti, nes ji yra „Užvis ploniausia^, trečias . 
juos sutiko visu žiaurumu. Mes mūsų gyvosios Tautos pulsas, skirtumas. Šv. Tėvas sako, kad 
buvome abejingi ir šalti. Tar mūsų kenčiančios Tėvynės švie atominių ginklų uždraudimo 
turn mūsų tas neliečia, tartum sos spindulys, jos laimingesnės tikslas privalėtų 1
tai buvo kitoje planetoje, kitos ateities viltis. saugumas visiems“.. Vakarai, k"u"f prasidėjo Y’d/lap"^ kad Rusija kažkam paramą’ sugrįžti į savo peršamą rojų. Ma
rasės mums dar nematytos, Pr. Šimelaitis. ypač Amerika, tesirūpina tik ^giy metais, ir tebesitęsia. Pa teikusi, tai tegul jis konkrečiai tomai tokia jau žmogaus pri

• i -i • • it- Irom tv Lnlrtn r»nen ri**
. ■ .p • rr i, suko įsrorijos Keną pačioje o. Nors ir šventraščiu pagrįs

nę prarają tarp Rytų ir vaKa g . . . didėiančiu smar Andrulio propaganda už sovietas pasisakymas, bet neįtiki
rų, nes visi žmonės iškaitomi kumu veikia visą pasaulį Va tus bus tiktai išdavimas tos nantis. Andrulis bijo vykti į tą 
žmogaus šeimos lygiais na ’ _ . .......................... -- - ........
riais.

„Švento Tėvo žodžiai buvo

kelių svaičių, jeigu ateis r ei 
i, savo visu svoriu 

sužlugdys tą, kas gimė varguo 
se, sunkiose sąlygose, nedatek 
liuose. Ir kas svarbiausia, kad 
tuomet jis bus užgesintas, kuo 
met, tik truputį pasispaudus, 

pasirodė £alėj° šviesti visu savo skaistu 
_ mil

trūkumai ir trūku atidėkime reikalo rytojui, bet 
atiduokime tai, ką laisva valia 

šiandien. Tik 
nes rytoj 

gali būti vėlu. Mes tam esame

Tušti išdavikiški plepalai vė sąlygas gerai įsikurti ir gy 
Andrulis, kuris bijo važiuoti vent* pertekliuose, kad Andru 

į jo kitiems peršamąjį „sovieti ks pradėjo „s žiru biesitsia . 
nį rojų“. „Vilnyje“ dumia sa 
vo bandos avims akis, rašyda 
mas:

„Neseniai juk įsikūrė tarybi 
nė santvarka, o jau netik atsi

r" ........... -.... -—■=■= - ■ ..... ■ — likusią savo šalį aukštai techni
gas gyventi“. Sekretorius Dul padargų korporacijos, lankėsi kiniai pakėlė, bet ir kitoms tei 
les nesykį yra pareiškęs, kad Sovietų Sąjungoje ir Montrea kia paramą“, 
„greitas ir stiprus atkeršiji lio „The Gazette“ rašo įspū 
mas“ esąs Vakarų pozicijos pa džius. Sako: 
grindė. Šv. Tėvas gi čia sakė: 
„Po atominio karo niekas per 
galės himno negiedos; girdėsis 
tik nenumaldomas T 
raudojimas, griuvėsiuose bežiū 
tint į savo prapultį, kurią sa

— klausia Man 
Pruseiką, kuris 
„Aukso yra ir 
ko gyvena sme

Smetonlaižiai, ar padlaižiai?
Kas geriau? 

drapypkis L 
Vilnyje rašo: 
Amerikoje. Iš 
tonlaižiai. . .“

O kaip gyvena padlaižiai, 
kaip L. Pruseika? Ir dar koki 
padlaižiai! Padlaižiai, kurie 
okupantui laižo padus ir batus. 
Sena rusų patarlė sako: „Ty 
skažy mnie, gadina, — skoli 
ko tiebie dadeno?“

Pagal šventąjį raštą.
_ ____________ ___ Kaip žinome iš šventraščio,

gyvenanti plitimo' laikotarpį, čiausia jis tos „paramos“ gau Dievas Adomą ir Jievą paleido 
Todėl, mano nuomone, mumsna- Bet> bendrai mant, tokiai rojų laimingai gyventi, bet 
visiems svarbu pagilinti sa parama yra vadinama „judos jie iš rojaus išėjo. Tai Andru 
vo žinias apie šitą milži grašiu . ’ — ' - —

Tai yra tušti propagandiniai 
žodžiai. Niekam Rusija dar . ne

„Gal niekas tiek nepriešin davė jokios pagalbos, nes pati 
gas Sovietų ideologijai, kiek niek° neturi. Badaujančiųjų 
aš, tačiau būtų neišmintingai Rusijos žmonių sąskaiton ji ne

«Lsij«i,* kiek nieko neturi. Badaujančiųjų 
neišmintingai Rusijos žmonių sąskaiton ji ne•• do? LdGldLl kJ L4 L LA llCZLC^llllll Llll^dl J*

ZmTi°-S pavojinga nepripažinti, kad čia sigaili pinigų propagandai. Jei 
dinaminė, pir Su Andrulis tai laiko „para 

myn besiveržianti pajėga, tebesą , gal jis geriau žino. Grei
—milžiniška, dinaminė,

Kitokios gi paramos lis aiškinasi šitaip:
Mandrapypkis barasi ant 

, kodėl jis nenorįs
. , niška pastanga kitu kurpaliu niekam sovietai dar nėra su 

but\,”įygu.s visuomenės santvarką perkirp teikę. O jeigu Andrulis teigia, Andrulio,

Tf t j. • 1 v 171/ IxlC-LCtlOa 11 Iv UcOL L void, J. d ' O J
savo saugumu. Vatikano zo st a juk jau pagrindinai pa k nurodo, kam ir kokią para gimtis“.
dziai, tartum, nubraukia dvasi isįQrijįg pačioje S. ma Rusija suteikė? Kitaip, ši Nors

nes visi žmones įskaitomi k*Jmu%Jeikia visą Jpasaulį. Va tus bus tiktai . .
<T3"C ”'or,a,c „a pasauliui graso ne vien valstybes, kuri jį priglaudė, da „rojų“, kurį kitiems siūlo.

komunizmas, bet nematyto stip 
rūmo sekantis rusų tautos žin 

, gsnis jos istorijos kelyje plisti,
c epar amen e jy[ano akims, čia įsistiprino ir 

įsigyveno ne grynoji Markso 
komunizmo teorija, bet Rusijos 
valstybinis kapitalizmas, kur 
kelerių žmonių rankose sukon 
centruota ligšiol pasaulio nema 
tytas darbo masių ir medžiagi 
nių turtų gausumas“.

Ką rašo kiti
MEŠKERIOJAMA?

Bostono Christian Science įprastųjų Vakarams pozicijų.
Monitor specialus korespon Nors visose svarbiausiose vieto ___  ____ ________
dentas, J. C. Harsch praneša iš se Vatikanas sutaria su Vaka apsvarstyti keliose konferenci 
Washingtono: rais, pats būdamas Vakarų kū jose Valstybės č ...

„Mūsų valstybės sekretoriui nas, bet Maskvos radija pajų ir dviejuose posėdžiuose Baltą 
Dulles pasaulis isrodąs jau ne to, kad Šv. Tėvo žodžiams „rei jame Name. Jei Vatikanas, iš 
toks „trapus, net lankstesnis . kia dėmesio“, ir kad daugelio tikrųjų, siekia pasidaryti neit 
Kovos frontas dėl galios jau jie buvę sutikti „su pasiganėdi ralus, tai, gali būti, taikosi ro 

lei būti tarpininku suskilusiai

DALYKĄ SUPRASTI — 
SVEIKA.

Sovietinių komisarų kviečia TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE!

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
iBulganino>-Eįsenhowerio ko geriausia — jų visai į jokią au 

respondencija rodo, kad — vie sį neįsileisti.
nas moka rašyti, kitas atsaky 
ti.

netoks aiškus. Dramatiškiau nimu“.
sias įšalusių pozų atolydžio įro 1 „Atominių ginklų išbandy 
dymas yra be galo atsargus ir mų atžvilgiu, Amerika, pavyz 
tolimais aplinkiniais keliais pra džiui, žmonijai jokio pavojaus 
dėtas išsikalbėjimas Vatikano nemato. Šv. Tėvas gi čia pareiš __ _______ ____________________ „
ir Maskvos. Pradžią davė Šv. kė: „Per gausus tokių plyšimų mas, žymus Kanados prameni PAREMK PINIGINE AUKA 
Tėvo žodžiai Kalėdoms, kur pa skaičius gali su laiku sudaryti ninkas, J. S. Duncan, galva VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
justa šiek tiek skirtingumo nuo žmonijai labai pavojingas sąly Massey-Hanris»-Ferguson ūkio FONDO VAJŲ! ,

Įdomu, kad gyvenimas kai 
kada parodo, kad tas geras lie 
tuvis Lietuvai, kuris Kanadoje 
jaučiasi — kaip namie!

Mokslas išrado šaldytuvų, 
kad maistas negestų. Kaip tau 
ta pradžiugtų, jei rastų įrengi ““‘r
mų, kad lietuvsi negęstų!

-----------  ‘ Daugelis mano, kad Eisenho
Nors daugelis vyrų savo žmo weris ir Edenas vartojo tą pačią 

nų žodžius į vieną aųgį įleidžia, kalbą. Tačiau ne: amerikonai 
per kitą išleidžia, bet profeso kalbėjo savo, o anglai — savo, 
rius Kajetonas Klumpė sako, Prof. Dūda.
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Prisiminkime įtemptas kovas oi turėtai laisve

I prezidentas Antanas Smetona

VOKIEČIŲ GALIA
Lietuvoje, Vilniuje, susirinko 
grupė žymių lietuvių ir išrinko 
penkių asmenų komitetą, kuris 

_____turėtų rūpintis lietuvių tautos
Šio veikalo, ku interesais vokiečių okupacijos

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo proga patiekiu ištrau 
ką - vertimą iš prieš 3 metus 
mirusio Maž. Lietuvos rašyto 
jo ir filosofo dr. Vydūno veika 
lo ,,700 metų Vokiečių - Lietu 
vių Santykių“, šįv vsuuuy, ------------- --------- ------------------r—■>--
ris buvo naciu sunaikintas, o metu. Šita grupė prie Rusijos 
lietuviu valdžios užšaldytas, prispaustųjų tautų prašymo 
yra užsilikę tik keli egzemplio Jungtinių Amerikos Valstybių 
riai. Veikalas parašytas vokie prezidentui pridėjo dar atskirą 
čiu kalba ir pavadintas „Šie išdėstymą apie Lietuvos pade 
ben Hunderd Jahre deutsch-h tį, datuotą 1916 m. balandžio 
tauischer Beziehungen“.

Dedama ištrauka paimta iš 
veikalo 9-tosios dalies — „Vo 
kiečių karinė pajėga, slegianti 
visą lietuvių tautą“. Joje nušvie 
čiamos Lietuvių Tautos Tary 
bos išsilaisvinimo kovos iš kai 
zerinės Vokietijos <----L,—u— . .
bei vokiečių pastangos nuslo ją pasitraukusių lietuvių ir. lie 
pinti lietuvių laisvės troški tuvių iš Amerikos su važia vi 
mus. ‘ . mas, kuriame buvo iškeliamas

Kituose minėtos dalies skirs Lietuvos nepriklausomybės rei 
kalavimas. 1917 m. nuo gegu 
žės mėn. 27 d. iki birželio mėn. 
3 d. Petrapilyje posėdžiavo 320 
atstovų, |atstovaujančiių pabė 

gelius lietuvius Rusijoj, kurie 
taip pat reikalavo nepriklauso

II prezidentas Aleksandras Stulginskis.

LIETU VIŲ TAUTOS POLITINIŲ SIEKIMŲ 

DR. VYDŪNAS
Vertė Elena L y m a n t i e n ė

lyta Vokiečių 
bės.

mėn. 29 d,, o 1916 m, birželio 
mėn. 10 d. vokiečių vyriausia 
jam rytų kariuomenės vadui 
Įteikė Lietuvos politinės istori 
jos santrauką nuo karaliaus 
Mindaugo laikų iki dabarties. 

___ Dar tais pačiais metais Stock 
okupacijos holme įvyko savo laiku Į Rusi

III prezidentas Dr. Kazys Grinius.

ATŽVILGIU. bės Taryba buvo peikiami kaip
savivališkas veiksmas. Buvo 

Lietuvių delegacija, kuri bu duota suprasti, kad sosto už 
vo gavusi visus šiuos paaiškini ėmimas būtų Įmanomas tiktai 

glaudžiai santykiaujant su vo 
kiečių valdžia. O vis dėlto KraŠ 
to Tarybai kelionės leidimas i 
Berlyną derybų tikslu nebuvo' 
duotas. Anoj „Allgemeine Zei 
tung“ pastaboj taip pat buvo 
sakoma: „Žinia, kad hercogas 
von Urach priėmęs karūną, yra 
netikra“.

Labai savotiškai atsiliepė 
tuometinis vokiečių komisaras 
Lietuvai von Falkenhausen. Pa 
gal 1918 m. rugp. mėn. 5 d. 
„Koe'inische Volkszeitung“

niuose, patiekdamas visą eilę 
svarbių faktų, dr. Vydūnas ra 
šo apie vokiečių galią, slėgian 
čią Lietuvą kaip rusų kraštą, 
apie vokiečius kaip pirmuosius 
kovotojus už lenkiškumą Lie 
tuvoje ir t. t .

mus, vokiečių karinės aclminis 
Reicho vadovy rimu pasiuntė atstovus Į Ber tracijos tuč tuojau buvo atšauk 

lyną, kurie ten atvyko kovo m. ta atgal Į Vilnių. Ji turinti ten
L 22 d. Ir jau sekančią dieną m. paskelbti Lietuvos nepriklauso

Lietuvių Krašto Taryba, pri 23 d , vokiečių Kaizeris išleido mybę ir suruošti iškilmes. Už 
pažinta vidaus ir užsienio lię sekančią deklaraciją: 
tuvių vienintele Įgaliota lietu „Mew, 
vių tautos atstovybe, remdama Malonės, Vokiečių Kaizeris, garbės žodį, kad tuč tuojau po 
si pripažintu tautų apsisprendi Prūsijos Karalius ir t. t., šiuo Velykų jai bus leista atvykti į 
mo teise ir 1917 m. rugsėjo m. mi pranešame ir duodame žino Berlyną tolimesnių derybų Lie 
18 —23 d, d. Vilniuje jvyku įį; tuvos valstybės atkūrimo rei
sios konferencijos nutarimu. po to ,kai lietuvių Krašto Ta kalu, 
proklamuoja nepriklausomos ryba, kaip pripažinta lietuvių Bet kai delegacija^ atvyko į 
lietuviškos valstybės atstatymų Jautos atstovybė, 1917 m. gruo Vilnių, ji su nustebimu supra rj__________  __________ o
su sostine Vilnium ir savo at džio mėn. 11 d. paskelbė Lieto, kad karinė administracija 116 nr. jis yra pasakęs: „Tary 
skyrimą nuo visų valstybinių tuvos atkūrimą kaip nepriklau nenori jos prileisti prie derybų ba labai gerai žino, kad Vokie 
ryšių, turėtojų su kitomis tau somos valstybės, sujungtos su su Reicho vadovybe. Apie ko tija lietuviškąjį kraštą gali pri 
tomis. Vokiečių Reichu amžinais tam fcią nOrs šventę Lietuvos nepri pažinti valstybe tik po tam tik

IL priais sąjungos ryšiais ir kon klausomybės paskelbimo pro rų sąlygų išpildymo“. Bet su
Valstybės atkūrimui ir jos vencijomis, ypač militarinėj, ga ji visiškai nė negalvojo, lig kaizerio pareiškimo tekstu 

interesų užtarimui taikos dery susisiekimo, muito srityje ir va Taip, pati deklaracija net netu pripažinimas jau buvo Įvykęs 
bose Krašto Taryba prašo Voliutos, ir šitos valstybės atsta rėjo būti paskelbta Lietuvoje. 1918 m. kovo mėn. 23 d. Ta 
kiečių Reicho apsaugos ir pa tymui prašė Vokiečių Reicho O kelionės leidimas i Berlyną Čįau ponui von Falkenhausen 

tas tur būt nieko nereiškė.
Viename 1918 m. rugpjūčio 

laujančių netrukusio atstaty Lietuvos valstybiniai ryšiai jau cija net ir vokiečių administra mėn. 20 d. karo gubernatoriaus

sienio Reikalų Ministerijos ats
Wilhelmas iš Dievo tovas lietuvių delegacijai davė

gelbos. Atsižvelgiant Į Lietu apsaugos, užtarimo ir pagel delegacijai nebuvo duotas, 
vos gyvybinius interesus, reika bos, po to, kai toliau ikšioliniai Tuo tarpu vyko veikli agita

rno nuolatinių ir glaudžių san yra nutraukti, mes šiuomi įga cijos valdininkų tarpe už Lie administracijos šefo rašte Įsak 
— --j- — — - - TUOS t . y • __ \7_LLi!.. KAiomn miicii Vpnrlpri. -hmm c iiniia cn 5sa1rQnniia Pami mini Imrrn ndLrovf-o L-o/l

Pats veikalas (apie 500 pus rugsėjo mėn. 8 
lap^ų) su dviem žemėlapiais ir Rusijos tautybių suvažiavime 
50 Maž. Lietuvos vaizdų neto ^eve 1Lietu1vosatnlrn-iklaufo Vokiečių’ Reicho, kuris jos rea mes augščiau išvardintos 1917 brėžiama, jog Lietuva neturiu reiškia krašto gyventojų pagei 
hmoje ateityje pasirodys lietu y? ™ ri ,ei lizavimą" pirmiausiai turėtų ras m. gruodžio mėn. 11 d. Krašto ti reikalingos inteligencijos. davinį

kalavima iškėlė ir 'lietuviai Ku ti militarinėj, susisiekimo kon 
sijoj viename suvažiavime V6 vencijoj, n------— ------------
roneže 1918 m. gruodžio mėn. druomenėj.

Bet jau 1917 m. liepos mėn. dėlto vokiečių delegatai tai 
10 d. Vilniaus lietuviai vokie kos derybose Lietuvos Brastoj 
čių Reicho kancleriui buvo pa nurodė Į tai, kad Lietuva savo 
siuntę memorandumą, kuriame 1917 m gruodžio mėn. 1 d. 
buvo išreikštas nepriklausomos deklaracija jau pasinaudojo ap 
Lietuvos reikalavimas. šisprendimo teise.

_ j____ __ ___ ______ _________ Tuo tarpu lietuviai Lietuvo R° to, kai Lietuvos Krašto 
vartojimą Įprastomis raidėmis, je stengėsi sukurti lietuvių tau Taryba buvo, padariusi dar įvai 
Tat nuo to laiko lietuviai buvo tos atstovybę. Nežiūrint dide rių žygių dėl Lietuvos nepri 
susirūpinę, kokiais būdais šitą lių sunkumų, kuriuos darė vo klausomybės pripažinimo, ji ga 
teisę vėl atgavus.

Tačiau tam nebuvo jokių per 
spektyvų. Jų atsirado tiktai, 
kai galingoji Rusija pralaimėjo 
karą su japonais. Ir taip tuo 
met 1905 m. gruodžio 4 d. Vii 
niuje, senojoj Lietuvos sostinė 
je, susirinko pasižymėję lietu 
viai iš visos Lietuvos, apie 2000 
asmenų, ir iškėlė Lietuvos au 
tonomijos reikalavima. Tačiau — r——.r~°—'/'"7 ” " * i-i • . xr • ■ • o- .• ••sekančiu metu bėgyje vis aiš &anu- Polltln>9 tikslų, kuriuos ! • Isleista Vyriausioj Būstinėj,
kian dinvo kiekviena valimv nustatė konferencija, nebuvo 1918 m. vasario men. 16 d. 1918 m. kovo men. 23 d. 
n-i • -i 1^ r galima viešai paskelbti Taryba tat nutarė paskelbti ne Graf von Hertlingbe, kur, padėtu s, re.kalą reali vieša! paskelbti. priklausomybę, kurios turinys Wilhelm I R.“
zuotL . . . *t°7erfncllos me turėjo būti Įteikiamas Rusijai, Nežiūrint šitos deklaracijos,

Bet kai Pasauliniame Kare Stoc holme, kuri vyko nuo Vokietijai ir kitoms valstybė karinė administracija Lietuvo 
Rusijos pralaimėjimas buvo tik 1918 m. spalių men. 18 iki 20 ms< ;e pasniko ir toliau be jokių pa
ras, lietuviai tuoj iškėlė savo $ltle §■! įuv?' V1^sai paskelb šitai vokiečių Reicho kanele sikeitimų. Lietuvos valstybės 
reikalavimą. Pirmiausia tuo pa ti. ^vPatį ZYS1 padarė ir lietu rįuĮ įgis rn< vasario mėn. 21 d. atkūrimas negalėjo būti prade 
sirūpino Į Ameriką (U.S.A.) išyiai.js Amerikos, Lietuvos ir davė pagrindo pareikšti, kad damas. t ............. . -
emigravę lietuviai. Kongrese, Rusijos 1917 m. lapkričio men. karališkoji valdžia šiuo metu Į Tarybos Prezidento Anta d. laikrašty „Norddeutsche Al va, kaip savarankiška valstybe, 
Įvykusiame Čikagoje 1914 m. 6 d- konferencijoje Berne. nesanti toj padėty, idant gale no Smetonos padėkos telegra Igemeine Zeitung“ pasirodė ži visiškai negali išsilaikyti ant 
rugsėjo mėn. 21—22 d.d., ku 1917 m. gruodžio mėn. 11 d. tų „ištarti Lietuvos pripažini ................................ ............................................ ................. ..
riame dalyvavo 250 atstovų, Lietuvių Tautos Atstovybė, mą tomis pakeistomis sąlygo 
atstovaujančių Amerikos lietu Taryba, kuri buvo pripažinta mis“.
vius, buvo priimti nutarimai, Vokiečių Reisho valdžios ir lie Dėl to Taryba vasario mėn. 
siekią Lietuvos nepriklausomy tuvių užsienyje, priėmė sekan 28 d. pakartotinai prašė nepri 
bės. čią deklaraciją, kurios redakci klausomybės pripažinimo ir

1915 m. pabaigoje, pačioje ja beveik pažodžiui buvo pasiū 1918 m. kovo mėn. 20 d. nuta

vių kalboj.
* * *

Visai natūralu, kad tauta šie 
kia politinio savanrankiškumo, 
kai jai atimama bet kokia jos 
Įprastame savume kultūros pa 
sireiškimo galimybė. Barbariš 
kų galiūnų tarpe kitų tautų 
kultūros slopinimas vyksta su 
pasimėgimu. Taip lietuvių tau 
tai jau XIX šmt. antrojoj pu 
sėj rusai buvo uždraudę rašto

16 d d tykių su Vokiečių Reichu, Kra liojame mūsų Reicho kancleri, tuvos uniją su Saksonija. Rami miai buvo pabrėžta, kad kraš 
što Taryba stoja už amžiną gafą von Hertling, paaiškinti nėrini- vardai kaip Voigt ii Kay to Taryba tik pataria adminis 
tvirtą sąjungą tarp Lietuvos ir Lietuvių Krašto Tarybai, kad serlingk. Vis aiškiau buvo pa tracijai krašto dalykuose ir pa

> inteligencijos, davimus.
i pagrin idant galėtų save valdyti. Pagaliau net vokiečių Rei

muito ir valiutos ben dais Vokiečių Reicho vardu pri Ir vokiečių karinė adminis cho kancleris 1918 m. rugsėjo 
pažįstame Lietuvą laisva ir ne tracija vis daugiau suėjo Į di mėn. 14 d. Tarybos preziden 

Tačiau "paskelbti šią deklara priklausoma valstybe ir esame dėsnį priešingumą su Lietuvos tui tarp kitko rašė: 
ciją Lietuvoj buvo draudžiama, pasiruošę suteikti lietuvių vals Krašto Taryba. Grumtynės dėl . jog pripažinimas (!) sava 

tybei prašytą apsaugą ir ūžta Lietuvos savarankiškumo, ku rankiškos lietuvių valstybės 
rimą savo atstatymui. Tam rei rias turėjo paskelbti Lietuvos priklausys nuo sąlygos, jei 
kalui mes vadovaujamės saly Krašto Taryba su savo prezi tarp Vokiečiu Reicho ir Lietu 
ga, kad sudaromos konvencijos dentu Antanu Smetona, nuolą vos su darytinos konvencijos 
turės skaitytis su vokiečių in tos darėsi sunkesnės. Pareiški bus padarytos Vokietijos inte 
teresais lygiai kaip ir su lietu mai ir prašymai, kuriuos Tary resams atitinkančiu būdu“, 
vių ir kad Lietuva prisidės prie ba turėjo perduoti 1918 m. ba 
Vokietijos karo naštos, kuri landžio 
tarnauja ir jos išlaisvinimui. .

Tuo pačiu mes kancleriui duo 
vistikvo iš Reicho valdžios atstovo daine įgaliojimą, susitarus su 

(pas. Nadolny) raštą, rašytą Lietuvos gyventojų atstovais 
1918 m. sausio mėn. 27 d,, ku imtis reikalingų priemonių ne 
riame po Įžanginių žodžių buvo priklausomos lietuvių valsty 
sakoma „..., Kad aš esu įgalio bės atkūrimui ir čia numatytų 
tas Karališkos Valdžios vardu ir reikalingų konvencijų suda 
tomis 1917 m. gruodžio mėn. rymui.

......... _____ 11 d. I ir II rezoliucijų sąlygo To dokumentavimui mes esą 
čių karinė administracija aiš m's Jums iš Vokietijos pusės me savo ranka pasirasę ir da 
* ‘ ' .......................... .... nepriklauso vę savo vidaus antspaudu ants

Lietuvos reikalavimas.
Tuo tarpu lietuviai Lietuvo

kiečių administracija, 
r Vilniuje dar Įvyko konferenci 

ja, kuri posėdžiavo nuo 1917 
m. rugsėjo mėn. 18 d. iki 22 d., 
dalyvaujant 214 asmenų. Ji pa 
sisakė už Lietuvos nepriklauso 
mybę ir išrinko atstovybę, ku 
ri vadinosi Taryba. Bet vokie

_____  ___________ ______
kiai pareiškė, kad ją laikys tik tvirtai . prižadėti
tai patariamuoju pagelbiniu or mos Lietuvos valstybės pripa pauduoti.

Taigi, ir čia kaizerio žodis 
mėn. 30 d., gegužės buvo neteisingai aiškinamas, 

mėn. 18 d. ir vėliau vokiečių Sudarytinos konvencijos juk 
karinei valdžiai, šita ypatingai daugiau nesudarė pripažinimo 
aiškiai iškelia. sąlygų. Tai buvo' tik pripažini

1918 m. birželio mėn. 18 d. mo išdava kaip būtinumas Lie 
Lietuvių Krašto Taryba raštu tuvos valstybės atkūrimui. Iš 
pasiūlė hercogui von Urach, to paaiškėja, k®d, nežiūrint 
Wuertenbergo grafui, lietuvių kaizerio pripažinimo, Lietuvos 
karališką karūną. Hercogas valstybė vokiečių galiūnams 
1918 m. liepos mėn. 1 d. raštu buvo labai nepageidaujama, 
pasiūlymą priėmė. Ir yra tikras dalykas, kad

Krašto Taryba logiškai va anais laikais buvo daug vokie 
dinosi Lietuvos Valstybės Ta čių, kurie Lietuvą norėjo rna 
ryba ir 1918 m. liepos mėn. 13 tyti tik kaip naują vokišką pro 
d. raštu Vokiečių Reicho kanc vinciją. Atatinkamas nuoma 
leriui pranešė, kad ji 1918 m. nių svoris tam buvo nemažas, 
liepos mėn. 2 d. nusprendė įves Istorijos profesorius Otto Hoė 
ti Lietuvoj konstitucinės mo tzsch 1918 m. rugpjūčio mėn. 
narchijos valdymo formą, kad 21 d. laikraštyje „Neue Preus 
ji pageidauja greito Lietuvos sische Zeitung“, nr. 424 iš tik 
valstybės atkūrimo ir 
von Urach pasirinko

Į tai 1918 m. liepos mėn. 21 tai popieriuje, kadangi Lietu

hercogą rujų rašė: „Reicho interesai 
karalių neprileidžia Lietuvos nepri 

klausomybės (!), kuri būtų tik

_____ r______ c. Igemeine Zeitung“ pasirodė ži visiškai negali 
mą kaizeris be kitko atsakė: nutė, kuri be jokių pastabų, savo kojų“. 
„Aš džiaugiuosi, kad mūsų da kaip „Obst įsakymas“ liepos . _
linių pergalės žygis išlaisvino fnėn.

išsilaikyti ant

„Aš džiaugiuosi, kad mūsų da kaip „Obst įsakymas“ liepos Ypatingai stiprus kaikųnų 
linių pergalės žygis išlaisvino tnėn. 22 d. buvo Įsąkyta per ąj^^laikų vokiečių nuomones 
Lietuvą iš rusų jungo ir man spausdinti lietuviškam laikraš išreiškimas yra rankraštis ir 
davė galimybę "atstatyti Lietu ciui „Lietuvos Aidui“. Anoj ži 1918 m. slaptai atspausdintas 
vą kaip laisvą ir nepriklausomą nioj karaliaus pasirinkimas, pa veikalas profesoriaus dr. Lne 
valstybę“. sivadinimas Lietuvos Valsty Nukelta į 7-tą ps|.
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ePičiūno nuotykiai. Fatališka

CALVERT pastabos...

KREDITO BANKELIAI AUGA
(„The Montreal Star“ apie kredito kooperatyvus).

Vaikų pradėti dešimtukų me kontakte su savo vadovybe 
bankai virtuvėse ant lentynų, ir nariais. Kredito bankeliai 
praeityje dažnai išgelbėdavo užimą ypatingą vietą tiek savo 
šeimas nuo „vilko pasninko“ 
kai jų piniginiai ištekliai išsek 
davo, o dabar tie bankeliai iš 
augo į $ 590.000.000 Kanados 
instituciją.

Tas pats taupymo palinki 
mas, kuris vertė jaunučius dė 
ti dešimtukus į „kiaulytės ban 
kus“, vėliau padrąsino ir suau 
gusius dešimtyje Kanados pro 
vincijų susiburti į Kredito bau 
kelius, kurie Quebec provinci 
joje daugumoje žinomi , ’ 
Caisse Populaires“ vardu.

Šitokia informacija buvo su niame gyvenime“. Laiške nuro 
teikta Kanados Tautinės Kre doma, kad kredito bankeliai vi 
dito Sąjungos (CUNA), api sas savo paskolas ir duoda tik 
mančios 2800 kredito bankelių iš savo santaupų, nes jos beveik 
Gordono Komisijai, kuri, par neturi galimybių į kitus pinigi 
lamento pavedimu planuoja Ka nius šaltinius.
nados ekonominę ateitį. Palūkanos nariams

tikslais, tiek operacijų vykdy 
mu kitų finansinių institucijų 
tarpe. Kitos institucijos negli 
ir iš jų niekas nesitiki tokių pa 
tarnavimų, kuriuos teikia savo 
nariams kredito bankeliai. Jie, 
būdami bendra narių nuosavy 
be ir jų pačių tvarkomi, gali 
Įsigilinti net į pavienių savo na 
rių reikalus bei suteikti jiems 
reikiamą pagalbą“.

„Pagrindinis jų uždavinys— 
„Les padėti viens kitam ir įgyven 

dinti taupymo dvasią kasdieni

dirbimo Įrankiu. Susibūrę į ban Bendra indėlių suma Kana 
kelį per savo santaupas jie tatai dos kredito bankeliuose ir Cais 
pasiekė ir savo gamybą kelerio se Poplaire nuo 10 mil. 1931 
pai padidino. Tatai ir buvo m. išaugo iki 590 mil. šiais me 
Caisse Populaires pradžia, ku tais, 
rių skaičius dabar yra 1.146 su 
400,3 milionų indėlių.

Labai mažas skirtumas tarp Taigi, šitaip kredito bankelius 
Quebec‘o Caisse Populaire ir vertina patys kanadiečiai. Džiu 
kredito bankelių kitose Kana gu, kad ir lietuviai turi jau tris 
dos provincijose.
tas, kad Quebec’e jos susiorga Montrealyje ir Hamiltone. Vi 
nizavimą parapininiais pagnn si jie gražiai auga ir plečiasi, 
dais, o kitose provincijose daž Dar moloniau, kad jie kartu 
niausiai pagal pramonės šakas yra ir mūsų tautiniai bankeliai, 
ar amatus.

Pirmas kredito bankelis An 
gliškoje Kanadoje buvo sukur 
tas to paties Desjardins pastan 
gomis prieš 30 metu Wellande. 
Ont. (JAV — 1909).

„Two bits“ (tariama tu bits)
Kai Š. Amerikoje buvo įvestas doleris, jo vertė buvo 
lyginama su ispanų sidabriniu, vad. „piece of eight“. 
Sidabrinis galėjo būti padalytas į aštuonias dalis, 
kiekviena jų 12% cento vertės. 25 centai ir dabar 
dar vadinami „two bits“.

CALVERT HOUSE

Nebent tik tokius bankelius — Toronte,

nesurišti nei religiniais, nei po 
litiniais ar kitokiais apriboji 
mais. Durys i juos atviros vi 
siems, tik reikia daugiau soli 
darumo ir jų įvertinimo.

Vertė: Pr. Rudin.

IŠ HAMILTONO KREDITO DRAUGIJOS „TALKA“ 
METINĖS VEIKLOS.

vasario 13 karnas. Tas rodo, kaip neapdai 
steigiamasis riai elgiasi tie, kurie laiko pini 
įstojo 22 na gus viešuose bankuose vieton.

rėjo. Paskolos yra išduodamos kėjimui. „Talkai“ grąžinsite su 
labai atsargiai. Turint omeny žymiai mažesniu nuošimčiu ir 
je, kad Hmiltone yra apie 800 sutaupysite sau.
dirbančiųjų lietuvių, tai banke Metų užbaigos susirinkime 
lyje su savo kapitalais galėtų buvo perrinkti išėjusieji, vienų 
dalyvauti žymiai didesnis skai metų terminui pasibaigus, vai 
čius. Gal pirmaisiais metais to dybos kontrolės komisijos ir 
kliūtimi buvo nepasitikėjimas kredito komisijos anriai: Į vai 
bankeliu. O kam gi lietuvis pa dybą buvo išrinktas P. Petras 
sitiki? Jis visada atsargus. Bet, Giedraitis, į kontrolės komisiją 
bankelio veikla ir rimtas jo ve — Povilas Savickas ir į kredito 
dimas, turėtų ir skeptiką įti komisiją — Kazys Stanaitis.
kinti, kad bankeliu pasitikėti Kitiems metams „Talka“ 
galima. Todėl kiekvienas iš mū numato pritraukti daugiau na 
sų turėtų pagalvoti, ar ilgai rių bent 100 ir padvigubinti pa 
mes, lietuviai, uždarbiausime jų kapitalą. Kartu einant prie 
savais pinigais kitiems pini paskolų išdavimo ant morgi 
gus? Kam leisti rūdyti viešuose čių, sumažinant palūkanų.
bankuose pinigus, jeigu galima Yra rimto pagrindo manyti,

Praėjusių metų 
d. įvyko „Talkos“ 
susirinkimas. Tada 
riai. Šiais metais sausio 29 d. kad juos laikytų savame lietu _____ _ _
įvyko bankelio „Talka“ metinis viškame bankelyje ir gautų dvi uždirbti daugiau ir jungtis vie kad Hamiltono lietuviai numa 
narių - šėrininkų susirinkimas, gubai didesnius nuošimčius. In nybėn lietuviškuose reikaluose, tytam planui pritars, jį parems, 
Per vienuolika veiklos mėne dėlininkams (ne šėrų pagrin Jei ką nors perkame — niekad prisidėdami prie „Talkos“ veik 
siu bankelis stipriai paaugo ir du) laikomiems pinigams ban neimkite išsimokėtinai — paim los išplėtimo.
finansiškai sustiprėjo. Šiuo me kelis išmoka 3% palūkanų. Tai kite pinigų iš „Talkos“ apmo „Talkos“ Valdyba,
tu bankelis turi 107 narius su yra irgi augštesnis palūkanų 
įdėtu 12.000,00 dolerių kapita procentas' negu kur kitur moka 
lu. Nors pirmieji 11-kos mėne mas. Laikydami savo santau 
siu darbo buvo kaip ir tvarky pas savame bankelyje ne vien 
mosi bei bandymas pasitikėji gauname didesnius procentus, 
mo, tai patiekti valdomųjų or bet tuo pačiu įgaliname savo tau 
ganų balansas rodo, kad tautie tiečius pasinaudoti mūsų pini 
čiai savo bankeliu pasitiki ir jis gaiš ir už pasinaudojimą sumo p. p. per Windsoro CBE 1550 kad ir trumpa padėkos laiškutį

. ------ : CBE Radio 
______ , ir pasiekė Kanadą 1900 m. Olp pelno susirinkimas nutarė už centus, negu kitose finansinėse stotis, paįvairinant lietuviško Station, Windsor, Ont.

Quebec o mieste senatorius house Desjardins rūpesčiu įs 1955 metus nariams - šeriniu draugijose reikėtų mokėti. Ban mis dainomis ir muzika, bus 
Cyrille Vaillancourt, kalbėda teigus pirmą bankelį Levis Que. kams išmokėti 4% palūkanų kelio pinigai beveik arti 9.000. anglų kalba paminėta Lietuvos 
mas apie Les Caisses Populai Jįs suorganizavo apylinkės ūki už įdėtą kapitalą. Tai ne žemas 00 dolerių yra paskolinti tautie Nepriklausomybės šventė, 
res, patiekė Gordono komisijai ninkus, kurie buvo labai netur nuošimtis, nei vieno iš Kana čiams, reikalingiems tos pasko šios radijo programos inicia 
pavyzdžių, iš kurių aiškėja, tingi ir negalėjo pavieniui įsi dos bankų ar paštų taupymo įs los. Per praėjusį laiką nuosto toriai, Windsoro lietuviai, kvie 
kad daugelis kanadiečių išnau gyti net modernesnių žemės taigų toks nuošimtis nėra mo lių dėl paskolų bankelis netu čia visus pasiklausyti ir kartu 
dojami paskolas duodančių kor 
poracijų, imant 18%—20% pa 
lūkanų ant įvairių vartotojo 
perkamų kreditan prekių. Jis $ 
siūlė visai uždrausti tokius pir 
kimus skolon, tikslu apsaugoti 
vartotoją nuo išnaudotojų.

CUNAS laiške komisijai ra 
šoma, kad taupmenų į kredito 
bankelius sudedamos tokiomis 
mažomis sumomis, kurias dau 
gelis nė nedrįstų nešti į regulia 
rius bankus. Gi kredito banke 
liai, priešingai, tokius smulkius 
tupytojus tik padrąsina.

„Mes skaitome, kad 96% 
kredito bankelių santaupų vi 
sai nebūtų patekę į bankus“ 
rašoma laiške. „Kredito banke 
lio tarnautojas dirba glaudžia

išmoka
Paminėta Kredito bankelių mos už jų taupmenas gale me 

sąjunga savo laiške Komisijai tų, atskaičius iš pelno reikalin 
siūlo priimti dėmesin bankelių gą sumą į atsargos fondą even 
reikšmę krašto gyvenime, pa tualiam blogų paskolų ar kito 
remti federalinio Įstatymo iš kių nuostolių padengimui, ta 
leidimą esamų bankelių veiklos čiau jų būna labai retai, 
suvienodinimui ir naujų steigi 
mo paskatinimui. T" 
metu kredito bankeliai kuria rį draudimus nesuminėtų sko 
mi atskirų provincijų įstaty ]u padengimui, kai narys mirs 
mais ir yra kasmet jų revizuoja ta arba tampa nedarbingu, 
r™- Daugelis dar turi ir gyvybės

Kredito bankelių tikslas—ko draudimus, lygius nario taup 
voti su vartotojų išnaudojimu menoms bankelyje, 
suteikiant jiems prieinamą kre y- y - • y „21"_____ _______ ________ __________ __ _________________  _____ __ __________________ ____
ditą ir pakelti jų perkamąją jė prasidėjo Vokietijoje 1848 m. puikiai veikia. Iš turėto gryno keti mažesnius paskolos pro ir Toronto CJBC — 860 radijo sekančiu adresu: 
gą per jų pačių sutaupąs. • * ' • ” ’ ------ — - .... . . - - • ...

Aštuoniasdešimt septyni pro 
Dabartiniu centaj visų kredito bankelių tu

Kredito bankeliu judėjimas

WINDSOR, Ont.
MINĖJIMAS RAD IJO BANGOMIS

Vasario 18 d., 2—2,30 vai. primena neužmiršti pasiųsti,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

■į ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS VOKUS VIZITINES 
o KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS xNEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

3 RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G >orge Street, Ville Lasaile, Montreal, P. Q.
6 arba
3 SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

TAVO VIENKARTINES 
AUKOS LAUKIA TOKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!

Metodistų taryba Washing 
A tone praneša, kad 7 karčiamos 

yra prieš 1 bažnyčią. Trijų mė 
$ nešiu laikotarpyje iki birželio 

20 ' dienos alkoholio platinimo 
vietos padaugėjo 9.053. Baž 
nyčių per ištisus 1954 metus te 
padaugėjo 5.597. Iš viso kraš 

Ite yra 441.789 alkoholio plati 
nimo vietos ir 300.056 religi 
nes institucijos.
skirtas Chicagos universiteto 
viceprezidentu. Jis 1926 m. ga 
vo filosofijos daktaro laipsnį ir 
pradėjo dėstyti matematiką. 
Dabar yra pasižymėjęs mate 
matikas ir astronomas. Univer 
sitete vadovauja fizinių moks

rią jie prižiūri. Važiuoti būtų plati gyvatvorė supa 3 nedide vo. 
reikėję traukiniu ir mane toji liūs, 
kelionė viliojo, nes norėjau pa liūs. Viename gyvena p. Kum leidom smagiai laiką pas vaišin ką praleisti iki mano išvykimo 
matyti, kaip atrodo Kolumbi pių šeima, antrame virtuvė ir gą p. Trejenę, atšvenčiant jos pas p. Kazakevičių. Jo „finka“ 
jos traukiniai. Bet ant ryto trečiame kioskas su gėrimais, vardines ir namo akmens pa gražioje, tarp kalnų, vietoje ir 
jaus p. Petrauskaitė išvykus Kieme palei namelių sieną ir šventinimą, kur buvo susirinkę didelis plotas kalvelių apsodin 
kaiman, buvo tiek sukandžiota gyvatvorę — staliukai. Veikia ir daugiau svečių. tas įvairiausoim gėlėm. Nega

Energinga ponia Trejenė tu liu pamiršti vieno vaizdo, kuris 
ri namuose siuvyklą ir apsiuva man padarė didelį įspūdį. Mu 

lietuviai p. Pikčilingiai, o ki tad mūsų iškyla ir nepavyko. Buvo malonu susitikti ir su turtingas Bogotos ponias. Gy ms besėdint verandoje, pama
Bet p. Graužinis, atvykęs Į Ba senais pažįstamais p. Kumpiais vena kartu su motina, 3 sese čiau netoliese eiseną vyrų ir

Ponas Tylius buvo išskridęs gotą su reikalais, buvo tiek ma ir pasidalinti įspūdžiais. Po pie rim ir sūnaus šeima. Labai moterų ir vyrus nešančius ant
tų pavaišinti kava, skaniu pyra gražiai įsikūrusi ir patenkinta lazdos gana didelį balton pa 

Rytojaus dieną, sekmadienį, gu ir likeriu, p. Kumpiai apro likimu. klodėn įvyniotą pailgą ryšulį,
Iš pasikalbėjimų su bogotiš kurį priėję prie karčiamėlės pa 

kiais lietuviais padariau išva kabino tarp medžių, o patys su 
‘ ’ _. Užklausus p.

žiaT sugyvena ir draugiški. Kazakevičių, ką tai reiškia, pa

VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI
Rašo Br. D i k i n i e n ė.

8. dama apie ankstyvesnį atvyki
Besišnekučiuojant net nepa mą.

jutom, kai po geros valandos Ponai Tyliai gyvena savo
atsiradom virš Bogotos. Buvo nuosavuose 4 augštų, plytų na 
matomi didesni plotai lygumos muose, 3 augšte, labai gražiai moskitų, jog ištino kojos ir ne restoranėlis tik savaitgaliais ir 
su žaliuojančiais javais ir ma įsikūrę. Pirmą augšta užima galėjo kelias dienas apauti jas, visuomet svečių pilnas, 
žesni kalnų iškišuliai.

Išlipus iš lėktuvo, nors bu tus 2 — kolumbiečiai. 
vo arti vidurdienio, oras buvo F

Su kostiumu ir pal tarnybos reikalais, tad namie lonus mane aplankyti, 
tik gerai. p. Tylienė tik su dukra Kristi ~
autobusėliu pra na. su p. Tyliais nuvažiavau į lie dė visą savo šeimininkystę ir
paskui per prie Inžinerius architektas Ty tuvių pamaldas vieno vienuoly naujos moderniškos virtuvės

, kurią lietuvia. statybą. Matyt, „biznis“ gerai da, kad jie visi tarpusavy gra ėjo į karčiamą.
J . Ten te sekasi. Padėkojus už vaišingu ’’’’ ’ ’

są, kuris blogai jausdamasis Bo 
šiauuais dengtus, name Tą vakarą su p. Tyliene pra gotos augštumoj, atvažiavo lai

vėsokas.
tu buvo kaip

Važiavom 
džioj laukais, 
rriiestį, kuris priminė man Kau bus, atvykęs prieš 4 metus į Ko no koplyčion, I 
no Viliampolę, tik žmonės ir lumbiją, įsigijęs gerą vardą ir turi savo pamaldom, 
jų apranga skirtinga. Keistai pasitikėjimą, tapo dešinioji ran ko susipažinti su kolonijos dva mą, atsisveikinus su mielais p. Juos jungia visus bendruome aiškino, kad tai laidotuvės. Ne 
pasirodė sutiktos pakely ūki ka prezidento ir jo priežiūroje sios vadu kun. Vainiūnu ir dai Kumpiais — p— ------ ; x.-i„. ----- . • ------ ■
ninkės su vyriškom skrybėlėm, ir žinioje vyksta didelė krašto geliu lietuvių.
Įvažiavus į milioninę Bogotą, statyba. Gėrėjaus gražia, jaukia
pasijutau, kaip didmiesty. Pla Po pietų, Mardosas išvyko lyčia ir tokiu gausiu susirinku jęs po Bogotos gražesnes vie nalą „Colurribijos Aidai“, 
čios su plačiais šaligatviais gat pas savo prietelius, o mudvi su siu lietuvių skaičiumi. Gaila, tas, 
vės, dideli, 
Miestas ne žydintis, kaip Mede bėti po tokio ilgo nesimatymo, nes P. Liaugminienė, choro ve prie 
lynas, bet žaliuojantis. Vakare, grįžus p. Tyliui, bu deja, buvo i“

Važiavom tiesiai pas p. Ty vau nuvežta į lietuvių namus girdėjusi, kad choras labai gra moderniškais 
liūs, kur l ‘ ..." — ~
stoti. Tai mano seni pažįstami kaitę, kuri tuose namuose gy minienė jau atsikėlė į J.A.V.). gotos orui ir statyba labai skir augina 
raseiniškiai, su kuriais seniai vena. Ji daug privargusi tame Iš bažnyčios p. Tyliai nuve tinga nuo Medelyno. Butai už Bogotą,
nesimačiau. Ponia Tylienė ma krašte ir savo Jėgą Išeikvojusi žė pietų pas p. Kumpius, kurie dari, be „patijų“ ir be grotų žemyn, vėl pergyvenau didelę
loniai sutikus pasisakė, I ................... ‘ Į J — ~ ‘ ‘ " _ _ . ~ —.
penktadienį net 2 kart buvo nu vom su ja susitarusios aplanky me, turi restoranėlį „Tres ka ir dar netoliese vieną sklypą gai vingiuotas, pavojingas ke konsulą p. Sirutį ir mielą kui
►važiavusi į aerodromą pasitik ti p. Graužinius, gyvenančius sitos“ (trys nameliai). sau ir išsirūpinęs keliom lietu lias. Kaip minėjau anksčiau, turingą kolumbietę p. Sirutie
ti, nes buvau suklaidusi praneš už Bogotos vienoj „finkoj“, ku Ir tikrai, palei kelią, augšta, viu šeimom sklypus, greta sa jau ten radau besilsintį Mardo nę. Bus daugiau.

išvažiavau į na nė, nežiūrint pažiūrų ir tiky sant toje vietoje kapinių, numi 
mus. , bos. Jokios kitos organizacijos rėlį nešė į artimiausią meistelį

Ponas Tylius dar pavažinė neturi. Leidžia neperiodinį žur laidoti, o pavargę karčiamoje 
girsnoja ir ilsisi...

nuvežė parodyti ir savo Aplankiau dar p. Čioderienę, Išvykstant įiš ipi lįKazakevi 
gražūs pastatai, p. Tyliene negalėjom atsikal tą sekmadienį, nebuvo choro, antro namo statybą, kuri ėjo kuri turi nedidelę krautuvėlę čjaus ir atsisveikinant, gavau 

alo. Gražus trijų augštų ir pati joje tvarkosi. P. Čiode didelę puokštę iš jo gėlyno gra 
išvykusi, o buvau mūrinis namas, su trim erdviais ris dirba „finkoje“. P. Kazake žiu gėlių.

_ > butais, padare vičius gegužės 24 d. nusivežė Rytojaus dieną p. Siručio
buvau kviesta apsi aplankyti pažįstamą E. Petraus žiai gieda. (Šiuo metu p. Liaug gražų sįpūdj. Esant vėsiam Bo mane į savo „finką“, kurioje oro susisiekimo linijos konto 

gėles ir jas pristato į roj su Mardosu užsakėm vietą 
Besileidžiant kalnais lėktuve į Montrealį.

1 Malonu buvo pažinti šimpa 
kad laukia išvažiavimo į JAV. Bu už Bogotos, bent 15 km atstu langų ir durų. Turi p. Tylius baimę, nes toje vietoje ypatin tingą, paslaugų mūsų garbės

kop
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M. K. Čiurlionis kompozitorius ir dailininkas
M. K. Čiurlionio — įžymaus 

lietuvių kompozitoriaus ir dai 
lininko — gyvenimas ir turtin 
gas kūrybinis palikimas pasi 
žymi didele savo gimtojo kraš 
to meile. Kalvoti tėviškės lau 
kai, žvaigždėtas dangus, pla

(80-tąsias gimimo metines pažymint) tus, paremtus vien menininko
J ČIURLIONYTĖ psichofiziologiniu jautrumu ir

palinkimu sieti spalvas su gar 
Muzikinė poemos kalba papras kos būdingus bruožus. Susirū sais be gilesnės idėjos, be sąry
ta, stiliumi artima XIX am pinęs ir lietuvių nacionalinės šio su gyvenifnu, būtų neima
žiaus vėlyvųjų romantikų kai muzikos kūryba, Čiurlionis sten noma. Tai būtų tuščias, forma
bai. Poemos tematikoje ir for giasi paveikti jaunuosius lietu lūs spalvų ir garsų žaidimas ir

čioji Baltijos jūra su smėlio ko moję nėra stipriai išreikštų kon vių muzikos pionierius, atkreip jokiu būdu negalėtų sukelti to
pomis, ošiantis vėtroje senasis trastinių elementų .Jeigu jie ir damas jų dėmesį į liaudies kū kių emocijų, kokias sukelia
Druskininkų šilas, Baigardo le iškelti, tai nesukelia didelio kon rybą. Jis ne tik pats užrašinėja Čiurlionio muzikiniai paveiks

flikto ir nesudrumsčia lyrinės dainas, bet ir uoliai studijuoja lai žiūrove. Tik jungiant šiuos
nuotaikos. visus ligi tol išleistus melodijų menus, kaip ir kitus menus

Beveik kontrastu poemai rinkinius, naudoja jų medžiagą (muziką-žodį, vaidybąj-dekora
„Miške“ galėtų būti žymiai vė savo kūryboje. M. K. Čiurlio cijas) bendra idėja, poetinis
liau kompozitoriaus sukurtas niui buvo gerai žinomas Kro turinys arba išgyventa realaus
monumentalus kūrinys — sim kuvos Akademijos išleistas A. vaizdo įspūdžių paremta, emo
foninė poema „Jūra“, kuriame, Juškos dainų rinkinys; jis har cija galima pasiekti tokių rezul
palyginus su Jąunatvės kuri monizuoja A. Stanevičiaus rin tatų, kokių pasiekė Čiurlionis,
niu „Miške“, pasiektas didelis kinio gražesnes daineles, kaip

------ --.o Ch Bar 
balsai“, „Anoj 
„Siuntė mane 

.Sutems tamsi nak

gendos — visa tai, kartu su 
skambančia panemuniais liau 
dies daina, ugdė jo grožio pa 
jautimą ir meilę savo kraštui. 
Lietuviškas peizažas su visu 
įvairumu, paprastumu ir gro 
žiu pripildo jauno muziko vaiz 
duotę. Jo ankstyvieji preliudai 
kupini gamtos, saulėlydžio, try 
kštančio pavasario džiaugsmo meistriškumas ir minties gilu „Beauštant! aušrelė 
ir rudens poezijos nuotaikų. mas. Poema „Jūra" — tai mo tocho „Dainų 
Bet ypatingai ryškiai atsispin numentalus, plataus masto kū pusėj Nemuno 
di gamtos tematika ir jo simfo rinys, parašytas dideliam or močiutė 
niniuose kūriniuose. Čiurlionis kestrui (su vargonais). Jo for tužėlė“.
yra sukūręs 2 stambias simfo ma bendrais bruožais atitinka Nagrinėdamas lietuvių liau 
nines poemas, uvertiūrą „Kęs sonatos formą, tačiau išlaikyta dies dainas, Čiurlionis stengia 
tutis", styginį kvartetą, dvi be schematiško tikslumo. Iš so si iškelti jų būdinguosius bruo 
sonatas ir apie 100 kūrinių for natos formos jai suteiktas pats žus, įspėja jaunuosius kompo 
tepijonui: preliudų, fugų ir fu 
gečių, kantatą chorui su orkest 
ru „De profundis“. Dalis šių 
kūrinių buvo' išleista 1925 me 
tais Stasio Šimkaus redakcijo 
je; dalis yra rankraščiuose ir 
dalis žuvusi pirmojo pasauli 
nio karo metu (fortep. sonata 
cis-moll, uvertiūra „Kęstutis“). 
Be to, Čiurlionio yra suharmo 
nizuota ir išleista apie 60 liau 
dies dainų mišriam chorui, vai 
kų chorui ir fortepijonui.

Pirmuoju Čiurlionio muziki 
nės kūrybos periodu Varšuvo 
je (1893—1900 m. m.) parašy 
ti preliudai fortepijonui pasižy 
mi lyrine nuotaika ir vaizdin 
gumu. Juose yra dar to specifi 
nio šopeniško romantizmo, vy 
ravusio anuo metu Varšuvoje. 
Tačiau, nežiūrint kai kurių har 
moninių ir ritminių panašumų 
bei giminingumų, Čiurloinio kt. Sekantis muzikos sekcijos toriai atidarys tą užburtą vieš 
melodika pasireiškia lietuvių darbas turėjo būti M. K. Čiur patiją ir, savo įkvėpimą, atras 
liaudies intonacijomis, kurios lionio harmonizuotų liaudies širdyje seniai nejudintas sty 
tuo metu gal dar nesąmoningai dainų išleidimas, kurioms jis, gas, ir tuomet visi geriau su 
jo buvo pasirenkamos. Šie pre būdamas nepaprastai apkrau prasime save, nes bus tai tikra 
liūdai nėra tiek originalūs kaip tas darbu, naktimis ruošė gra lietuvių tautos muzika”, 
vėlesnio kūrybinio periodo kū fikos vinjetes. Dėl ligos ir anks Ragindamas jaunus muzikus 
riniai, tačiau išraiškingi, kūpi tyvos mirties darbas liko ne rinkti, užrašinėti, 
ni poezijos ir turi grakščią, is baigtas, 
baigtą formą. Jie savo laiku

Čia aišku, kad kompozitorius- 
-dailininkas negalėjo pasiten 
kinti vien formos bendrumu.

Sonatomis pavadintuose cik 
liniuose paveiksluose jis išreiš 
kia muzikos kūrinio, kuriamo 
sonatos forma, pagrindinius mo 
mentus, idėją ir charakterį. Pir 
mose sonatų dalyse jis vaizduo 
ja būdingus pirmąjai muziki 
nės sonatos daliai bruožus: dra 

1 dailinu ciciiitucu nova, nu u uqkxu x juo, on.unuiiuvaa uuuutun . . « . „.y i • j . i- • n- j- ‘i-i matini vystymą, kontrastiškuio išplaukia dramatinis vysty gu lietuviu liaudies muzikai ka j. , , V •1 .. ~ - r mą, dideles erdves,/ staigias ir
iiviiu, luiuuavi iu, v y pciv ic-ng , , .. < • ,x. .„. J” i -v, kampuotas linijas, kurios sukę >, miesčioniško saloniskumo, ‘ . • j-ha nerimą ir dinamiškumą. 

Šiuo atžvilgiu ryškus pavyzdys 
yra „Saulės“ sonata, kurios bo 
kštų architektonika, ritmika ir 
motyvinis vystymas vaizdžiai 
primena sonatos ekspoziciją ir 
temų perdirbimo vystymą iki 
kulminacijos. Tą patį ryškiai 
matome ir „Pavasario senato 
je“. Antroji „Andante“ dalis 
pavaizduota plačiomis, ramio 
mis linijomis, tai didesnėmis, 
masyviškesnėmis figūromis, 
tai vėl liūdesio jausmu, kuris 
taip puikiai išreikštas „Jūros“ 
sonatoje paskendusiu laivu ir 

vt<? byrančiomis ašaromis. Skerco v • •• žaismingumas, gracingumas ir 
gyvumas vaizdžiai išreikštas 
pavasario lengvų kregždžių sk 
raidžiojimu, vėjo, kuris sklai 
do kandeliabro žvakių liepsnas 
ir lenkia berželių šakas, dvelki 
mu.

Tapybinė kalba muzikiniuo 
studijuoti se paveiksluose, nors ir fantas 

liaudies dainas ir jų pagrindais tinė, nėra abstrakti. Tai nėra 
Kiekvienas Čiurlionio visuo kurti nacionalinę muziką, Čiur geometrinių figūrų arba orna

esmingiausias dalykas: kon zitorius, kad šie saugotųsi ba 
trastinių elementų kova, iš ku In^umo, skolinimosi nebūdin 
rio
mas. dencijų, intonacijų, o ypač leng

Čiurlionis pasižymėjo ir ak vo,
tyvia visuomenine veikla. Jo rū kuris tuo laiku dar mažai mu 
pėsčiu 1908 m. prie Dailės dr Rikoje teapsĮšvietusioje visuo 
augijos buvo įsteigta muzikos menėje buvo pradėjęs leisti 
sekcija, kurios uždavinys bu šaknis. Jis kritikuoja tokias me 
vo kelti lietuvių muzikos kultu lodijas, kurios turi mozūro rit 
rą, skatinti kūrybai jaunuosius mą ir svetimas lietuvių liaudies 
kompozitorius, rinkti liaudies dainoms kadencijas.
dainas ir kt. Yra išlikęs Čiurlio Aptardamas liūdną to meto 
nio paruošto sekcijos statuto lietuvių muzikinės kultūros 
projekto rankraštis, kurį jis būklę, kupinas vilties ir entu 
siuntė drauge su entuziazmo ziazmo, Čiurlionis galvoja apie 
kupinu laišku vienam draugi ateitį. Jis vaizduotėje kuria di 
jos nariui. Jo pastangomis bu delius lietuvių muzikos laimė 
vo suruošti 2 muzikos kūrybos jimus. Kaip galima netikėti i 
konkursai, kurių žiuri komisijo ateitį, turint tokią nuostabią, 
je, be paties Čiurlionio, dalyva liaudies šimtmečiais išugdytą 
vo Peterburgo konservatorijos dainą? „Ir ateis laikas, — rašo 
prof. Vitolis, Č. Sasnauskas ir jis, — kuomet mūsų kompozi

buvo visuomenei žinomi ir po meninės veiklos pasireiškimas Honis baigia minėtą traktatą žo mentų žaidimas, o kalba gam 
puliarūs. Vienas noktiurnų buvo atliekamas su nepaprastu džiais: „Neužmirškime tik, kotos vaizdais, kurie dailininko 
(fis-moll) ir mazurka buvo i entuziazmu, nepaprastai džiu kia atsakomybė guli ant mūsų, organizuojami taip, kad išreikš 
spausdinti Varšuvoje leidžia gia, jaunuoliška, visus užkre Esame pirmi lietuviai kompo tų muzikoje glūdinčias analog! 
mame periodiniame muzikos čiančia nuotaika. LTSR liau zitoriai, ir ateinančios kartos nes emocijas ir įvaizdžius. Šitai 
almanache „Melomanas“. Tie dies dailininkas A. Žmuidzina mūsų veikaluose jieškos pavyz ir sužavėjo Čiurlionio tapyboje 
preliudai yra ir dabar atlieka vičius savo atsiminimuose ra džių. Esame tarytum mazgas didįjį prancūzų rašytoją ir hu 
mi koncertuose. ' šo: „Išdirbant Dailės draugi tarP liaudies dainų ir lietuvių manistą Romen Rolaną, kuris

Dideliu meistriškumu ir emo jos įstatus, Čiurlionis buvo vie muzikos ateityje". savo laiške, rašytame 1930 m.
cingumu pasižymi kompozito nas iš uoliausių dailininkų, ir Paskutiniaisiais keliais gyve dailininko žmonai, rašė: „Nega 
riaus preliudai, parašyti ant jo vardas figūravo po tais įsta nimo metais Čiurlionis kuria liu pasakyti, kaip aš esu su jau 
ruoju jo kūrybos periodu — tais kaip vieno jos steigėjų. Iki paveikslus, duodamas jiems dintas to tikrai žavingo meno, 
Leipcige ir sugrįžus iš jo (1901 pat mirties jis be pertraukos muzikos formų pavadinimus, kuris praturtino ne tiktai tapy 
—1906 m. m.), o taip pat su buvo tos Draugijos valdybos tuo sintetindamas dvi skirtin bą, bet ir žmogaus horizontus 
kurti 1908—-1909 metais, kai narys, ir jam teko nemaža pasi Sas meno sritis. Šios sintezės polifonijos ir muzikinės ritmi 
Čiurlionis fortepijono muziko darbuoti“. esmė tačiau glūdi abiejų menų kos srityse. Koks tai būtų pil
je pradeda jieškoti naujų išraiš 
kos priemonių.

M. K. Čiurlionis, šukurda 
mas dvi stambias simfonines 
poemas „Miške“ ir „Jūra“, da 
vė pradžią lietuvių simfoniz 
mui. Be to, jis pirmasis iš mū 
su kompozitorių panaudojo sa 
vo kūryboje sonatos formą.

Simfoninė poema „Miške“', 
sukurta 1
1900 metais, — reljefiškai ko pirmasis 1910 m. parašė trak

Entuziastinga visuomenine- 
-muzikine veikla Čiurlionis pa 
sireiškė ir Varšuvoje pakuti 
niaisiais gyvenimo metais. Ten 
jis ruošdavo lietuvių muzikos 
koncertus, kuriems, dėl mažo 
lietuvių tuometinio muzikos ku 
rinių repertuaro, pats harmoni 
zavo dainas, vadovavo chorui. 

r____  „_____  (, Čiurlionis atliko reikšmingą
kompozitoriaus dar darbą ir kaip muzikologas. Jis

sujĮungifrne viena pagrindinįe navaisis tokio turtingo atradi 
idėja, vienu poetiniu turiniu, mo išsivystymas didelės erd 
Sujungti du pasaulius, opti vės tapyboje, monumentaliose 
nių ir garsinių įspūdžių išugdy freskose!”

KANADA GAMINA 
GERIAUSIĄ 

miško medžiagą 
pasaulyje

Didžiausi minkštojo medžio rezervai, randa 

mi Commonwealth’© kraštuose, yra Kana 

doje. Be to jos miškuose yra taip pat neišsi 
baigiantys kietmedžio plotai. Iš tikrųjų, ir 

iš Britų Kolumbijos pušies ir iš Pamario eg 

lės pagaminta Kanadoje miško medžiaga 

reikalaujama visame pasaulyje.

Viršuje esanti iliustracija ir tekstas yra pa 

imti iš skelbimų, kurie The Hause of Seag 

rain yra spausdinami žurnaluose ir laikraš 

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski 

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų pro 

dūktų vertė būtų geriau pažįstami pašau 

lyje.

Che jHouse of Seagram

000 ir pan. Buenos Aires (Ar tus lietuviškus dalykus. Jo žmo 
gentinoj) per tą laiką, skaitant na italė, bet labai palanki lie 
doleriais, pajamų gauta apie tuviams ir man pažadėjo nuo 
20.000, Rio de Janeiro (Brazi latos priminti italų žurnalistą 
lijoj) per 40.000, Hong Konge ms, kurie kartais aplanko juos, 
per vieną dieną apie 4.500 do kad tie savo spaudoje teisingai 
lerių, Briusely apie 15.000 dol. prisimintų Lietuvos vargus, 
ir t. t. lietuvius.

Visi Los Angeles amerikie Juo mes nuoširdžiau bend 
čių dienraščiai labai gražiai rausime su didelio artisto šer 
įvertino „Helen of Troy“ ir Ja no šeima, juo jis ryškiau jaus 
ck Šerną. Pav., „Los Angeles lietuvių jausmus, tuo labjau jj 
Examiner“ filmų recenzentas pakreipsime į savo pusę. Ir tei 
Kay Proctor rašo: „Iki šios singai daro Kalifornijos lietu 
dienos aš dar nebuvau matęs viai, ruošdamiesi jį iškilmingai

ir kainavo apie 6 milio nieko geresnio ar prilygstan pagerbti ir artimiau su juo susi
„Helen of Troy“ ga nai dolerių. Scenarijui paruošė čio šiam savo didybe, spalvin pažinti.

- . .. v-   „Iliadą“ John Twist ir Hugh Gray. Fil gumu ir tviskančiu veiksmin NL red. pastebi, kad filmas
mieji atneša tolimų laukų, sau bos branduolio ir pagrindinio jr vaįZ(juoja prieš 3150 metų mo direktorius Robert Wise. gumu“. „Helen of Troy“ (Trojos Ele

Filmas tikrai rekomenduoti na) dabar eina Montrtalyje Lo 
nas pamatyti visiems.

Mums, lietuviams, džiugu, 
kad pagrindiniu istorinio filmo 
dalyviu yra Jokūbas Šernas. 
Daugeliui įdomu, kuo jis save 

jis yra gyvenime ir 
t. t. Aš jį buvau sutikęs kelis

Hol “““““ “ j*““*
. tuviškai, bet lietuviams rodo 

daug simpatijos, su lietuviais 
norėtų artimiau susipažinti ir 
galvoja išmokti lietuviškai. Jo 
biografijoje aiškiai parašyta, 
kad gimęs Kaune, Lietuvoje, 
užaugęs Paryžiuje, turi Pran 
cūzijos pilietybę, vedęs italę 

Svečiuodamasis pas Jokūbą dų, vadovių ir akademinių skau

JOKŪBAS (JACK) ŠERNAS ĮĖJO Į PASAULIO FILMŲ 
ISTORIJĄ

Algirdas Gustaitis, Los Angeles, California.
Šiuo metu visame pasaulyje len of Troy“ paleistas iš kart 

. , - - . • . rodomas Warner Bros studijos 53 valstybėse, 23-mis kalbo
loritmis, laisvu alsavimu ban tatą apie lietuvių muziką, ku Cinema Scope spalvomis paga mis, 134 miestuose. Filmas pa 
guojantis kūrinys. Jis kupinas name plačiai nagrinėja lietu mintas filmas )>Helen of Troy“, ėmė tris įtemptus gamybos me 
švelnios vasaros poezijos, jame vių liaudies dainas, pirmasis su kur pagrindinj vaidmenį turi tus. Jame dalyvavo tūkstančiai 
styginiai instrumentai dainuo daro melodijų klasifikaciją. Is lietuviu kiimės Jokūbas (Jack) dalyviu ‘ ' 
ja tyliai ošiančią siūbuojančių eidamas iš liaudies karybos, —šernas' 7 7 -
pušų dainą, o mediniai pučia kiekvienos nacionalinės kury mįntas pagal Homero 

lėtų erdvių aidus. Tai grožio šaltinio, jis iškelia rusų ir Vykusj karą tarp Spartos ir Be abejonės, tokius pinigus in 
ir harmonijos kupinas kūrinys. Vakarų Europos tautų muzi Trojos vestavus į darbą visi nekantriai

„ . .... laukė, koki pasisekimą turės
Homeras yra vienas didžiau veikalas. Pirmomis dienomis, 

siu pasaulio klasikų, _ Jis laiko apytjksliai, gauta po ketvirtis 
mas Europos literatūros tėvu, mjliono dolerių pajamų kas va r>au ereliui 
kurio geniahškumui nedaug karas, Tai yra geresnės įplau ^LTkoks d 
kas tėra pirlygęs. Jo kūrybą kos nei tikėtasi if manoma/bus aif0’Ak°^s £ - - -

pelningiausias filmas Warner kartus ir nors jisai nemoka lie 
Brcs įmones istorijoj.
lywoode „Helen of Troy“ atsi 
lankiusiųjų skaičiumi viršijo vi 
sus čia rodomus žymiausius fil 
mus, kaip „Kl Cry Tomorow“. 
„Guys and Dolls“, „Oklahaj 
ma“, „Man with the Golden 
arm“, „Rose Tattoo“ ir kt.

Visuose Amerikos didmies

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros, 

paminklas.
Iš suprojektuotu 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, 
kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal 

atskiras raides pasiskirstę iki galo.
Laikas įsigyti, 

nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama 
tik prenumeratoriams,

L e n g v o s s ą 1 y g o s: 
įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi išėjusieji tomai 
siunčiami iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėsto

mas užsisakiusiam priimtinomis dalimis.
Vieno tomo kaina J.A.V. $ 7.75, visur kitur $ 8.00. 

Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, 
Lietuvių Enciklopedija 265 C Str., South Boston 27, Mass.

Paskubėkite — atsargos ribotos!

ews kino teatre, St. Catharines 
gatvėje, tarpe tarp Eatono ir 
Simpsono krautuvių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
V. Augustinas. LIETUVA, 

o aplanke, padarytame R. Vie 
šulo, angliškai LITHUANIA. 
Albumą išleido ATEITIS. Lei 
dinys puikiai padarytas — krei 
diniame popiery, gražiai įriš 
tas ir labai estetiškai atrodo. 
Kaina nepažymėta. Leidinys la 
bai tinka dovanoms.

MOŠŲ VYTIS. Skautų va

studijuoja viso pasaulio univer - - 
sitetai ir apie jį yra prirašyta gį.““ 
tiek straipsnių ir knygų, kad 
visa surinkus į krūvą vargu su 
tilptų į septynių Graikijos mies 
tų bibliotekas, besivaržančius 
dėl Homero gimtosios vietos.To 
dėl ir didžioji Warner Bros 
filmų studija, imdamosi sukti 
tą didįjį veikalą, kruopščiai pa 
siruošė ir vadovaujančiai rolei 
pasirinko Jokūbą Šerną, kurio čiuose „Helen of Troy“ turi (Jack) Šerną Hollywoode ma tų ir skaučių laikraštis Nr. 1 
tėvas yra pasirašęs Vasario 16 gerą pasisekimą. Pav., New loniai nustebau jo bute radęs, (69), 1956 metų. Redaguoja 
d. Nepriklausomos Lietuvos at Yorke per 4 dienas sunešta per pačiose garbingiausiose salio Bronius Kviklys. Adresas: 631 
kūrimo aktą Vilniuje. 43.000 dolerių, Bostone per no vietose, Los Angeles lietu W. 54 Pl., Chicago 29, Ill., U.

šių metų sausio 26 d. „He 30.000, Washingtone apie 30. vių kultūrininkų jam suauko S. A.
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ATOMINĖS BOMBOS IR 
VANDUO

Rašo Prof. Dr. K. Valteris.
Prieš keletą metų rašiau 

apie baisias sprogusios atom 
bombės pasekmes, k. a. mecha 
ninius-fizinius sprogimo pada 
rinius: oro smūgį ir jo griauna 
mą jėgą, neįsivaizduojamą kar 
štį, radioaktyvių spindulių žu 
dančią galią. Be abejonės tai 
yra šiurpūs ir susimąstyti ver 
čią dalykai. Bet medikų akimis 
žiūrint, tai dar pakenčiama... 
Jei dabar kiltų atominis karas, 
gal pavojingiausias dalykas bū 
tų... vanduo! Taip, mūsų gyvy 
bė labjausiai priklausytų nuo 
vandens, kurio mes nevertina 
me.

Didmiesčiai, aišku, pirmoj 
eilėj nukentėtų nuo atombom 
bių. Tūkstančiai ir šimtai tū 
kstančių pabėgėlių užplūstų 
vienkiemius ir kaimus bei mies 
telius. Gyvenamieji namai, pi 
lys, mokyklos, salės, kluonai, 
bažnyčios sutalpintų visus mies 
čioriis. Patogumų, žinoma, ten 
gal nebūtų daugiau kaip mes 
turėjom D.P. stovyklose Vokie 
tijoje...

Maisto klausimas būtų opės 
nis negu pastogės, ypač kai di 
deli jo kiekiai būtų sunaikinti * 
atombombės sprogimo pasėkoj

STOKIME IR RAGINKIME KITUS STOTI Į SLA
Susivienijimas Lietuvių Ame b) šelpia našlius ir našiai 

rikoje arba sutrumpintai S.L. čius ar netikėtai į nelaimę pa 
A., yra vienintelė lietuvių drau tekusius SLA narius.
dimo organizacija. Ji per sep c) Prisideda ir vysto kultūri 

LIUTERIO RAŠTAI ANGLŲ tyniasdešimt metų išaugo į mi nę, patriotinę ir politinę lietu 
JSbninę draudimo ligoje, mir vių veiklą.

Šelpia moksleivius, einan 
augstesnj mokslą.
Remia spaudą bei literatu

— t>ės akto paskelbimo dienomis

KULTURWWKWjVIKA
rius Averell Harriman. Be to 

TAUTINĖ KULTŪRA — TAUTOS IŠLAIKYMO meninė programos dalis.
PAGRINDAS.

JAV LB Valdyba daug dė ganizuojamoje meno parodoje 
mesio skiria parengiamiesiems Pithsbourghe, šalia kitų pašau 
JAV ir Kanados lietuvių Kul linių teptuko meisterių, 
tūros Kongreso darbams. Šiuo 
metu jau yra numatytos šių 
sričių sekcijos: mokslo, švieti 
mo, literatūros, kalbos, muzi 
kos, dailės, vaidybos, istorijos bourne, Australijoje, 
bei archeologijos. Jų organiza dirbti lietuvaitė Danutė Stak 
toriais kviečiamos atitinkamos nytė, gimusi Palangoj, moks 
draugijos bei paskiri asmenys, lūs ėjusi Paryžiuje ir su tėvais n< 
LB Chicagos Apygardos Kul apsigyvenusi JAV, kurių pilie” 
tūros Taryba yra prašoma visų tė ji yra. Konsuliarinį darbą ji 
sekcijų programas sisteminti pradėjo besimokydama dar Šv 
bei derinti.

— JAV ir Kanados lietuvių 
Kultūros Kongresui pagrindi 
nis uždavinys yra skiriamas ap

zelgti tautinės dvasios saugo 
jimo ir tautinės gyvybės išlai 
kymo problemas. Todėl jį nori 
ma pravesti šiuo šūkiu: Tau 
tinė kultūra — 
pagrindas.

— JAV LB
akcijos suteikti 
vių Studentų 
leidžiamam anglų kalba biulete 
niui „Lituanus“. Šiuo reikalu 
apygardų ir apylinkių valdy 
boms yra išsiuntinėtas specia 
lūs aplinkraštis. BŽ.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI

JA — KULTŪROS 
PAMINKLAS

Lietuvių Enciklopedijos lei
.mas — didelio masto kultu 

rinis užsimojimas.
JAV Bendruomenės valdy 

ba, susipažinusi su Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo J. Kapo 
čiaus jai rašytu kreipimusi, nu 
tarė paskatinti visus bendruo 
menės organus — jos apygar 
dų bei apylinkių valdybas — 
atkreipti savo dėmesį ir į Lietu 
vių Enciklopedijos platinimą. 
Priminkime tai susirinkimuose 
ir kitomis progimis. Būtų taip minėta Lietuvos Nepriklauso 
pat gera, kad tose vietovėse, mybės paskelbimo 38 metų su 
kur dar nėra Lietuvių Enciklo kaktis. Paminėjimą New Yor 
pedijos platintojų, būtų suras ke ruošia Amerikos Lietuvių 
ti asmenys, kurie sutiktų įsi ~ 
jungti į šį didelės kultūrinės 
reikšmės turintį darbą.

DAILININKAS
ADOMAS GALDIKAS, 

neseniai turėjęs New Yorke 
vo darbų parodą ir gerai įver metais ir dabar. Kalbės Dr. J. Vasiukevičių šeima, 
tintas amerikinės spaudos, ga Pajaujis iš Washingtono.
vo pakvietimą dalyvauti tarp buvo vienas tų, kuris aktingai co provincijoje lietuvių tabako J. Kardelis, Montrealy, 
tautinėje Carnegie Instituto or veikė Lietuvos Nepriklausomy augintojų visa kolonija. K. Baronas, Hamiltone,

LIETUVAITĖ KONSULIA 
RINĖJE TARNYBOJE

Amerikos konsulate Mel
pradėjo

KALBA.
1 Dr. Martyno Liuterio veika 
lai buvo surašyti šešioliktame 
šimtmetyje anų laikų lotynų ir 
vokiečių kalbomis. Jų Vokieti 
joje, vadinama „Weimarer Aus 
gabe“, spaudoje pasirodė apie 

. 100 
me jie buvo paskelbti tik dali 
nai praėjusiame šimtmetyje, ku 
rio 
miai pasikeitusi.

Jungtinė Liuterionių bažny 
čia Amerikoje, veikliai pasireiš 
kianti Pasaulio bažnyčių tary 
boję ir Pasaulio Liuterionių są 
jungoje, ir Missouri Sinodas 
kuris šiaip laikosi izoliacionisti 
nės pozicijos, dabar sutartinai 
išleidžia savo knygų leidyklose 
Martyno Liuterio raštus dabar 
tine anglų kalba, užvardintus 
„Luthers’s Works“, 55 dide 
liuose tomuose, kurių kiekvie 
no tomo kaina penki doleriai.

Šiomis dienomis pasirodė sp 
audoje jau pirmutinė šio leid 
nio knyga. Išėjo dvyliktasis to 
mas, kuris apima Psalmių pir 
mosios dalies aiškinimus. Įvade 
sakoma, kad norima patiekti 
Liuterio mintis dabartinių laikų 
sąvokomis ir dabartine anglų 
kalba. Laikytasi Liuterio teks 
to, kur galint perduodant jį pa 
žodžiui ir kur reikiant patei 
kiant jį prasmiškai, pagal dabar

didelių, tomų. Anglų verti

anų laikų kalba jau yra žy

eicarijoje, kur taip pat dirbo 
AV konsulate.

LIETUVAITĖS BALERI 
NOS ARGENTINOJE

Buenos Aires „Colon“ teat 
re, kuriame gastroliavo Lietu 
vos operos rinktinė su K. Pet 

tautos išlikimo rausku ir V. Jonuškaite pryša 
kyje, baleto sudėtyje dalyvau 
ja gabi lietuvaitė Bronislava- 
-Rene Češkevičiūtė. Tame te 
atre dar iš anksčiau dalyvauja 
ir kita lietuvaitė Rosita Ryliš 
kytė. Abi lietuvaitės turi gerų 
artisčių vardą.

— Tuojau po Velykų „Lietu 
vių Dienos“ rengia dainos ir h 
teratūros koncertą, kuriame su 
tiko dalyvauti tenoras Stasys 
Baranauskas ir Los Angeles gy 
venantieji poetai ir rašytojai, 
kurie paskaitys savo kūrybos.

— Šiais metais Lietuvos Ne tinių laikų mokslines ir teologi 
priklausomybės sukaktis bus nes sąvokas. Priimta dėmesin 
minima Los Angelyje Vasario turtingoji mokslinė ir teologi 
18 d., 7.30 vai. vak. Kalbės kon nė literatūra apie Liuterio mo 
gresmanas Patrick Hillings, kslą, kuri spaudoje paskelbta 
Kersteno komiteto narys, Pat P° pirmojo pasaulinio karo įvai 
riotic Auditorium, 1816 S. Fi riose šalyse. K.
gueroa St.

— Vasario 19 d. Webster 
Flail, 11 Street ir 3rd Avenue. 
New Yorke iškilmingai bus pa

Valdyba ėmėsi 
paramą Lietu 

Sąjungos JAV

sa

J

ties atveju ir net šalpos bei kul d) 
•tūrinės veiklos organizaciją; čius 
turinčią 365 kuopas. e)

SLA veikimas yra tvarko rą. 
mas pačių narių. Lyginant ją f) 
su kitomis draudimo kompam lais, 
jomis randame, kad ji yra vie ten jų reikalus gindami, 
nintelė nesiekianti pelno. Visų 8) Organizuoja SLA jauni 
jai priklausančių narių įnašai mo kuopas, bei padeda skautų 
yra apdrausti ir neša apie4Į2 judėjimui. 
% metinį pelną.

Kitų draudimo kompanijų 
bendra silpnybė ta, kad jos 
draudžia labai noriai, bet kai 
reikia draudimą išmokėti, tai 
dažnai apsidraudęs nieko ne 
gauna, arba bylinėjasi teisme 
iki išgauna jam priklausančią 
apdraudą. S.L.A. Kanadoje nė 
ra turėjusi nė vieno kivirčo, 
nes čia pirmauja ne pelno šie nizacija, pasiekusi milioninės 
kimas, bet broliška meilė pa apyvartos Amerikoje, pasiekė 
dėti savo tautiečiui lietuviui, ir Kanados lietuvius. SLA sky 
Dėl to mes kviečiame Įsirašyti rius turime: Toronte, Montrea 
j SLA, kurioje jau tūkstančiai lyje, St. Catharines ir Hamlito 
tautiečių randa užtikrintą sau ne. Paskutiniais metais SLA, 
gumą ligoje ir pomirtiniuose nuolat augdama ir tvirtėdama, 
išsimokėjimuose. SLA be drau Įvedė gana daug pagerinimų Ii 
dimo: 1) suaugusių bei vaikų goję pašalpos davime. Pavyz 
gyvybės, 2) sveikatos, 3) se džiui galima nurodyti, kad SL 
natvės pensijos, dar reiškiasi A draudžia gyvybę iki 10.000 ar apnuodyti radioaktyvių me 
kultūriniais darbais: dol., ligoje duoda pašalpą iki džiagų. Šie sunkumai irgi gali

a) Leidžia laikraštį 
nė“ ir visiems savo 
siunčia nemokamai.

Rūpinasi emigrantų reika 
net siekdami kongresą ir

h) Duoda paskolas darbo ne 
tekusiems SLA nariams.

Visą tai išvardinus, netenka 
daug Įrodinėti, kodėl visi lietu 
viai privalėtų draustis tik SLA. 
nes čia ne tik esi apdraustas - 
- garantuotas, kad apdraudą 
gausi be ginčų, bet kartu Įsi 
jungsi į lietuvišką veiklą.

Ši lietuviškoji draudos orga

HARBERT MALECHA

„Tėvy 325.00 dol. mėnesiui. Čia nuro būti nugalimi jei iš anksto bus 
nariams dome pavyzdį, kiek naudos tu pasirūpinta konservuotu mais 

tu, laikomu pav. rūsy ar kitoj 
gerai dengtoj patalpoj.

Vanduo atominiame kare ga 
Ii vaidinti svarbiausią vaidme 
nį, ypač jei juo nebus rūpina 
masi kruopščiai ir iš anksto. 
Galingai atominei ar vandenili 
nei bombai sprogus, visi atviri 
vandenys būtų apnuodyti ra 
dioaktyviniais krituliais. Ir 
šiuo atveju labjausiai nukentė 
tų miestų ir miestelių gyvento 
jai, gerią vandentiekio vande 
nį, gaunamą iš ežerų, upių ir 
vandens susitelkimų kalnuose. 
Tada būtų nepaprastai žiaurus 
klausimas: mirti troškuliu ar 
gerti užnuodytą vandenį ir po 
to mirti baisiose kančiose? 
šiol, deja, dar nemokam iš 
dens iškošti radioaktyvių 
džiagų.

Sveikatai saugus vanduo 
galėtų būti tik iš šaltinių ir ge 
įai dengtų šulinių. Senamadis 
ki vandentiekiai — šuliniai ir 
šaltiniai moderniškame kare

Nukelta į 7-tą psl.

ri apsidraudęs ligoje:

$ 21$ $ 3 $ 4 $ 5

$ 52
$ 65

$ 
$

104
130

$
$

156
195

$ 208
$ 260

$ 260
$ 325

MADAME BUTTERFLY,
Pucini opera Flamiltone, bus 
statoma kovo 13 d. kaip prane 
ša The Hamilton Spectator, 
operoje dainuos ir lietuvis V. 
Verikaitis,

NAUJI TABAKO 
FARMERIAI

P. Pakulis, turįs tabako ūkį .
prie Lanoraie, susilaukė dviejų gos atveju būsi savo kuopos na

Kai mokama mėnesiui . . .
Gaunate mėnesinę pašalpą 

sergant namie . .,.....
sergant ligoninėj ...............

Duotos skaitlinės rodo, kad J. Šarapnickas, St. Catharines,
už 10 centų dienoje, susirgęs 56 Concord Ave, 
narys turi pragyvenimo saly O. Įndrelienė, Toronte, 
gas sau ir savo šeimai. J. Yokubynas, Toronte,

Susivienijimo Lietuvių Amen Aug. Frenzelis, Oakville, Ont. 
koje nariais gali būti kiekvie S. Jokūbaitis, Toronte, 
nas lietuvis, nežiūrint jo poli Al. Dūda, Toronte.
tinių įsitikinimų ar tikybos. SLA org.
nuo pat jo gimimo dienos, iki gg Victoria Artists Society bus 

te buvo atidaryta metinė skulp 
tūros paroda. Joje iš 32 katalo 
gan įtrauktų kūrinių pirmą pre 
miją laimėjo lietuvio skulpto 
riaus Teisučio Zikaro gipsas 
,.Šv. Pranciškus“.

žilos senatvės. Dėl to mes kvie 
ąiame visus lietuvius įsijungti 
j SLA organizaciją, kurioje ne 
tik būsi apsidraudęs, bet ir Ii

Tarybos New Yorko skyrius. 
Iškilmėse bus pasakytos kai 
bos, kurios nušvies dienas, ka . 
da Lietuvos Nepriklausomybe naujų kaimynų — p. Danaičio rių lankomas ir atjaučiamas, 
buvo paskelbta ir taip pat per ir p. Naruševičiaus, kurie atsi jausies reikalingas ir brangus gg Jonas Šlapelis Argentinoje, 
žvelgtas Lietuvos gyvenimas lankė ir Į Spaudos balių. Toje žmogus savųjų tautiečių tarpe. — 
jos nepriklausomo gyvenimo grupėje yra ir agronomų pp. Platesnių žinių Jūs gausite 

Tat ties pas kuopos organizatorius: 
Jis Lanoraie susidaro jau Quobe M. Juodviršis, Montrealy,

Patagonijos srityje, yra vienas 
iš žemės ūkio pirmūnų, jis turi 
apie 20.000 ha žemės ir kelioh 
ką tūkstančių avių. Jis yra ka 
rakulinių avių ūkių savininkas. 
Si Prof. Bartky - Bartkus pa

Lig 
van 
me

gal

BANDYMAS
Tebegirdėdamas rėžiantį stabdžių žviegimą ausyse, Red 

luff pamatė, kaip vairuotojo veidas piktai susiraukė. Dviem 
svyruojančiais žingsniais jis vėl atsidūrė ant šaligatvio. „Už 
gavau jus?” Jis pajuto vairuotojo ranką ant savo alkūnės. 
Beveik šiurkščiu judesiu nukratė ją. „Ne, ne, viskas tvarkoj. 
Dėkui, pridėjo dar, vos grįžtelėdamas, kai pastebėjo, kad st 
nis į jį spokso.

Silpnumo banga iš jo kelių kilo augštyn ir pavirto į šlei 
kštumą. Šito tik būtų betrukę, gulėt užmuštam gatvėje, be 
žiopsančių būrys ir paskui policija. Dabar jis negali pasida 
ryti silpnas, jis turi eiti pirmyn, nepastebėtas, tarp daugelio 
kitų, šviesia gatve. Dunksėjimas kakle pamažu liovėsi. Pir 
mą akrtą, po trijų mėnesių jis vėl buvo mieste, pirmą kartą 
vėl tarp tokios daugybės žmonių. Jis gi negalėjo amžinai lin 
dėti tame užkarnbyje, vieną kartą reikėjo išlįsti, vėl užmegz 
ti ryšį su gyvenimu ir užmrišti praeitį. Kaip nors jau bus ga 
Įima surasti laivą prieš prasidedant Žiemai. Jis lengvai per 
jraukė ranka dešinę krūtinės pusę ir užčiuopė švarko vidinė 
je kišenėje esantį pasą. Pasas buvo gerai padirbtas ir jis ne 
blogai už tai sumokėjo.

Ilga automobilių eilė susigrūdo gatvėje. Trūkčiodami 
jie stūmėsi pirmyn. Žmonės jį pralenkė ir žmonės ėjo į jį; jis 
saugojosi, kad niekas jo nepaliestų. Jis buvo atsidūręs veidų 
lietuje — pilkšvų ovalų, kurie keičiantis reklamų šviesoms 
nusidažydavo. Redluff stengėsi prisitaikyti minios žingsniu 
ir plaukti kartu su srove. Balsai, nutrūkę pokalbių sakiniai 
skverbėsi į jo ausis. Kažkas juokėsi. Akimirkai jo žvilgsnis 
įsikibo į moters veidą, kurios dažytos lūpos atrodė, lyg juo 
dai įrėmintos. Automobiliai vėl pradėjo laisvai važiuoti ir 
jų motorai dūzgė. Pragirgždėjo tramvajus. Ir vėl žmonės, 
žmones — besiliejąs sriautas veidų, kalbų ir žingsnių. Red 
luff nesąmoningai pakėlė ranką apykaklės, ir kai ji prisilietė 
prie kaklo, jis pajuto, kad jo pirštai šalti ir drėgni.

Prakeiktas įsivaizdavimas! Ko gi aš pagaliau bijau, 
ir kas galėtų mane atpažinti minioje? — pyko jis ant savęs. 
Tačiau net perdaug aiškiai juto, kad negali minioje pasinerti, 
kad lyg kamštis plūduriuoja virš vandens, išsiskiriąs ir neša 
mas tolyn. Staiga jam pasidarė šalta. Tai tik kvailas įsivaiz 
davimas, daugiau nieko, jis tikino save. Prieš tris mėnesius, 
aišku, viskas kitaip atrodė, tuomet jo vardas juodomis raidė 
mis raudoname popieriuje kabojo ant kiekvieno plakatinio 
stulpo: Jens Redluff. Gerai, kad nors nuotrauka buvo neaiš 
ki. Stambiai buvo spausdinamas jo vardas laikraščįų antgal 
vėse, paskui vis mažėjo ir pagaliau su visu klustuku nuslydęs 
) galą, tarp nereikšmingų skelbimų, visai dingo.

Redluff įsuko į šalutinę gatvę. Žmonių srovė plonėjo. 
Dar keletas pasisukimų, ir buvo matomi tik pavieniai siluetai 
ir skambėjo paskiri žingsniai. Čia buvo tamsiau. Jis atsegė

apykaklę ir atpalaidavo kaklaryšio mazgą. Gaivus vėjas pu 
tė nuo uosto. Jį nukratė šiurpas.

Plati šviesos juosta nusidriekė priešais jį skersai gatvę. 
Kažkas išėjo iš nedidelės smuklės išsinešdamas alaus kvapą 
ir valgių garus. Redluff įžengė į ją. Smuklė, įrengta kavinės 
pavyzdžiu, buvo beveik tuščia, tik keletas kareivių sėdinėjo, 
ryškiai spalvingų moterų apsupti. Ant stalų lemputės su pa 
tetiškai raudonais gaubtais. Kampe stovintis muzikos apara 
tas pradėjo kalenti. Už baro stovėjo storas vaikinas parai 
tytom rankovėm. Jis abejingai pasižiūrėjo.

„Konjako, dvigubą“, pasakė Redluff kelneriui. Paste 
bėjęs, kad vis dar tebelaiko rankoje skrybėlę, padėjo ją ant 
greta esančios tuščios kėdės. Tada užsidegė cigaretę ir pir 
mieji, giliai įtraukti dūmai jį lengvai apsvaigino. Čia buvo' 
jaukiai šilta, ir jis ištiesė kojas. Muzika pasikeitė. Šalia iš 
tęstų, dejuojančių gitaros garsų, girdėjosi pusgarsis pasikal 
bejimąs ir aštrus juokas prie kaimyninio stalo. Čia buvo ge 
ra pasėdėti.

Už baro stovįs storulis pasuko galvą durų link. Lauke 
kažkas garsiai užtrenkė automobilio duris. Tuoj po to smuk 
lėn įžengė du vyrai. Vienas iš jų nedidelis ir labai status. Jis 
pasiliko’ bestovįs smuklės viduryje, o antrasis ilgu odiniu ap 
siaustu nulingavo prie artimiausio stalo. Redluff paskersavo 
j ten, ir jį visą supurtė. Jis matė, kaip didysis pasilenkė virš 
stalo ir jo rankoje kažkas sublizgėjo. Automatas nebegrojo. 
„Whatos he want?t?” girdėjo jis klausiant negrą prie kaimy 
ninio stalo. „What’s he want?“ Jis matė storų lūpų judesius. 
Mergina ištraukė iš rankinuko margą kortelę. „What’s he 
want?” užsispyrusiai kartojo' negras. O vyras jau ėjo prie 
sekančio stalo. Redluff įsikibo į stalo briauną. Jis matė, kaip 
jo pirštų nagai pabalo. Dūmų pilnas kambarys pradėjo lėtai 
siūbuoti. Visai lėtai. Jam atrodė, kad grindims vienoje pu 
sėje pakilus, jis palengva perčiuoš su visa kėde ir stalu kiton 
pusėn. Baigęs patikrinimą, didysis grįžo prie savo bendro, 
kuris vis dar tebestovėjo' smuklės viduryje, susikišęs rankas 
į apsiausto kišenes. Redluff matė, kaip jis kažką didžiajam pa 
sakė, bet ką, jis negalėjo suprasti. Tada anas tiesiai pasuko 
i ji-

„Atleiskit“, kreipėsi jis, „norėčiau pamatyti jūsų pasą!” 
Redluff net nepažvelgė į apvalų metalą jo delne. Jis užgesi 
no cigaretę ir staiga pasidarė visai ramus. Jis ir pats nežino 
jo, iš kur šitoji staigi ramybė, tačiau jo ranka slystanti į švar 
ko vidinę kišenę, nejautė liečiamos medžiagos, ji buvo, lyg 
medinė. Vyras sklaidė pasą pakėlęs jį augščiau, kur šviesa 
buvo aiškesnė. Redluff pastebėjo ant jo surauktos kaktos 
raukšles, vieną, dvi, tris. Tada jam pasą grąžino. „Dėkui, 
pone Waltaers“, pasakė vyras. Šitos netikros ramybės tebe 
saugomas, Redluff girdėjo save kalbant. „Nepaprastai malo 
nu, žinot, būti tikrinamam, kaip —„ jis užsikirto, < „kaip nu 
sikalleliui“. Jo balsas kietai nuskambėjo smuklėje. O jis juk 
stengėsi tyliai kalbėti. „Kartais pasitaiko tam tikras panašu

mas“, kalbėjo vyras ir išsišiepė, lyg pasakęs puikų sąmojų. 
„Galima ugnies?“ Jis iškrapštė iš apsiausto kišenės pusę ei 
garo. Redluff, nepakeldamas rankos, ištiesė ją stalo pakraš 
čiu su degančiu degtuku. Tuomet abu vyrai išėjo.

Redluff atsilošė kėdėje. Įtampa sutrūkinėjo ir ledinė ra 
mybė tirpo. Jam norėjosi džiūgauti. Nes tai, kas ką tik įvy 
ko ir buvo svarbiausia. Bandymas, kuris puikiai pavyko. 
Triumfuojančiai vėl suskambėjo muzikos aparatas. „Ei, jūs 
užmiršote savo skrybėlę“ — šaukė storasis už baro. Lauke 
jis giliai atsikvėpė, jo žingsniai buvo- dideli ir jos mielai būtų 
uždainavęs.

Pamažu jis vėl suko į judresnes gatves; daugėjo šviesos 
ir reklamos ant krautuvių sienų. Iš kino išriedėjo žmonių ka 
muolys; jie juokėsi ir plepėjo, o jis buvo viduryje jų. Ir jam 
buvo malonu, kai prie jo prisiliesdavo žmonės. „Hans —” jis 
išgirdo už savęs moterišką balsą ir kažkas jį paėmė už ran 
kos. „Man labai gaila —“ pasakė jis ir šypsojosi žiūrėdamas 
1 nustebusį veidą. Pasiutusiai graži, nusprendė. Eidamas 
tolyn jis žaidė savo kaklaryšiu. Tamsiai spindintys automo 
biliai dainavo nušviestu asfaltu, besikaitaliojančios šviesos 
liejosi nuo pastatų ir laikraščių pardavėją! šaukė, siūlydami 
vakarinę laidą. Pro didelį, truputį aprasojusį langą, jis ne 
aiškiai matė šokančias poras; į gatvę ritmingai veržėsi pri 
slopinta muzika. Jam norėjosi sekto. Jis galėjo taip eiti am 
žinai, taip, kaip dabar. Jis vėl buvo prie visko pritapęs, ir 
jo žingsniai buvo, kaip visų, ir nebereikėjo nei trupučiuko 
pastangų. Kartu su minia jis perėjo plačią aikštę ir stūmėsi 
prie didžiulio pastato, kuris buvo išpuoštas lempučių grandi 
nėmis ir plakatais: Prie kasų ir įėjimo grūdosi žmonės. Iš 
kažkur, per garsiakalbį sklido muzika. Ar ten nestovėjo ta 
pati mergina, jį užkalbinusi? Redluff atsistojo už jos eilėje. 
Įi pasuko galvą, ir jis pajuto kvepalų dvelktelėjimą. Jis sp 
raudėsi paskui ją pro įėjimą. Muzika tebesroveno, ir klegėji 
mas tūkstančio balsų. Keletas policininkų bandė aptvarky 
ti maišatį. Vyras apsirengęs panašiai į durininko uniformą, 
paėmė iš jo biletą. „Šitas, šitas!“ suriko jis staiga ir susijau 
dinęs rodė į praėjusį. Veidai atsisuko, kažkas vilkįs juoda ei 
lute ėjo prie jo laikydamas rankoje blizgantį daiktą. Akinan 
ti prožektoriaus šviesa užliejo jį. Kažkas bruko į jo rankas 
didelę puokštę gėlių. Dvi žaviai besišypsančios merginos įsi 
kibo jam į parankes, foto, aparatai žaibavo. O virš visko skam 
bėjo lipnus balsas, kuris rodės iš džiaugsmo nebesusivaldąs: 
„Direkcijos vardu aš jus kuo širdingiausiai sveikinu, kaip 
šimtatūkstantąjį šios parodos lankytoją“. Redluff stovėjo', 
lyg apsvaigintas. „O dabar malonėkite mums pasakyti savo 
pavardę“, saldžiai gundė balsas. „Redluff, Jens Redluff“ — 
pasakė jis, dar pats neperprasdamas, ką sako, bet garsiakal 
biai jo pavardę jau buvo išskltidę po tolimiausius salės kam 
pus.

Policininkų grandis, kuri dar ką tik laikė užtvėrus plo 
jančią minią, pamažu išsinarstė. Jie ėjo tiesiai į jį.

Iš vokiečių kalbos vertė: Z. K.
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Lietuviu kovos dėl būvio
DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO- 
-ALEKSANDRO MILITARINĖ IR DIPLOMATINĖ KO 
VA SU VOKIEČIŲ RITERIŲORDINU DĖL ŽEMAITIJOS 

IR SKALAVIJOS 
(DABARTINIO KLAIPĖDOS 
(Dr. M. Any so paskaita Sausio

PRISIMINKIME...
Atkelta iš 3-čio psl. 

drich Lezius, Karaliaučiuje. 
Ten jis jau 3 pusi, kalba apie. 
Lenkiją: „Savarankiška Lenki 
jos karalija mums būtų mirti 
nas pavojus“ Bet toliau vėl sa 
koma:
„Lietuviškos ir baltiškos pu 
siau suvereninės buferinės vals 

priėmė, jis visdėlto tyb«s Vra taiP Pat kenksmin

KRAŠTO).
15 dienai).

na šaltai į______, ----------
stengėsi juos didelėmis dovano Sas netobulumas“.
mis papirkti. Vytautas, nenore
damas atsilikti, delegatus labai kokį susilaikymą, jis romėnus 
maloniai priėmęs, vedėjus do ima pavyzdžiu, kurie pasirodė 
vanojęs apauksintus diržus, diktatoriška jėga, tačiau nuo 
pentinus ir kitas brangenybes, kalbos prievartos atsisakė. 
Toliau Vytautas pakėlė Bene

2.
DIDYSIS KARAS 1410 M. IR 
TORŪNO TAIKA 1411 M.

Žemaitijos sukilimas ir nuo 
Ordino atsimetimas privedė 
prie Didžiojo karo 1410 m., ku 
riam abi pusės visu pajėgumu 
rengėsi. Ordino did. magistras ęjįkto Macro į riterius, kas tuo 

met skaitėsi didelė garbė. An 
ksčiau tai darydavo Ordinas 
karo žygių progomis į Lietuvą, 
ten padengdamas garbės puo 
tos stalą.

Benediktas pasirinko Kauną 
pasitarimo vieta, kas Ordinui - -- - ■
labai nepatiko. 1413 m. sausio pradėdami _ apmokymą, mokės 
6 d. Ordino magistras savo pakankamai vokiškai.
pasiuntiniams dar kartą Įteikė 
instrukciją, kad jie remiantis autorius iš viso rašo, rodo se dentu Antanu Smetona siekė 
doįkumentais Benediktui ,įro kantieji sakiniai. Tame pačia savo tikslo.

dytų, kad Veliuona pastatytame 9-tame pusi, sakoma: „Tuo žinoma, buvo tokių vokie 
ant Ordino žemės; pilys todėl tarpu patartina imtis griežtu čių, kurie lietuvių tautai nore 
turi būti sunaikintos ir kad vi mo...“ Atsirado naujas vokiš jo padėti atgauti savarankišku 
sos Nemuno slėnyje pastatytos kas pagrindinis dėsnis, kad per mą. Pirmiausia paminėtinas ži 
pilys ligi žemaičių šventojo imt žemę be žmonių yra teisiu nomas parlamento narys Mat 
miško, remiantis dokumentais, ga. Bet paskiau vėl sakoma, thias Erzberger. Bet jo toks lie 
yra Ordino nuosavybė. Tą tu „Tačiau išgyvendinimas visos tuvių užstojimas nemaloniai 
rėjo įrodyti ir seniausieji bei nugalėtųjų masės (!) nepasi buvo sutiktas. Laikraštis „Ko 
kilmingiausieji Veliuonos apy tarnaus mūsų interesui“.
linkės gyventojai. 11 pusi. Fr. Lezius rašo:

Ordino prašymas apjodinėti „Mes neturime jokio pagiindo 
visą kraštą ir vietinius gyven tą beveik 2 milionų lietuvių 
tojus apklausinėjant nustatyti, ūkininkų tautą iškraustyti...
kaip toli eina Ordino teritorija, »Mūsų karo vadai Kuršiuose 
Benedikto buvo atmestas. Pa arba Lietuvoje gali gauti majo

ratus*“.
„Lietuvių ūkininkai gauna 

ją bet ir patį Žemaitijos pajūrį, kaimo mokyklų savo kalboj, ku 
kas matyti iš Vytauto pareiški riose gali būti mokama ir šiek 
mo Ordino maršalui: Pruzzen tiek vokišaki, jei vaikų tėvai 
is och miner elder gewesen und to norėtų. Jei jie to nenori, jie 
ich will is a ansrechten bis an ms yra leidžiama (!) pasilikti 
die Osse, wen is so min elter vokiečių kalbos nemokančiais“, 
lich erbe is.

Po gana ilgų tyrinėjimų Be 
nediktas 1413 m. gegužės 3 d.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont. |

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

Ir, visiškai išjungdamas bet

Kiek prof. Fr. Lezius dau 
giau ar mažiau yra isisąmoni 
nęs tai, ką jis sako, rodo sekan 
tis jo veikalo sakinys 9 pusi.: 
„Idant lietuviai savoniriškai 
(!) mokytųsi vokiškai, mes jie 
ms kariuomenėje uždėsime ant 
rus ar trečius tarnybos metus, 
kurie jiems bus atleisti, jei jie,

Ulrich von Jungingen, labai 
karingas riteris, norėjo vieno 
kardo smūgiu perkirsti šitą Že 
maitijos gordišką mazgą, bet 

girio mūšyje jo armija bu 
vo sutriuškinta ir jis pats buvo 
vieno lietuviško kareivio už 
muštas.

Daugiau negu keistu būdu 
pirmoji Torūno taikos sutartis
1411 m. buvo Ordinui labai len 
gva teritoriniu atžvilgiu, iš 
ėmus 100.000 kapų sidabrinių 
grašių, kuriuos jis pasižadėjo 
sumokėti laimėtojoms karo iš 
laidoms padengti. Žemaitija, 
kuri po paskutinio sukilimo 
prieš Ordiną buvo Vytauto ran 
koše, turėjo jose likti ligi Vy 
tauto ir Jogailos mirties 
to grįžti Ordinui.

Tolesni Ordino žygiai 
Žemaitijos.

Dėl Torūno taikos vykdymo 
abi šalys greitai pradėjo nebe 
susitarti. Jau po kelių mėnesių 
Ordino pasiuntinys įteikė Vy 
tautui protestą dėl dviejų pi sitarimas ėjo gana plačia pras 
lių pastatymo prie Dubysos n me, įglausdami netik Žemaiti 
Veliuonos.

Šitas nesusitarimas privedė 
prie imp. Sigismundo interven 
cijos Žemaitijos reikale. Jo
1412 m. rugp. m. 24 d. rašte bu 
vo pasakyta: Per 6 mėnesius 
turi būti įteikiami Ordinui do 
kumentai apie Žemaitijos ati 
davimą po Vytauto ir Jogailos 
mirties. Ar minėtos pilys prie įarė sprendimą, kad" netik Ve 
Nemuno pastatytos teisėtai ar )iUona, bet ir Klaipėda yra že

maičių žemė ir kad Vytautas 
todėl turi teisę šito krašto 
kalauti.

Ordinas šituo sprendimu bu užkariautus kraštus valdys tvir 
vo labai nepatenkintas, bet
gūžės 25 d. prašė paskirti naujų (!), bet vien tik vokiečių 
ją pasitarimo dieną.

Nebojant visų sunkumų, ku

Kokios dvasios verčiamas,

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PASTŲ SU NEMOKĄMU PRISTATYMU { 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI J NAMUS

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

ir po

dėl

LIET. RADIJO PROGRAMA „TĖVYNĖS 
PRISIMINIMAI”

pakeitė laiką ir stotį. Dabar vi mų reikalams M. Abromaitis 
suomet bus girdima kiekvieną pasitraukė iš valdybos.
šeštadienį nuo 12 iki 1 vai. vi METINĖS rekolekcijos Prisi 
dudienį iš stoties CKFH ban kėlimo p. prasidės kovo 11d. ir 
ga 1400 Toronto. tęsis dvi savaites, po savaitę

Radijo vedėjas
vičius, 77 Salem 
1274.

ba ne, turi išspręsti imp. Sigis 
mundo atstovai vietoje. Šitos 
delegacijos vedėju buvo paskir 
tas magistras Benediktas Mac 
ro ir tūlas bajoras Chuch. Ordi 
nas irgi paskyrė delegaciją, ku 
rios užduotis buvo Benediktą 
įtikinti, kad Veliuona guli Or 
dino teritorijoje ir kad todėl pi 
lys turi būti sunaikinamos arba rių turėjo Ordinas, jo politika 
perduodamos Ordinui.
.. 1413 m. vasario m. 24 d. VyC*h , , , ■'
kptas ir Jogaila įteikė Ordino 

magistrui von Plauen, einant 
Torūno' taikos sutarties nuosta 
\ais, dokumtntus apie Žemaiti 
jos atidavimą Ordinui po abie 
jų kunigaikščių mirties. Ma 
gistras atsisakė juos priimti, 
nes, jo nuomone, jie nebuvo su 
daryti tinkamoje formoje. Do 
kumentuose buvo pridėti Vy 
tauto ir Jogailos mažieji, bet ne 
didieji antspaudai ir, be to, te 
kstas nebuvęs gana aiškus. Su 
dokumentais kartu buvo įteik 
ti Sofijos ir Jadvygos, Vytau 
to ir Jogailos dukterų vardu 
protestų raštai prieš numatytą 
jį Žemaitijos atidavimą Ordi

rei

„Savivalda reikia praplėsti 
didesniu mastu tik tuomet, kai 
miestuose ir kaimuose bus pa 
kankamas skaičius vokiečių gy 
ventojų. Iki tol užtenka karo 
gubernatorių diktatūros“.

16 pusi, dar sakoma: „Mes 
tai laikome tikru dalyku, kad 
ji („Reicho vadovybė) naujai

ge tai ir nuosekliai ne užkariauto

tautos interese“.
Nėra ko stebėtis, kad paskui 

tokie žmonės prūsų lietuviams 
priskiria įvairius politinius pla 
nūs, liečiančius Rytprūsius.

Iš pasakyto, rodos, pakanka 
suprantama, kad ano vei

enigsberger Allgemeine Zei 
tung“ 1918 m. vasario mėn. 28 
d., pav., prieš jį labai energin 
gai pasisakė. Taip Lietuva dau 
giausia priklausė tik nuo savęs 
pačios.

Bet lietuviai net savame laik 
raštyje neturėjo teisės kalbėti 
apie lietuvių valstybės atkūri lio (MLBD) rėmėjų įnašų rin 
roą. Dar 1918 m. spalių mėn. 4 kėjas P. Lelis pasitraukė. Tas 
d. pareiškime vokiečių kancle pareigas perėmė L. Tamošus 
riui dėl to lietuviai turėjo nusi kas. Kiti to būrelio rinkėjai yra 
skųsti. O iš įplaukų, kurias vo J. Dragašius ir A. Kuolas. P. 
kiečių administracija gavo iš Lelis — sutiko būti Šalpos Fon galės išgelbeti 
Lietuvos ir kuri siekė milionus, do 16 V. gimnazijos reikalams milionus gyvybių! 
Lietuvių Valstybės Taryba Lie įgaliotiniu, 
tuvos 
rugsėjo 
markių

Ir iš 
reikalų 
nebuvo 
kad žmonės, kurie visai nepri 
klausė Lietuvai, galėjo imi 
gruoti.

Atrodė net taip, kad nežiū kiškumą prieš bermontininkus 
rint ir vokiečių administraci ir prieš bolševikus, 
jos, netvarka krašte ir savava O tuomet tos valstybės, 
liavimas nuolatos didėja. Prisi rios buvo laimėjusios karą, 
mintinas tik valkatų gaujų ir jo Lietuvai į pagelbą. Tai 

vo nepaprastos reikšmės 
kis.

I. R. Simana moterims ir vyrams. Be to bus 
Ave., tel. OL

— Vasario 16 gimn. 4 būre

atskiri pamokslai jaunimui ir 
vaikams. Rekolekcijas ves Tė 
vai Jėzuitai: moterims ir jau 
nimui —- T. Tamošaitis, o vy 
rams ir vaikams — T. Vaišnys.

ATOMINĖS BOMBOS...
Atkelta iš 6 psi.

tūkstančius ir

reikalams nuo 1918 m. 
mėn. 1 d. gavo 18.600 
mėnesiui.
Rusijos sugrįžtančiųjų 
tvarkymas lietuviams 

visiškai perduotas, taip

mintinas tik valkatų 
priverstinų darbų padidėjimas. 
Dar 1918 m. spalių mėn. 9 d. 
lietuviai neturėjo savos polici 
jos.

O kai, pagaliau, vokiečių pa 
jėgos buvo atšauktos iš visų 
kare užimtų kraštų, jos dar vis 
pasiliko Lietuvoj. Atrodė, lyg 
tai būtų net Lietuvos naudai. 
Lietuvių valstybinių pajėgų kū 
rimas net iki paskutinio aki 
mirksnio buvo sutrukdytas,

— Atsiųsta Vas. 16 gimn 
rėmėjų ženklelių ir nutarta iš 
dalyti gimn. rėmėjams nemoka 
mai.

III valdybos narys parengi

Var-, , • •• , , • ■ ,Paskirtoji delegacija atvyko
Vytauto pastatydintų pilių pri 
klausomybę ištirti. Vytautas iš 
savo pusės pasiskundė, jog jo 
širdis Įžeista ir nusiminusi, 
kad Benedikto atvykimas jam 
taip vėlai praneštas. Nors Ordi 
no did. magistras delegatus ga

buvo neišsižadėti anų teisių, 
kurių jis buvo gavęs iš Jogai 
los ir Vytauto Žemaitijos atž 
vilgiu. Po nepasisekusių pasi 
tarimų Ofene did. magistras at 
virai ruošėsi naujam gikluotam 
susirėmimui, tik laukė pato 
gaus momento tam pradėti. Jis 
tuo skyrėsi nuo riterių daugu 
mos, kuri norėjo išvengti nau 
jo karo su Lietuva ir Lenkija. 
Ordino maršalas Michael Kue 
chmeister von Sternberg O fe 
ne pasitarimuose buvo stojęs 
už nuosaikesnę 
tijos klausime.

Pažymėtina, 
kunigaikštienė o . 'y c ---- - ------- j - ------ ---r - j --- y —- z - j- J-4VUUVUU xiugujuo,
gailos sesuo, prie progos pazy rungtynės o dėl savarankiškos turėjusi kraštą ginti nuo bolše greitas pristatymas, 
mėjo, kad did. magistras von politinės valstybės turėjo būti vikų. Bet ji pagaliau tapo to 
Plauen einąs tuo pačiu užsispy baisios. Ir tik toks žvilgsnis at kia nepakeliama nelaimė kraš 
rusiu keliu kaip 1410 m. Žalgi gal leidžia suprasti, kokiu di tui, kad ja nusikratyti buvo ga 
rio mūšyje žuvęs magistras UI dėlių jėgų įtempimu Lietuvių Įima tik lietuviams skubiai su 
rich von Jungingen. Aleksand Valstybės Taryba su jos prezi būrus visas savo jėgas ir su 
ra buvo žinoma tuo, jog ji jau 
1409 m. . . . ...
magistro atydą į jo vedamą pa 
vojingą politiką.

Bus daugiau.

politiką Žemai

mai 
kalo autorius yra tos nuomo 
nės, jog vokiečių tauta tik vie 
na pati turi teisę egzistuoti ir 
išlaikyti savo papročius. Toks 
nedoras savęs iškėlimas vargu 
ar gali būti viršijamas. O pa 
galvojus apie tą liūdną likimą, 
kuris netrukus ištiko vokiečiu 
tautą, atrodo, jog ten yra duo taiP v^ad Lietuva prieš besiver 
ta medžiagos tragedijai, l.„.. 
dar galėtų viršyti persų Aischi 
lo. Tikras rašytojas neturėtų 
palikti to neišnaudojęs.

Visų šių pareikštų vokiečiųkad Mazovijos
Aleksandra, Jo nuomonių akivaizdoje lietuvių

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 vv. 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

Bet ir čia nereikėtų užmiršti 
vieno svarbaus dalyko: kol pa 
sieksi šulinį ar šaltinį, ir ypač, 
kol pastovėsi prie jo eilutėj — 
tas vanduo tau gal jau nebus 
reikalingas, nes jau būsi „aply 
tas“ mirtinga radioaktyvių me 
džiagų doze... Taigi iškyla spe

ginklu rankoje apgynus gyvy cialių apsaugos drabužių reika 
bę, nuosavybę ir savo savanran las. . .

Turint galvoj čia paminėtus 
pavojus, reikėtų pagalvoti ar 

ku neverta apsirūpinti gerai deng 
atė tais vandens baseinais ir laiky 
Pu ti juos pripildytus vandens, ku 

įvy rio pakaktų nors porai savai 
čių visiems namo gyvento 
jams? Bet žmogus yra optimis 
tas: jis dažnai žino pavojus 
sveikatai ar gyvybei ir galėtų 
jų išvengti (čia turiu galvoj rū 
korius, girtuoklius ir kitus nu 
sikaltėlius!), bet neteki, kad su 

janti' didelę'anglu "firma” HAS Juo Sali *as bloS° atsitikti. Da 
KOBA Ltd., Londone, siunčia bar.mes z,n°rn atombombės pa 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus barimus ir Šiokius tokius apsi 

saugojimo budus, bet keli iš 
mūsų bus pasiruošę sutikti, o 
tuo pačiu ir išvengti šios nelai 
mės?! (E. L.)

(Kkelbimas)
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau

siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne

Galų gale dar Bermont-Gol reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
tz armija atvyko į Lietuvą. Ji Londono Anglijos, tad labai

kurį žiančius priešus buvo begink 
lė. Lietuviai dar ir šiandien 
skundžiasi dėl tuometinių kraš 
te pasilikusių vokiečių pajėgų.

buvo atkreipusi did.
NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. |

International Service Burrau I
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613. |
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius X

adv. A. L I Ū D Ž I U S. |

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, a 
atliekami dar šie reikalai: X

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — X

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON | 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) w 

su pilna siuntinių gavimo garantija. — S
PINIGŲ PERSIUNTIMAS 1 VISAS PASAULIO ŠALIS, g 

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS X
iš įvairių Draudimo B-vių ir S

Workmen’s Compensation Board. — 9
PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — I 

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. | 

PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI f 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company 
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

tCL----------MR — ■ MM MX-------------- M

Lietuvio Advokato įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
X----- MX XK MX--------------X

t— *«- M------ -M- ■ >

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

A. E. McKAGIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

I
 Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN L 

Barristers, Solicitors,

Notary Public.

H e y d e n Street 
(netoli Bloor ir Yongle) E 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 i įRes.: BE 3-0978 i ;

W. A. LENCKI.
B. A

TEISININKAS —

L. L. B.

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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MOKT|REAl
kus, V. Jakonis, G. Gedvilienė, 
M. Taparauskas, J. Genaitis. 
VI. Drešeris, H. Lenine, M. 
Šukys. J. Jocas, P. Juodelis, 
P. Gegužis, M. Krauza, P. 
Vaupša, J. Suslevičius, K. Gri 
cius, M. Petrauskis, A. Budriu 
nas, A. Šimonėlis, E. Vaičekaus 

J. Ladyga, V.

.^^^^tztz^tz^z^^&^rz^tz^z^z'z^z'z^'z^z'z^^^^z^z^z^z^^^z^^^^^S^WWz^*^^^'.

GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS MONTREALYJE.
Brangūs Broliai ir Sesės. loterijai aukojusiems fantus ir kas> j .Balsys, u.____ o_,
Jums jau žinoma, kad gim mūsų mieliems svečiams už ap Qaveiįs Br. Staškevičius, J.
“ ’ <• ( paremiant mūsųnazija yra katastrofos išvakarė silankymą, paremiant 

se. Užgulė dideli finansiniai sportuojanti jaunimą, 
sunkumai dėl mūsų pačių ne Sekantis sportininkų paren 
rangumo. Sukruskime ir pade girnas yra numatytas antrą šeš 
kime jai vėl atsikelti ir žengti tadienį po Velykų — balan 
šviesos ir tiesos keliu. džio 14 d. Ta pačia proga yra

Per vasario mėnesi savo užsi pakviesti iš Toronto „Aušros“ 
likusių mokesčių vienu ar kitu krepšininkai ir stalo- tenisistai, 
būdu nesutvarkius, Irusiu pri kurie dėl susidėjusių aplinky 
verstas per šias skiltis paskelb bių sausio 14 d. negalėjo atvyk 
ti visuomenės žiniai. ti. Organizacijos prašomos ba

Tikiuosi, kad kiekvienas, ku landžio 14 d. rezervuoti mūsų 
ris žinos savo atsilikimą parei sportininkams.
gose, pasistengsite su manimi 
susisiekti ir taip reikalingus 
gimnazijai pinigus įteiksite. Už 
ką savo ir alkanų vaikučių var 
du tariu Jums širdingą padėką.

NAUJI GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAI MONTREALYJE

1956 metams,
Įstojo nauji rėmėjai šie tautie šelpti: 41 dol. 20 et. Rinkhavi. 
čiai:
J. Viliušis, gyv. Rosemounte, 
Tauteris, gyv. Ville LaSalle, 
Gaurys, gyv. Ville Lasalle, 
A. Ališauskas, gyv. Verdune, 
J. Baltuonienė, gyv. Roscmou., Vargo Mokykloms), Liet. Kūr. 
A. Kudžma, gyv. Rosemounte. Savanorių S-ga Montrealyje, 

Laukiame daugiau. Dėkoja K. L. Balzarai, L. Jurgutienė, 
Pr. Šimelaitis.

TAURO” VAKARAS,

„Tauro” Valdyba.
PADĖKA.

K.L.B. Montrealio Apylin 
kės Šalpos Komisijos vardu 
nuoširdžiai dėkoju žemiau iš 
vardintoms organizacijoms ir 
asmenims, aukavusiems vargs 

be esamųjų, tantiems tautiečiams Europoje

„Aušros Vartų“ parap. bažny 
čioje. Po 20 dol. SLA 123 kp.: 
Po 10 dol. Ed. Augimas, Liet. 
Darbininkų Dr-ja, Vyr. Atei 
tininkų kuopa (auka skiriama

me.

MAMERTAS MACIUKAS

Vasiliauskas, P. Laurušonis 
K. Ratavičius, K. Zabiela, M. 
Stankaitytė, J. Lukošiūnas, D. 
Jurkus, E. J. Dalmotai, M. Ma 
ciukas, A. Lapinas. Po 1 dol. 
M. Žemaitienė, J. Lukoševi 
čius, J. Šulmistras, V. Dikaitis, 
J. Dikaitienė, J. Ivanauskas, 
Dauderienė, M. Žemaitis, M. 
Puterski, B. Bendžius, E. Nar 
butaitė, K. Buzas, G. Pfeifenis,
J. Matulaitis, V. Geležiūnas, J. šiaučiulis. Po 0,5 dol. B. Lau 
V. Zinkevičius, S. Mazuraitis, rinaitis, P. Bogušas, J. Mocie
K. Mikėnas, J. Meištas, E. Meiš jūnas, L. Gudas, V. Žitkus, K. 
tienė, C. Mališauskas, B. Pau Zubis, Po 2,25 dol. A. Puza 
lauskas, J. Jurgutis, P. Boty rauskas. 
rius, G. Tesmajerienė, S. Ta

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E.. MONTREAL.
TELEFONAS: CR 0051.

NIAGAROS PUSIASALIS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS.
Ir vėl švenčiame Vasario Še tuviai minėsime drauge. Vasa 

rius, G. Tesmajerienė, S. Ta Pastaba: Kitų aukavusiu or šioliktąją, švenčiame savo Tau rio 19_ dieną, sekmadienį, Nia 
mošiūnas,. M. Zinka, B. Gaižu ganizacijų ir asmenų sąrašas 
tis, P. PaukSčaitis, P. Bernotas, bus paskelbtas vėliau. 
V. Paulius, Gaputis, V. Kiela, 

c M. Arlauskaitė, A. Grigelis, J. 
Karpavičius, J. Astrauskas, A. 
Račiūnas, P. Masandukas, J. 
Petronis, A. Gečionis, J. Jūrė 
nas, A. Puzarauskaitė, B. Igną 
tavičius, G. Gudaitis, I. ----
vičiūtė, M. Puzarauskas, K. La _ , . ,
pinas, J. Dalmantas, J. Burba Labai galimas dalykas, kad pel 
L Tauteras, S. Vasiliauskienė. skirstant jau ir šiemet bus 
Br. Abromonis, M. Šegamogie Įganoma .smoketi premijas ir 
nė, A. Skrebutėnas, H. Kata skolintojams, 
sanovas, A. Žilinskienė, A. Pi Be?drai ”Llto . apyvarta 
kšrys, P. Grigaliūnas, P. Žu sParciai vystosi, jo patarnavi 
kauskas, J. Sarskas, J. Kukliemais pasinaudoja vis daugiau 
rius, J. Narbutienė, C. Repšys, S"??35.;™
Kirstukas, P. Krepans, ‘ " ””” “° ~
saitytė, A. Keršys, J. Vilaši 
mas, A. Niaura, Ivaltas Meje 
ris, V .Baršauskas, J. Gudas, 
V. Ploiplys, P. Mitchell, Ig. 
Pakulis, „Kun. Margio“ Dr- 
govės skautai, E. Lukošiūtė, 
S. Erslovas. J. Žiūrys, A. Be

M. Šilkauskis, E. Juo Įvyko praėjusį sekmadienį. Kri

J. Kęsgailienė, 
Komisijos iždininkė.
BANKAS „LITAS“

• vienų metų sukakčiai jau pasie 
d kė 25.000 indėlių. Indėlininką 

Žakems bus išmokėta 4% palūka 
nų, kurios jau apskaičiuotos.

Įmanoma išmokėti premijas ir

St. Naginionis. Po 5 dol. Br. 
Mozūras, J. Z. Kuprėnas iš To 
ronto (auka skiriama Banaičio 

įvykęs AV salėje, praėjo jau šeimai), Paul. Povilaitis, J. 
kioje ir gražioje nuotaikoje. Be Simonavičius, P. Paškevičius, 
jaunimo matėsi nemažai ir vy J. Dapkus, V. A. Daugelavi 
resnio amžiaus sportininkų rė čiai, Br. Ignatavičius, V. Liesu 
mėjų. Dosnios Montrealio pub naitis, E. Kardelienė, I. Rač 
likos dėka buvo labai gausi lo kus, A. Mylė, „Diva Mode“ sa 
terija, todėl beveik kiekvienas liono savininkė Ratavičienė, E. 
dalyvis išlošė fantų. P. Otienė, Rudžiauskaitė, A. Kcblys, L. 
p. Sinienė ir O. Stankūnaitė. Balsys, A. Norkeliunas, U. N. 
padedant klubo jaunoms krep Prišmantai, Chas. Halpin Fu 
šininkėms, pagamino labai ska neral Home, J. Valaitis, B. Jur 
nių užkandžių. Orkestras „Auš kienė, K. Ratavičius. Po 4 dol. 
ra“ savo gera muzika davė pro H. Vanagas, J. Jurėnas. Po 3 
gos svečiams pasišokti. dol. V. J. Gurčjnas, J. Adomai

Mes esame labai dėkingi kle tis, V. Žilinskas, P. Rudinskas, 
bonui dr. J. Kubiliui už leidi V. Markauskas, K. Rašytinis, 
mą pasinaudoti sale, „Nepr. S. Daukša, M. Lukošius, „An 
L.“ už reklamą laikraštyje, V. ykščių Šilelio“ vilkiukų Dr-vė. 
Remeikai už afišą, mūsų nuola Po 2.50 dol. Dr. J. Basanavi 
tinėms šeimininkėms už gerą čiaus „Skautų Vyčių Būr.” 
bufetą, p. Leipuvienei už talki „D. L. Kunig. Gedimino” valt. 
ninkavimą loterijoje, visiems Po 2 dol. F. Skruibis, A. Stan vietos radijas ir visos apylinkės bilio ir jai sulaužytas kaklo ka 

laikraščiai paskelbė žinią, kad ulas. Ji patalpinta į ligoninę, o
S Juozas Šarapnickas peiliu per vairuotojas patrauktas teismo 
S; dūrė Praną Dauginą. Pasirodo, atsakomybėn, kuris, kaip pasi 
fe; kad tarp J. Š. ir P. D. įvyko dėl rodė, neturėjo vairavimui leidi 
k moters ginčas, kurio pasekmė mo ir jo mašinos neveikė stab 
fe; je viens tapo patalpintas ligo džiai.

ninėn, o antras patrauktas teis _ M A , ___ 
man. Matome, prie ko priveda PABALTIEcIŲ VAKARAI, 
šeimyniški nesusipratimai.

Mažas malonumas 
ms, kada nelietuvių 
pradeda garsinti „lithuanian“ estų) įvyko gan sėkmingai, 
vardą. Ar nereiktų mūsų spau Svečių prisirinko pilna salė, 
dai tuo susidomėti ir labjau su Nemažai šiais metais buvo ma 
pažindinti su ta blogybe, ko to tyti ir lietuvių. Programoje lie 
lyn tuo labjau mūsų tarpe plin tuviai turėjo vyraujančią vietą, 
tančia. dėka mūsų labai puikiai pasiro

dŽlUSlO Solisto A. Paulionio.MERGAITĖS NELAIMĖ Gauta giek tiek ir pe]no 
Antras jvykib. Vilniečių S- Ateinančią vasarą yra pasišo 

gos pirm. K. Bogušio 8 metų vę kartu su latviais ir estais St.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

■-'z*z*^'>-^'^^^>^>r>-'>^*z^z'z*z'z^'z<z*>^'z^<z-'.'z'z''z'z>z-'z<z<z-,z''z'-,'z<,z<z<z<

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
TeL RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

tos prisikėlimo šventę, nes gara Falls, Ont. St. Patrick 
prieš 38 metus, tą dieną, lietu Hali, 693 Victoria St., šia pro 
vių tauta numetė vergijos pan grama:
čius ir prisikėlė laisvam gyve 11.30 vai. prieš p. pamaldas, 
nimui. Rodos dar taip neseniai, Po to, maždaug apie 12.30 vai. 
tą dieną visa Lietuva pasipuoš minėjimas:
davo trispalvėmis, tuo išreikš j. Atidarymas ir iškilmingoji 
dama tautos didįjį džiaugsmą. 
Šiandien mus nuo to brangaus 
krašto skiria tūkstan.čiai kilo 
me^rų ir geležinė uždanga. Už 
jos Vasario šešioliktąją lietu 
viui per veidą nurieda ašara 
graudi, kurią jis turi paslėpti, 
nes gali būt Įtartas prisimenąs 
savo tautos prisikėlimo dieną.

Todėl ir mums čia esan 
tiems šiuo metu Vasario 16- 
toji atneša daugiau liūdesio, o 
ne džiaugsmo. Bet vistiek mes 
ją švenčiame, nes tą dieną nors na metuose savo tautos prisimi 
mintimis nulekiame į anapus nimui ir tautiniam susikaupi 

Ateikime ir atsiveskime 
Palangos krantus, kur mūsų jaunimą. Tegu ir jie dalyvauja 
didvyrių žemė. Nulekiame j sa šioje didelėje šventėje, meski 
vo gimtąjį sodžių, „kur močiu me Į jų širdis savos tautos grū 
tė užliūliavo raudomis mane..., dą, kad po mūsų jie galėtų tą 
kur lietuvis miršta už bočių ka darbą tęsti.
pus“. Patogesniam nuvažiavimui Į

Mielas lietuvi, šiais metais, rengiamos šventės vietą orga 
šią mums visiems brangią su nizuojamos lengvos mašinos, 
kaktj Niagaros pusiasalio lie Neturintieji susisiekimo prie 

-- ----- ---- .......... - monių prašomi užsiregistruo 
Catharinėje surengti ir dides ti: St. Catharines apylinkėje 
nių kultūrinių parengimų, ben pas J. Skeivelą, 9 Sherborne 
drai sudarant sąlygas atsikvies St., St. Catharines, tel. MU 2- 
ti ir žymesnių mūsų meninių 9273, o Wellando apylinkėje 
vienetų. Galima atsiekti daug pas J. Staškevičių, 88 Johns 
daugiau glaudžiau bendradar ton St., Port-Colborne, tel. TE 
biaujant ir tarp savęs suta 4-6522.
riant. Kol kas St. Catharinėje St. Catharines ir Wellando 
pabaltiečiai sutaria. t. p. B-nės Apyl. Valdybos.

xxvpoyo, ... .v .
A Bal hmybes išaugti į vieną is nm

- čiausių Montrealio lietuvių eko
nominių organizacijų. Pr. R. 
STANKEVIČIUS Alys buvo 
išskridęs Į Kubą, iš kur prancū Atlanto, kur Baltija skalauja mui. 
zų spaudai atvežė reportažų 
apie ruletę;
AV VARPO KRIKŠTYNOS

mušis
dis, I. Mačfuilienė, J. Šiaučiu kšto tėvais buvo apie 10 porų, 
lis, V. Judzentavičius, J. Viliu Po to pietuose dalyvavo apie 
šis, A. Mankus, J. Navikėnas, 150 asmenų.

St. CATHARINES, Ont.
MŪSŲ GYVENIMO FAKTAI

Sensaciją sukėlė viens įvy dukrelė Birutė, einant skersai 
kis lietuvių tarpe. Sausio 11d. gatvę, buvo nutrenkta automo

Parengimas š. m. I. 28 dieną 
lietuvia Queensway Hotel, ruošiamas 
spauda pabaltiečių (lietuvių, latvių ir

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 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.

*****«*««*s**s***s**s^^
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJEJ. GRAŽYS

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

1

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
L. ietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Vilk Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

dalis,
2. Paskaita,
3. Meninė dalis: a) vaidinimas, 

b) oktetas, c) tautiniai šo 
kiai ir d) jaunųjų pasirody 
mas.

4. Pabaigos žodis ir uždary 
mas.
Prašoma kuo skaitingiaus 

dalyvauti. Organizacijos daly 
vauja su savo vėliavomis.

Paaukokime nors vieną die

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaqu siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Te!.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

j. r. wusoh
I laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 K

DE LUXE DRY CLEANERS J
143—8th AVENUE, LACHINE | į

ij J71 ^7 Z ''V O ^7 Lietuviams nuolaida. $
.MIL Sav.: P. RUTKAUSKAS.

StaNu

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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., MON I Hi * • 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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HAAAI®LTOW
Operos solistas gH

Vaclovas Veri?

kaitis, kuris da 

lyvaus Hamilto 
ne minint VasaW

Sol. Aldona Stempužienė, 
dalyvaujanti Hamiltone 
Vasario 16 minėjime.

VASARIO 16 DIENOS 
minėjimas yra rengiamas 
sekmadienį, vasario 19 d. 
tvarka: 11 vai. iškilmingos 
maldos Aušros Vartų bažnyčio 
je, 5 vai. vak. iškilmingas mi 
nėjimo aktas ir koncertas We 
stdale Collegiate salėje (toje 
pačioje vietoje, kur ir pereitais 
metais). Minėjime paskaitą 
si '/>’/s St. Barzdukas iš Cleve

garos pusiasalis) pas Z. Pilipo „DAINAVA“ HAMILTONE! RINKIMAI KL B-NĖS
Whitworth St. . Kas negirdėjo ar nematė gra valdybos bus vasario mėn. 26

Lietuviai, gyveną pavieniui, >)DSainavJos« pastatymu! d. parapijos salėje. Visos orga 
mažesniuose miesteliuose, pra DaJugelįs mūsų su%idžiyaus-u nizacijos prašomos atsiųsti ats 
A.^uSis, S283 MacraNab St P^igėrėjimu klausėmės ir žiū tovus balsų skaičiavimui. 
m tj -i. TJ-- • i • rėjom „Sienpjutes , „NemuN. Hamilton. Įdėjus i voką pi J ~ .J . nas žydi dar Vokietijoje! lainigus ar money order], biletai , . . . x . - i reto spalvingumo koncertai: čiabe jokio atskiro uzmokesnio.. T • • • ,
, J ± • t> t . įjungta ir daina ir muzika, irbus pasiusti prašytojui. Biletu V , • . • ., . , , •‘ ■ • , j t • šokiai, ir vaidyba, ir dekoracikaina: suaugusiems l dol. vai . ’ 7

° • 1OSkams^č et. Kartu primename,7 ’ . . .
i kad filmai Hamiltone bus rodo Pan®sl^ muz.1^in; „v^lzcį^ *

mi kovo mėn. 4 d. 5 vai. v. Ro „Vedybos be piršlybų ir Vy Graiauskas I Tackū
i „ai Cnnnaiiaht Hotel šin fil tauto Didžiojo Kantatą kovo zas> nr. urajauskas, j. jacKti Įyal Connaught Hotel. Šių f]17 d 7 v v matysime Hamil nas, M. Jurgutis, S. Juozapavi 

tone. Šį koncertą išpildys iš Či čius, P. Jakučinskas, G. Kilie 
kagos atvykęs „Dainavos“ an nė, A. Kybartas, J. Kažemėkas, 
samblis, turįs savo sudėty 80 P- Kažemėkas, .D. Kochanka, 
asmenų ir puikias dekoracijas. A. Kochankienė, D. Kriaučių 

. ‘ v. „ ... , nas, P. Lesevicius, V. LinčiausIi ruošia TF Hamiltono sk., ’ T . v. . T T .
j.jv. • - ,ir t x Kas, O. Lmciauskiene, J. Lesdidžiojoje Westdale Collegiate čius, Liveris, V. Matulaitis, O. 

, . Mikšytė, V. Narkevičius, K. 
Biletų kainos 3 dol., 2 dol. ir Norkus> Z pulinauskas, S.

Raupėnas, P. Rinkūnas, A. Ru 
pinskas, P. Sakalas, O. Stasiu 
lis, V. Stabingis, J. Stankevi 
čius, J. Šarūnas, Kun. Dr. J. 
Tadarauskas, A. Tamošiūnas. 
Z. Vieraitis, V. Venckevičius, 
S. Verbickas, V. Verbickas, J. 
Žemaitis, G. Žemaitienė, J. Žvir 
blis. KLB Apyl. Valdyba.
1956 M. MAŠINŲ LEIDIMAI
išduodami tik iki vasario mėn.
29 d. Kartu policija prašo, pe 
reitų metų mašinų numerių 
plokšteles tuoj pat sunaikinti, 
kad jos nebūtų panaudotos pik 
tiems darbams.

rio 16.

lando. Prie įėjimo bus renka Sla kp. Jprago visu tautiečių 
mos aukos minėjimo išlaidoms j sa]? atvykti kiek galima anks 
padengti, o plikutis bus perduo čiau, nes laukiame didelio žmo 

nių antplūdžio.

BROLIŲ MOTUZŲ 
lietuviškuose filmuose matysi auditorijoje, 
me ir Tautinę Olimpiadą. Ji ] 
prasideda išvakarėmis, prie 1,50 dol., moksleiviams kiek 
Karo Muzėjaus, kur susirinkę vienos vietos pusė kainos. 
Lietuvos, JAV, Didž. Britani Jų reikalu prašome kreiptis pas 
jos, Latvijos ir Vilniaus kraš TF v-ldybos narius

mų rengėjas — Hamiltono 72

Ar

šį 
šia 
pa

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

SOLIDARUMO MOKESTĮ, 
už 1955 m. sumokėjo šie asme 
nys: B. Aselskis, J. Astas, D. 
Babinas, P. Brasas, P. Burkaus 
kas, J. Bajoraitis, S. Bakaitis, 
J. Dockaitis, S. Dalius, P. Eis 
montas, A. Giedrimas, P. Gu

tas Tautos Fondui. Pageidauja 
ma, kad kiekvienas suaugęs as 
muo aukotų nemažiau kaip vie 
ną dolerį. Prašome visus lietu 
vius kuo skaitlingiausiai minė 
jime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIŠKAIS FILMAIS

susidomėjimas yra iabai dide to sportininkai uždeda vaini S. Bakšį — JA 9-4662, 
lis Hamiltono apylinkių lietu kus prįe Nežinomojo Kareivio V. Kazlauską — LI 9-3796, 
vių tarpe. Vien tik Niagaros fcapO. Kapo akmuo paskendęs A. Šimkevičių — IA 9-1223, 
pusiasalis paprašė 200 biletų, gėlėse. Ant aukuro rusena ug A. Patamsį — LI 5-5316, 
taip pat išplatinta yra ir taba nis. Vienas iš sportininkų pasi J. Pilkauskienę — IA 2-2513,

_ .------------ TLT :i._ . . ... L skripkutę _ IA 9.4811>

P. Kanopą — LI 5-2703 ir 
Pr. Lesevičių — IA 2-8742.

Kviečiame visus lietuvius 
apylinkių ir prašome iš anks 
to įsigyti biletus. Rašykite: L. 
Skripkutei, 133 Bold St., Ha 
milton, Ont. arba St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton,

J. Kažemėkas. 'c"s™Ji. rtl.lcume Ont. Kartu prašome pridėti3. Niagara Restaurant 244 Ja —100 m bėgimas, suolis į augs ar in £derį su
>■ . mu, kiek ir kokiu biJetu pa------------ po pamaldų vydžio, rungtynių finalas tarp siųsti Biletų pasiuntimą ar£a 

parapijos salėje pas A. Šukaitį J _ ir įmaus ytau o i . pritrukę pinigu grąžinimą 
ir K. Baroną. dziojo gimnazijos, krepšinio, •£ £ . . r ‘

St. Catharines (ir visas Nia futbolo rungtynės. Dviračių ’ J . ’ .
lenktynės Ukmergės plente — Tikimės ir laukiame, kad sis

ko augintojų tarpe. Hamilto įma dalį šios ugnies, kuri per 
niečiai prašomi biletais - pak vįsa Olimpiadą degs stadione, 
vietimais pasirūpinti iš anks Olimpiados atidarymas valsty 
to pas šiuos platintojus: biniame stadione .Vyriausias
1. Peoples Meat Market, 344 vėliavnešys paima olimpinę vė

Main St. W, sav. A. Steigvi liavą iš prezidento rankų. Pro 
la tribūną praeina sportininkų pa

2. Parkdale Sausage Meat Mar radas. Viduryje aikštės atgyja 
ket, 211 James St. N. sav. ir sujuda tautiniai šokiai. Po
J. Kažemėkas. to> prasideda lengvoji atletika

meTst. N. šav\ j. Girdvainis tį, disko mėtymas ir 11. Oras kiek įr kokiu bi] 
Sekmadieniais i ‘ -------’J"

iš

PAJIESKOJIMAI
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" £PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *SkIypai
Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

|||ompeteungo patarnavimo kreipkitės pas: —
A. P R A N C K E V i Č IŲ .. . LI 9-4121.

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

RI D O U T
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui 
Ūkiai pardavimui 
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 
ve nelaimingų atsitikimų.
mitriosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai 
Montrealio apylinkėje.

Agentai:
D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

Tel.TR. 1135

*

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

’ • -nepaprasta soar ta
meistriškas žaidimas ir 

T*tamPa hockey 
žaidimą padaro sporto 
mylėtojams pirmauajnčia 

pramoga

zzecr
' j ‘ .Jaudinančio ho
ckey žaidimo yra didelis 
malonumas atsikvėpti su 
bonka DOW Ale-vienu 

is augščiausios rūšies 
pasaulyje alum.

ho-

now

ONLY BOW SS 
£001 CONTROL' 

SKEWED

i
! lyvauja Anglijos ir Latvijos certas, kokio Hamiltonas dar 
; lietuviai. Šaudykloje ruošiami neturėjo, sutrauks visus tautie 
> taikiniai mažojo ir didelio kabius!

! libro pistolietams. Žirginis spo TFA Kanadoje Hamiltono sk. 
; rtas, jojimas per įvairias kliu Valdyba.

; iVaTnuo^at^^ymx^kiamiyrnas0 HAMILTONO AUKURAS

> Iš lėktuvo' matomas Nemu vasario 4 d. buvo išvykęs i Ayl 
S nas ir Neris. Senamiesčio da mer miestelį, kur stato 16 Va 
> lis, stadionas. Su Olimpine vė sario minėjimo proga Grušo 
> liava Klaipėdos buriavimo rung Tėvą. Minėjime dalyvavo apie 
į tynėse. Lituanica II. Olimpia 400 tautiečių iš Tilsonburgo, 

’ dos uždarymas. Delhi, Simcoe ir kt. apylinkių,

Lietuviška patarlė sako: pa kurioms vaidinimas labai pati 
žinsi draugą tik nelaimėje. Ha ko. Paskaitą laikė taip pat ha 
miltonieti, Tavo geriausiu drau miltonietis St. Juozapavičius.
gu nelaimėje yra ir bus tik SL 
A. Nelauk, Įstok į jos eiles šian 
dien!

MIESTO SAVIVALDYBĖ

— Jieškomas Kazys Burnei 
kis ir Adolfas Matulionis. Yra 
svarbių žinių. Rašyti: V. Vait 
kus, 65 Broadway St. Wood 
stock, Ont.

— Jieškoma Lydija Linickie 
nė-Linickis, iš namų Schtolzen 
hof, gimusi 1921 metais Pale 
mone, ties Kaunu, iš kur va ruošiasi 
žinėdavo į gimnaziją mokytis 1952 m., buvusi* Amerik^e^bS 
Kaunan. Rusams artinantis, su išvykusi į Kanadą Lydiia Li 
vyru, mažyte dukrele Žole ir niekis prašoma atsiliepti sekan 
tėvais išvažiavo į Vokietiją, čiu adresu: Maria Markiewicz- 
Karo metu buvo gauta žinia, -Tomiak, Szczecin, UI W Zie 
kad Lydija Linickis gyvena lenczyk, Mr. 28-3* Polska Po 
Albrochwende, Kr. Bregenz, land. Jieško Marytė Markevičių 
Oestereich, Voralberg, ir kad tė, dabar pagal vyrą Tomiak

LONDON, Ont.

BP-1O2 
išvažiuoti j Kanadą

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

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

Į SLA ORGANIZACIJĄ
Hamiltone įsijungė nauji na 
riai: Aukuro vadovė - režisorė 
E. Dauguvietytė - Kudabienė, 

kiekvieną dieną iš mašinų sta žinomas prekybininkas J. Kaže
tymo skaitliukų (parking me mėkas jr„ J. Jonikas ir G. Ind 
ter) surenka 12 tūkstančių reika. Visais SLA kp. reikalais 
„penketukų“, taigi 600 dol. Pe prašoma kreiptis į K. Baroną, 
reitais metais buvo surinkta 131 Kensington A v. N. telef. 
149 tūkst. dol. LI 5-0970.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Londono lietuviai 38 metų dyba maloniai kviečia atšilau 

Nepriklausomybės šventės mi kyti, o atsilankyti reikia, nes 
nėjimą rengia vasario 18 d., 7 tai kiekvieno lietuvio - natrio 
vai. 30 min. miesto bibliotekos to šventa pareiga, 
auditorijoj, Queen's Ave. 305 Bažnytinis Nepriklausomy 
nr- bės Šventės paminėjimas bus

Programoje bus sveikinimai, vasario 1 9d. — sekmadienį Šv. 
paskaita ir kiti su švente susi Juozapo parapijos bažnyčioje, 
ję dalykai. Visus tautiečius —Pradžia 12 vai. Giedos šventei 
londoniškius ir artimesnių apy pritaikytas giesmes mūsų para 
linkių lietuvius Apylinkės Vai pijos kvartetas. L. E-tas.

/®®®®®®®®®®®®®®®®®®SF$®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

I
 GALIONAS DIVA MODE i

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. WA 8 2 19. a 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g 

>®®$®^®©®®®®®©«>®'®$$««®^®©s^®*^®®s®®®®®®®®®®®®®®< 
>®®$®®$®®®®®®«^®®©^®®©©$«>®$®®®®®®®®®$>®$®®®®®®®®®< 

Lietuviška moterų kirpykla j 
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
g PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. g 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). | 
f 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

HE 0211 Of fine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440.

SIUNTINIAI LIETUVON
medžiagos, oda, avalynė, maistas.

Labai prieinamos kainos.
Visi mokėjimai, įskaitant muitą apmokami čia pat.

Skambinkite ar rašykite:
DOMINIK KOLADA

2097 St. Luke St. (prie Forum)
Montreal. Tel. WI 5698.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 4280.
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas .................. RA 7-3120

P BELLAZZI-LAMY, INC |
7679 George St.TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIWg

D. E. BELANGER 8c SONS 
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave.. Ville Lasalle. TR 4588.
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MONT^REAl.
PASITARIMAS DĖL TORONTO
MOTINOS DIENOS. „VYČIO” ŽINIOS

Vasario 12 d. A V salėje Kur — Mūsų narių-rėmėjų būre 
tūros F. įgal. p. Kęsgailos ini lis auga. Atsiprašome nepaskel 
ciatyva buvo sušauktas Mont bę anksčiau futbolo komandos 
real'io jaunimo orgamazcijų ats stambų rėmėją Leonardą K;r 
tovų, šeštadieninių mokyklų kilį, kuris pasižadėjo nupirkti 

30 vedėjų ir mokinių tėvų k-tų ats komandai aprangą — 150 dol. 
tovų pasitarimas aptarti Moti Klubas, ypač futbolo komanda 

iŠ nos Dienos minėjimą Montrea dėkinga už nuoširdžią paramą.

v-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE.
Šį sekmadenį, vasaro 19 die nyčioje renkamės 10 vai. 

ną, Letuvos Nepriklausomybės min. 
šventė bus mnima sekančiai: ■----- - —£

11 vai. ryto Aušros Vartų kilmingas pamaldas laiko kaly. Nutarta minėjimą rengti ge Be to, prie rėmėjų būrelio pri
bažnyčioje, 1465 de Seve, ir, . v. . „ , ..... r j_,
Šv. Kazimiero bažnyčioje, kam 
pas Rachel ir Parthenais, laiko 
mos iškilmingos pamaldos.

12 vai. 30 min. Šv. Jono baž 
nyčioje, kampas Jeanne Man 
ce ir Prince Arthur, laikomos 
liuterionių pamaldos.

Visos organizacijos ir drau 
gijos yra kviečiamos šiose pa 
maldose dalyvauti organizuo 
tai ir atsiųsti savo vėliavas su 
palydovais.

4 vai. po pietų Plateau salė 
je, Lafontaine parke, įvyksta narių visuotinis susirinkimas 
iškilmingas Aktas - Koncertas, šaukiamas šį šeštadienį, vasa 
kurio metu tars žodį Lietuvos rio 18 d., 6 vai. v. punktualiai, 
Laisvės Komiteto pirmininkas Verdune, 6 Avė, Nr. 1058. Na 
ministeris V. Sidzikauskas. Pro 
gramą išpildys Skautų Vyčių 
Būrelio Tautinių Šokių Grupė, 
kuri pirmą kartą šoks Didįjį 
Malūną ir kitus šokius, Lietu

VASARIO 16-tos minėjimo

nauninkas R. Drouin, Neo-kana gūžės 13 d. D‘Arcy MacGee sa sidėjo Dr. Valadka — 5 dol. 
diečių Komisijos pirmininkas, Įėję. Šiais metais M. D. minėji 
didelis lietuvių draugas.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeane Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, va 
sario 19 d„ 12.30 vai. p. p., lie 
tuvių pamaldos. Pamokslas ski 
riamas lietuvių tautinei šven 
tei. Kun. dr. M. Kavolis.

LIAUDININKŲ -
- VARPININKŲ KLUBO

riai prašomi dalyvauti būtinai.

DĖL SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJOS

Atsitiko tūla nelaimė: nėšio 
vos Operos solistė E. Kardelie jant dėžes, pamestas sąiašas 
nė, pianistas K. Smilgevičius, fantų aukotojų, kurie nebuvo 
Montrealio Dramos Teatras ir anksčiau įrašyti į aukotojų są 
naujai įsikūręs Montrealio lie rašus, dėl to dalis fantų nebu 
tuvių reprezentacinis choias, vo paskelbta. Dabar skelbia 
vedamas muziko A. Ambrozai me dar dalį aukotojų;
čio.

Kadangi minėjimas prasidės 
lygiai 4 vai. po pietų, tad Mon 
trealio visuomenė yra kviečia 
ma nevėluoti ir galimai rinktis 
pusvalandžiu anksčiau.

Aukas renka Montrealio Apy 
linkės 
Likęs 
pagal 
numo'

(pažadėjo ir ateityje paremti).
— Klubas paėmė — nupirko 

draudimą futbolo komandai. 
Draudimas jau įsigaliojo.

— Vasario 25 d. futbolo tre 
niruotėn atvyks anglas trene 
ris, tad visi kviečiami atvykti 
punktualiai 4 v. pp.

— Dar kartą primenama su 
* nešti visą sportinę aprangą sek 

cijų vadovams.
— Įvykęs klubo kaukių ba 

liūs praėjo pakilio nuotaika ir 
pasisekimu. Klubas dėkingas 
visiems atsilankiusiems svečia 
ms. Mes tiikme turėti jus sve 
čiais ir ateityje ruošiamuose pa 
rengimuose. Esame tikri jūsų 
neapvilti.

— Ypatingą padėką klubą., 
reiškia K. Motušiui paaukoji! 
šiam vertingą dovaną (gmtari 
nius karolius, apyrankę ir aus 
karus) kaukėms premijuoti.

— Futbolo komandos vado

Seimelio Prezidiumas.
pelnas bus paskirstytas J- 
Montrealio Seimelio ple 
nutarimą.

S. Naginionis
Prezidiumo Pirmininkas.

MONTREALIO SKAUTAMS
Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventės minėjime skautai daly 
vauja pilnose žiemos uniformo 
se. Pamaldose dalyvaujama or 
ganizuotai ir Aušros y ar tų baž

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite SS—S6 

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

RA 2-5229.

mas norima padaryti kaip gali 
ma iškilmingesnis. Be šeštad. 
mokyklų, meninėje programo 
je sutiko talkininkauti ir jauni 
mo organizacijos.

KLUBO VAKARIENĖ
buvo sėkminga. Susirinko arti 
300 asmenų, kurie linksmai 
praleido vakarą. Klubo sekre 
toriui p. Džiaugiui pristačius 
vienintelį kalbėtoją, Šv. Kaži 
miero parapijos kleboną, kun. 
J. Bobiną, šis padėkojo klubo 
vadovybei už iniciatyvą parem 
ti parapiją, dalyviams už atsi 
lankymą ir šeimininkėms už 
puikų vakarienės paruošimą. 
Vakarienė vyko jaukioje indi 
vidualių pasikalbėjimų atmos 
feroje.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ
Moterų Draugijos vakarienė 
buvo netikėtai gausi. Gi žmo 
nių atsilankė per 200. Vakarie vu ir treneriu sutiko būti senas 
nės dalyvių nuotaikos buvo ge futbolo veteranas ir buvęs Lie 
ros. Paskutinį kartą prieš Ga tuvos rinktinės žaidėjas Jonas 
vėnią gerai pašokta grojant Normantas.
Aušros kapelai.
PP. MOZŪRAIČIŲ ŠEIMOS 

NESĖKMĖS
Pastovūs ir nuošridūs NL 

skaitytojai ir rėmėjai pp. Mo 
zūraičiai paliesti nesėkmių. Si 

brangaus kailio monas Mozūraitis jau kuris lai 
kas kai serga, o p. Mozūraitie 
nė turėjo atsigulti į Victoria 
ligoninę. Dabar staigiai širdies 
smūgio priepuolyje mirė p. Mo 
zūraičio sesuo, Marijona Ado 
maitienė. Pp. Mozūraičių šei 
mai nuoširdi užuojauta.

MIRĖ MARIJONA ADO 
MAITIENĖ-MOZŪRAITĖ
Nuvykusi pagloboti sergan ŠV. KAZIMIERO minėjimas 

®os savo dukters p. Riaukienės įvyks kovo 4 d., Prisikėlimo sa 
vaikų, staiga nusilpo ir jau ne Įėję. Jį rengia Kan. Liet. Kat. 
pasisekė jos grąžinti gyvybei. Federacijos Toronto Skyrius. 
M. Mozūraitė-Adomaitienė yra Paskaitą skaitys Dr. A. Šapo

VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE
Toronto Apylinkės Valdyba darbas yra nelengvas 

ruošia Nepriklausomybės Die nepelningas. Išvykus 
nos minėjimą šį sekmadienį, va džiūnui, nebeatsirado, 
sario 19 d., 4 vai. vak. College tėvų bevestų religinę 
kino teatre (College St. ir Do lę. 
vercourt Rd. kampas).

Ketvirtadienį, vasario 16 d..
7.30 vai. vak. bus laikomos iš 
kilmingos pamaldos Prisikėli 
mo Parapijos Bažnyčioje, ku 
rių metu giedos mišrus „Var 
po“ ir Prisikėlimo parapijos 
chorai.

Sekmadienį minėjimo iškil 
mės prasideda abiejų parapijų 
iškilmingomis mišiomis 11 v., 
Šv. Jono bažnyčioje mišių me 
tu giedos „Varpo* choras.

Minėjimo' programa College 
teatre:
1.
2.

ir ypač 
tėv. Gi 
kas iš 

valandė

3.
4.

5.

DR. J. ŠF GAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

‘ BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

' priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
j šeštadieniais 11—1 
( jrba pagal susitarimą. 
' n a m ų 1038 Osborne Av. 
i Verdi'n. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I Š K A 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4547

VILIUS TELIS TORONTE
’’ vaidinamas ši šeštadieni Prisi 

kėlimo par. salėje. Toronto liet, 
meno mylėtojų būrelis, vado 
vaujamas kun. B. Pacevičiaus, 
veik pusantrų metų išsijuojęs 
dirbo pastatyti šiam, pagal F. 
Šilerį, Šveicarijos laisvės kovų 
herojui prisiminti, penkių see 
nos veiksmų veikalui. Tikima 
si, kad lietuviai savo ątsiiankv 
mu įvertins vaidybos pasiry' 
lių darbą ir pasiaukojimą. Ne 
prikl. Šventės minėjimo išvaka 
rėse „Viliaus Telio*“ pastaty 
mas scenoje turi gilią prasmę.
KREDITO KOOPERATYVO 

„PARAMA“ 
susirinkimas, įvykęs sekmadie 
nį Liet. Namuose. Po valdybos 
ir komisijų ataskaitinių prane 
Šimų buvo paskirstytos 1954 
m. nepadalintas pelnas: 
Šėrininkams dividendas

4%% ........................2109.—
Raleatų 17% ................1917.10
Garantijų fondui 20% 1031.72 
ir Kultūros Fondui . ...130.47

Viso 5188.29 
Buvo apsvarstyti ir priim

Atidarymas,
Susikaupimas pagerbiant žu 
vusius už tautos laisvę, 
Dr. P. Grigaičio paskaita, 
Sveikinimai ir po to pertrau 
ka.
Krašto Valdybos Pirminin 
ko žodis,

6. Sveikinimai, miesto burinis 
tro ir Kanados valdžios pa 
reigūnų,

7. Rezoliucijos priėmimas,
8. Meninė dalis:

Deklamacija — n. Meilutė. 
Duetai — Sol. Žemelytė ir 
Sol. Ščepavičienė.
Tautiniai šokiai — Skautų nauji standartiniai visoms ki_ 
Tautinių Šokių Grupė vad. aito unijoms įstatai.
p. Šadeikienė-Ličkūnaitė, Taip pat priimta 1956 m. są 
Choras Varpas — vad. muz. mata 13.900,00, kurių svarbiau 
St. Gailevičiaus. sios pozicijos: pajamoms pro

9. Uždarymas. centas už paskolas nuo 150.000
Toronto Apylinkės Valdyba.—2% 13.500.—.

VASARIO 16 d., ketvirtadie 
nį, 8 vai. ryto gedulingos šv. 
mišios už kritusius laisvės ko 
vose. Šv. mišias giedos sol. V. 
Verikaitis, 8 vai. vakare pamal 
dų salėje bus susikaupimo va 
landa. Giedos jungtinis Varpo 
ir parapijos choras. Palaimini 
mą su Švenęiausiu Sakramentu 
suteiks Jo Em. Toronto kardi 
nolas.

IŠKILMĖS ŠV. JONO 
KR. BAŽNYČIOJE

Vasaiio Šešioliktosios sven kredito komitetą _ *_____ —
tęs iškilmės šv. Jono Kr. baž Budrėika ir į Priežiūros komi 

! Tamkontinentinės žaibo varžv nyči°je įvyks vasario 19 d., siją. A. Pabedinskas. L.
85, R. R. 1, Kingston, Ont. dėl išsiuntė, o vyrą paėmė apkasų, ivvko pereitą šeštadienį se^rna^ien!> laike 11 vai. iškil Nuomonių skirtumas buvo 
e+iUnorr. kasti. Tokiu būdu M. Adomai salėie dalyvaujant 120 Parnaldų, kurių metu kilęs tarp valdybos ir kredito

TTii-„cs ■ • ___i_ i,-,,, „t, o. 1 lvxj , y J _ namoksla. taikoma npnrik! rlip i____ :x_x_ jai :xj i-------- t :„x.j
nai, sakys Toronto vysk. Fran viu Namams paskolos 20.000 
cis Allen. Laike pamaldų giedok, ikeitus nekiln. turtą, bet 
dos Toronto liet, choras „Var susirinkime tuo reikalu išsiaiš

kinus prieita prie susitarimo.
Bankelio veikloje nauja yra 

tas, kad nuo kovo 1 d. už išduo

Pp. Paunksniai — bonką pui 
kaus Pommery šampano,

p. Kaulakis — 3 doleriai, 
p. Leipus — setas arbatai, 
pp. Makauskai — Martini b.
E. Šulmistraitė — rankų darbo 

kristalinė lėkštė ir daili 
bonkutė, 
Gražys — 

apykaklė,
J. Tumas — 2
M. Šulmistras
Petras Peleckas — Martini b.

Kas dar būtų neįrašytas, ma 
loniai prašome atsiliepti. Vi 
siems aukotojams esame labai 
dėkingi.

TAUTINĮ P. TAMOŠAITIE 
NĖS AUSTĄ DRABUŽĮ IŠ 

LOŠĖ S. VASILIAUSKIENĖ 
gyvenanti 4385 Bourbonniere. 
Ponia Vasiliauskienė patenkin__
ta išlošimu ypač, kad jai reika kilusi nuo Sudargo, Šakių ap., ka. Meninę dalį išpildys kolo 
lingas tautinis drabužis. P. Va 55 metų amžiaus. Jos vyras Ii nijos jaunimas.
siliauskienė susisieks su dail. kęS Lietuvoje, nes vokiečiai ŠACHMATŲ
A. rTamošaifciene, gyvenančia šeimą, artėjant frontui, vienus

tuzinai alaus, 
— bonka vyno:

— Futbolo sekcijos vadovu 
sutiko' būti Pranas Berneckas.

— Jaunių sekcijos vadovas 
inž. Pranas Gvildys.

— Primename, kad stalo te 
niso treniruotės vyksta Šv. Jo 
no parapijos salėje antradie 
niais ir ketvirtadieniais.

Klubo Valdyba.
NAUJOS APYLINKĖS

Valdyboje, kaip matome, yra 
net du vicepirmininkai ir du 
sekretoriai, o kasininkas, kurio 
pareigos yra sunkiausios, reika 
laujančios daugiausia darbo, 
tik vienas. Vargšas Dvilaitis.L.

Išlaidoms procentai už depo 
ritus nuo 90.000 — 3% 2.700. 
— dol.

Paskolų ir gyvybės draudi 
mui 1950 — patalpų nuomai 
800 ir tarnautojams atlygini 
mui 4.000.—.

Kasmet, Valdybos dalis pa 
gal įstatus turi pasikeisti, taip 
šiems metams darinkti į valdy 
bą: p. Šernas, V. Meilus ir Kir 
šinas.

Iš praeitų metų valdyboje h 
ko Strazdas ir Grigaliūnas. Į

i išrinktas P.

stilingo pasiuvimo. Į
Kitus fantus pagal paskelb tienė atsirado vakaruose. Mont 

tą sąrašą jau atsiėmė: p. Alek realy liko 3 ištekėjusios sese 
na, p. Išganaitienė, p. Palec rys — p. Žiurkevičienė, p. Šie 
kas, p. Jankauskas, p. Martinai kienė ir p. Riaukienė. Lietuvo 
tienė, p. Gurčinienė, p. Janu je dar dvi dukterys, o giminių 
šauskas, p. Laurušonis (paau —Bostone, Anglijoje ir Lietu 
kojo sekantiems metams), p. voje. M. Adomaitienės kūnas 
Tvaronas, p. Abromonis, p. pašarvotas koplyčioje Fullum Ra^anauska*s* 6 U 
Pranevičius, p. Stankaitis. 2102. Laidotuvės šį penktadie^.g CQenįįus 9’14 
SERGA: r 1<K ‘ • . * •
toria ligoninėje. Tris mėnesius ms. 
sirgo ir gydėsi General Hospi 
tai, p. Botyrienė, bet jau pa 
sveiko ir pradėjo dirbti.

KaŲamatininkų. Laimėjusiems 
išdalytos dovanos.

„Vyties“ B klasė laimėjo pir 
mą vietą, surinkę 44% taškų, 
antroj vietoj buvo lenkai su 40 
taškų.

Taškus laimėjo: Sirutis 7:5, 
_____________ _ , Tarvydas

_ ... . . _TV . ... 4:8, Genčius 9%:2%, Cipli
p. Mozuraxtiene Vic n}. Užuojauta šeimai ir gimine -auskas 9.3 Maciulaitis 9. L. 
nnpip I ric menPQiiiR J

LIETUVIŠKI FILMAI
Kovo 3 d., 3 ir 7 vai. Prisikė 

limo parapijos salėje bus rodo 
ini naujai sudaryti Brolių Mo 
tuzu si

pamokslą, taikomą neprikl. die komiteto dėl išduodamos Lietu

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St.
Montreal. UNiversity 6-7026

E.

pas“, diriguojamas muz. St. 
Gailevičiaus. Organizuotai su 
vėliavomis bažnyčioje dalyvau
ja Kūrėjai Savanoriai ir Toron damas paskolas bus imama tik 
to liet. Skautai. ...
DR. ANT. BARKAUSKAS, 
ilgą laiką kaip gydytojas dir 
bęs prie Toronto Universiteto, 
šiuo laiku yra išvykęs į Ošavą, 
atlikti stažo tikslu laikyti gy 

a spalvoti Lietuvos fllmai. dytojo egzaminus, kad butų ga 
r - Įima savarankiškai verstis gy

dytojo praktika.
SUSTABDYTA RELIGINĖ 

RADIJO VALANDA
Pusmetį veikusi religinė ra režisorium daugelio vaidinimų, 

dijo valandėlė liet, kalba, vado Jo foto - albumas pilnas jdo 
vaujama tėvų pranciškonų, su mių nuotraukų. Platesnio mas 
stabdyta. Pasirodo, I__ ____

rijonu. Krikšto tėvais buvo: p. rilizuoja 24 tūkst. bonkų, jas radijo valandėlės programos

MIRĖ JUOZAS SMETONA
Juozas Smetona, 53 metų am 

žiaus, vykdamas į darbą, vasa 
rio 9 d. rytą, mirė tramvajuje; 
palaidotas per prancūzų para 
piją. Velionis paliko žmoną, sū
nu ir dukterį. Juozas Smetona LIETUVIAI PAS MOLSONĄ 
buvo Lietuvos prezidento An 
tano Smetonos giminaitis, ki jas alaus 
lęs nuo Raguvos.

KRIKŠTYNOS

L.

i: NOSIES, GERKLĖS ir | 
|j AUSŲ SPECIALISTAS | 
| ir CHIRURGAS | 
| DR. R. C H A R L A N D g 
| 956 SHERBROOKE E. | 
g LA 3-7684 Res. ME 1 6168$

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

6351 
neju- 
mūsų

IDr.E.Andrukaitis
ncc C II V D D Dv r f956 SHERBROOKE E. 

Tei.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

Naujas 3 butą namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

306'0 dol. pajamų pe rmetus. 
Kaina $ 22.000.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

g Suite 306, Aldred Building 
$ 507 Place D'A r m e s MArquette 8045

Prieš metus pastatytas nau 
; bravoras Molson’s 

Bravery per Liet. Namų admi 
nistratorių Petraitį buvo su 

AV klebonas pakrikštijo sa kvietęs lietuvius apžiūrėti tą 
vo bažnyčios pirmąjį varpą Ma alaus fabriką. Per valandą ste 

p. Vilimai, Kazenevičiai, Stan užpildo ir supokuoja. Fabriko 
kūs, Žemaičiai, LiesunaiČiai, pastatymas kainavo 11 mil. do 
Račkus, Martišienė, K. Toliu lerių, o mašinos 5 mik Po ap 
šis, O. Stankūnaitė, Mikolojū žiūrėjimo buvo vaišinti alum 
nas, Venckutė, Mileris, Žįem iki 12 nakties. L.
gulytė. Po krikšto kūmai ir sve 
čiai gražiai pasivaišino pietų 
mis, kuriuos paruošė Gyv. ro bažnyčioje, lietuvių pamaldos 
žančiaus draugija, vadovaujant Vasario 16 šventei Toronte įvy 

ko vasario 12 d., kadangi kun. 
dr. Kavolis jas sekantį sekma 
dienį laiko Montrealyje. Tau 
tinei šventei skirtą pamokslą 
sakė svečias kun. Ansas Tra 

angliškai kalbanti mergina biz kis iš Čikagos.
nierių šeimoje prižiūrėti 5 me KOVO 10 d., šeštadienį, Vėl 
tų berniuką ir mažą apartmen basio baletas.
tą. Reikia apsigyventi vietoje. KOVO 11 d. prasideda para 

Teirautis tel. WA 9833. ’ - - - --

9% palūkanų. Vb.
EL. NARUŠIUI SUKAKO 

55 METAI.
Senas ateivis Eligijus Naru 

šis į Torontą atvyko dar tais 
laikais, kada lietuvių čia gyve 
no dar mažas būrelis. Jis čia 
tuojau įsijungė į kultūrinę veik 
lą, kuri koncentravosi prie Šv. 
Jono parapijos. Jis čia organi 
zavo pasilinksminimus ir buvo

L.
IŠGANYTOJO 

LIUTERIONIŲ

p. Vaicekauskienei. Visi buvo 
patenkinti. Surinkta per 400 
dol. aukų.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais IK 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

kad liet. to lietuvių pasiradymas įvy' 
1934 m. kada prie mįesto ro^ 
šės lietuviai dalyvavo organi 
zuotai pasipuošę tautiniais rū 

bais. Vb.

1 Raštinė: OLiver 4451 $

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

REIKALINGA

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius
GURČINAS
Curatteaa

Montreal. Tel. CL 5515

pijos rekolekcijos vyram.
KOVO 18 d., sekmadienį, Dai 
navos ansamblis.

| LOUIS MANGEAU | 
| KURO ALIEJUS | 
B No. 1 Imperial Products £ 
\ 114-1 Ave., Ville Lasalle. g
I TR 3 2 3 7 |

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.

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

Suite 22, Tunstall Building i I 
709 Dunsmuir Street j 
Vancouver 1, B.C., Canada. į '

Telefonas: Pacific 4511. į J

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 

į ketvirtadieniais ir šeštadie 
j dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 
i entgeno) kabinetas.

Tel. ME 2933
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