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Politinė įvykių savaite
ATVIRAS EDENO ŽODIS SOVIETINIAMS

IMPERIALISTAMS
■t___  Kanada gelbės Rusiją iš bado.

Labai įdomu buvo paskaityti kva naikinanti visus kalmukus, 
Did. Britanijos premjero A. kurie nori laisvės.
Edeno žodį, pasak/tą Anglijos — Karači, Pakistano sostinė 
seime, kuriame DB premjeras je posėdžiauja Azijos pietryčių 
atvirai, nuoširdžiai ir teisingai sąjungos ministerių taryba, ku 
pasisakė dėl naujos Sovietų Są ri išleis savo darbų pranešimą 
jungos politikos, kurią nustatė ketvirtadienį.
dvidešimtasis komunistų šuva — Guatemaloje prez. Armas 
žiavimas Maskvoje. paskelbė žemės reformą. Žem

Edenas aiškiai pasakė, kad dirbiai žemę gauna nuosavy 
dabar pasaulyje beliko tiktai bėn.
viena imperialistinė ir kolonia — Pagal naują taktiką, ko 
listinė valstybė — Rusija. Ki munistai pasiūlė „liaudies fron 
tos valstybės, kurios turėjo ar tą“, bet laisvieji, profsąjungų 
ba dar turi kolonijų, joms šutei federacija atsisakė į ją eiti, nes 
kia laisvę ir nepriklausomybę, komunistai nekovoja už darbi 
Ir Rusija, jeigu ji tikrai nori ninku gerbūvį, o vykdo Rusi 
taikos, ji visų pirma turi

SUTEIKTI LAISVĘ 
PABALTIJO VALSTYBĖMS, 
kurias okupavo 2-jo pasaulinio 
karo metu. Be to, Edenas past 
sakė ir dėl Rusijos diktatorių 
grasinimo vandenilio bombo 
mis sunaikinti Vaakrų valsty 
bes. Edenas sakė, kad vandeni 
linės bombos lygiai gali sunai 
kinti ir Sovietų Sąjunga, todėl 
veltui Chruščiovas su Žukovu 
grasina vakarams vandenilinė 
mis bombomis. Taika ne bom 
bomis palaikoma, bet geriąs san 
tykiais, pagrįstais laisve, huma 
niškumu ir demokratija, kuri už 
tikrina visiems teises, laisvę ir 
gerbūvį. Toks DB premjero pa 
sisakvmas yra tikrai mielas.

Labai įdomu, kad Rusija, ku 
ri dar caro laikais buvo garsi 
kaip kviečių eksportininkė, da 
bar jau pristigo duonos, veikia 
nt stebuklingajam sovietiniam 
režimui ir stebukladariams kol" 
chozams.

KANADA TURI RUSIJĄ 
GELBĖTI NUO BADO.

Ilgą laiką derėjusis Ottawo 
je prekybinė Sovietų delegaci 
ja išprašė iš Kanados 44 milio jos į Vakarus sausio mėn. bu 
nūs bušelių kviečių, už 60 mi vo 25.000, vasario 22.526. 
lionų dolerių. Reikia tačiau abe — 9 protestantų dvasininkai 
joti, kad tie kviečiai pasiektų išvyksta į Rusiją, o rusai juos 
sovietijos žmones; jie greičiau revizituos birželio mėnesį, 
šia bus sukrauti į sandėlius ka 
ro tikslams.
TRUMPOS ŽINIOS
— VT pirmininkas 

kauskas atsisveikino su VT na 
riais, Pabaltijo tarybos nariais 
ir savo bendradarbiais. Ta pro 
ga kalbas pasakė Vliko pirm. 
J. Matulionis, VT pirm. A. De 
venienė, latvių min. R. Liepinš, 
estų pulk. Jakobsen, Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumo 
ir Vokietijos krašto valdybos 
vardu E. Simonaitis ir bendra 
darbių vardu — J. Jaks-Tyris. 
Už šiltą atsisveikinimo žodį, iš 
keliant sunkias veiklos sąlygas 
ir įvertinant buv. VT pnininin 
ko nuopelnus per trejetą dar 
bo metų, padėkojo K. Žalkaus 
kas. K. Žalkauskas su žmona 
iš Europos išplaukė atgal į JA 
V 1956. IĮ. 24. tiesiai iš Breme 
nhaveno uosto.

K. Žai

ŠIAURĖS RYTPRŪSIAI BE KANADOS RAJONO SKAU 
VOKIEČIŲ TŲ IR SKAUČIŲ VADOVŲ-

-VIŲ SĄSKRYDIS.
Balandžio 14 ir 15 dd. Toron 

pasakė: „Lietuvių tauta niekad laisvė, kuri buvo laikinai su tik iš Rytprūsių, bet ir iš Klai te yra šaukiamas Kanados Ra 
nenustos kovojusi dėl laisvės“ spenduota, vėl sušvis, atitaisant pėdos krašto. Grįžuseiji pasako jono lietuvių skautų-čių vado 
Šį VLIKo pirm, žodį Amerikos lietuviams padarytąją skriaudą, ja, kaip atrodo gyvenimas tame vų-vių sąskrydis, kurio progra 
Balsas Vasario 16 d. išvakarė Meninėj daly gražiai pasiro krašte. Vokiečių Rytprūsių pa ma yra sekanti:
se per Muencheno stotį perda dė Vasario 16 d. gimnazijos bėgėlių organas „Ostpreussen šeštadienį — Registracija, 
vė į pavergtąjį kraštą. choras, gimnazijos šokėjai, kuo blatt” nr. 7-1956, pasiremda

Ir šiandien lietuviai, išbarsty pų choras, diriguojamas Stro mas vokiečių pasakojimais, pri 
ti po visą platųjį pasaulį, gyve lios, ir jo vadovaujamas okte pažįsta, jog šiandien visa Kara 
na ta vieninga mintimi — Lie tas. Svečiai gėrėjosi Vasario liaučiaus sritis praktiškai yra 
tuva turi būti laisva ir neprik 16 d. gimnazijos mokinių su likusi be "okiečių. 1953 m. pa 
lausoma, kad Vasario 16-sios šoktais „Rugučiais“, „Kepuri naikinus sienos suvaržymus ir 
dienos aktas turi būti ir vėl 
vendintas.

Vyriausiasis Lietuvos

Žinios iš VLIK’.......... . .. _______________  _ Pastaruoju metu i VokietijaVLIKO PIRM. J. MATULIO NIS ŽODYJE Į KRAŠTĄ leidžiama išJvykti vokiečiams ne

jos valdžios direktyvas siekti 
imperializmo.

— Vakarų Vokietija šiemet 
sudarys 59.000 vyrų kariuome 
nę.

— Indonezijai JAV parduo 
da maisto už 95 mil. dol.

— Italijos darbininkai 100 
% balsavo už laisvąją piofsą 
Įįungų federaciją.

— Spauda praneša, kad Mas 
kva padovanojo lėktuvą Kini 
jos premjierui Mab-Tze-tun 
gui. Šis paprašė pirma lėktuvą 
išbandyti. Bandymo metu lėk 
tuvas sprogo »r visi lakūnai, jų 
tarpe ir vienas rusas, žuvo. Iš 
to daromos išvados, kad Mask 
va buvusi suprojektavusi Mao- 
-Tze-tungą nužudyti. Pasirodė, 
kad lėktuvo motoran buvę pri 
pilta smėlio.

— Į Maskvą pakviestas Pran 
cūzijos premjieras Mollet, ge 
gūžės 14 d.

-— Kanadoje lankėsi Italijos 
prezidentas, po vizito Ameriko 
je.

— V. Vokietijos atstovas pa 
darė Maskvoje demaršą dėl ka 
ro belaisvių grąžinimo.

— Pabėgėlių iš rytų Vokieti

Vienetų veiklos pranešimai, 
Rajono Vado pranešimas, 
Brolijos Užsienio Skyriaus 
pranešimas,
Rajono Dvasios Vado prane 
Šimas.

„Ble leidžiant per Nemuną laisvai Sekmadienį — Pamaldos Šv. 
Jono bažnyčioje,
Skautiško darbo principų ir 
metodų nagrinėjimas, 
Sveikinimai,
Rezoliucijos, 
Sąskrydžio uždary^nas. 
Sąskrydis prasidės šeštadie

„Rugučiais“, ,, 
įgy ne“, „Oželiu“, „Malūnu

zdingėle“. vykti į Karaliaučiaus sritį ir iš
________ __ Memmingeno vadovybės bu ten į Lietuvą, nors ir palikus ad 

laisvinimo Komitetas, dar su vo' suruoštas įspūdingas Vasa ministracinį paskirstymą abejo 
kurtas Lietuvoje, gyvena ir dir rio 16-sios minėjimas. V asario se srityse, koki jį rusai buvo 
ba, visad turėdamas pavedima 18 d. Lietuvos Nepriklausomy įvedę 1945 m., į Rytprūsių šiau 
tautog, ra idėja, kuria išreiškia bės paskelbimo sukaktis pami rinę dalį nuvyko vienas kitas 
Vasario 16-sios c_____ _____
Ta idėja gyvena, ta kryptimi 
dirba ir kviečia visus lietuvius 
nuo šio įpareigojimo niekad ne 
atsisakyti.

Šiandien šios mūsų tautinės 
ir valstybinės šventės proga aš 
ir sveikinu visus brolius ir se 
sės pavergtoje Tėvynėje ir toli 
mosiose stovyklose esančius, 
sveikinu lig šiol nukentėjusius 
visus okupacijos vargus, sveiki 
nu nepametusius vilties ir vėl 
sulaukti laisvų dienų. O jos 
ateis. Laisvės ir vergijos kovoj 
laimi visada laisvė. Gėrio _ _
gio kovoj neišvengiamai laimi žią ir reikšmingą kalbą pasakė 
gėris.

Taigi, tikėkime savo 
tikėkime gražia šviesia ir lais 
va įjos ateitimi, tikėkime Vaka 
rų demokratijų gera valia ir jų 
laimėjimu, tikėkime priespau 
dos ir vergijos žuvimu, tikėki 
me, pagaliau, ir Dievo palai 
ma“, — baigė J. Matulionis.

Vilkas išeina į platesnę 
visuomenę

Iš

18 d. Lietuvos Nepriklausomy įvedę 1945 m., į Rytprūsių šiau

dienos aktas nėta ankštesniame ratelyje, kur vokietis iš Klaipėdos krašto ai
dalyvavo tik mūsų tautiečiai, iš Lietuvos. Prieš porą metų nį 10 vai. ryto ir baigsis sekma 
tarp jų dabar Europoje esąs Karaliaučiuje dar gyvenę apie dienį 3 vai. po pietų. Sąskry 
Vliko pirm. J. Matulionis, UR 25 vokiečiai, bet ir jie pastaruo džio metu bus skaitomos ir dis 
T valdytojas Dr. P. Kalvelis ii ju metu jau iškeliavo į Vakarus, kutuojamos įvairaus turinio pa 
iŠ Šveicarijos atvykęs skaityti Kiek maža beliko vokiečių vi skaitos. Vienetų vadovai prašo 
paskaitos prof. J. Eretas. s

Minėjimas įvyko didžiausio ir tas faktas, kad pvz.
je Memmingeno Pilies salėje. 
Jame labai gausiai dalyvavo vo 
kiečių visuomenė, vietos lietu 
viai, taip pat latviai ir estai. Sa 
lė, kurioje telpa apie 1000 žmo 
nių, buvo pilna.

Trumpą žodį tarė ir Vliko
ir blo pirm. J. Matulionis. Labai gra

soje Kaliningrado srityje, rodo mi iš anksto registruotis pas 
Tilžės vietos Tuntininkus, kurie savo 

mieste tėra likusi viena vienin keliu šiuos sąrašus perduoda 
telė vokietė, o ir ta pati yra iš Rajono Vadeivai-vei.
tekėjusi už ruso gydytojo, gi 
jų vaikas jau nemoka vokiškai. 
Grįžusieji pareiškia nieko neži 
ną, kad pvz. Ragainėje būtų kęs ir Nemunyne. Todėl „Das 
dar likę vokiečių. Įsrutyje teli Ostpreussenblatt“ konstatuoja, 
kusi tik veina vokiečių šeima, kad Kaliningrado srityje vokie 
Kai kur ir kaimuose vienas ki čių belikę tiek maža, jog prak 
tas vokietis yra „gavęs lietuvis tiškai galima laikyti jų ten visai 
ką pasą”. Vienas vokietis teli nebesant.

Kanados Rajono Brolijos ir 
Seserijos Vadeivos.

į minėjimą iš Bonnos atvykęs 
federal. Vokietijos parlamento 
(Bundestago) narys H. A. Luc 
ker, pabrėžęs, kad lietuvių tau 
ta, kovodama už savo teises bū 
ti laisva ir nepriklausoma, taip 
pat gina tuos šventus princi 
pus, kuriais pagrįstas visas mū 
sų gyvenimo ir siekimų turinys.

Kalbėjo dar Bavarios parla 
mento narys Ficher, Memmin 
geno vyr. burmistras ir visa ei 

Vliko vadovybės susitikimas lė kitų vokiečių visuomenės ats 
su vokiečių politikais ir spau tovų, taip pat mūsų kaimynų 
dos žmonėmis Bonnoje, vokie pabaltiečių atstovai, 
čių kai kurių federalinės vyriau 
sybės ministerių, parlamento 
narių ir politinių veikėjų pa 
reiškimai Vasario 16-sios pi o 
ga, gausiai svetimtaučiams da 
lyvaujant 
šventės

tauta,

Visų susirinkusiųjų vardu 
kancleriui Dr. Adenaueriui pa 
siųsta telegrama.

Vasario 16 d. gimnazijoje 
šventė buvo pradėta tautines 

Nepriklausomybės vėliavos iškėlimu. Pamaldas už 
minėjime Memminge Tėvynę ir žuvusius mūsų bro 

ne, Heidelberge ir kitur, rodo, liūs katalikams atlaikė Vasario 
kad Vliko žmonės išeina pla 16 <L gimnazijos kapel. kun. dr. 
čiau į visuomenę, nei ligi tol.

Po įspūdingų pamaldų Hei 
delberge minėjimas buvo su 
ruoštas vasario 19 d. Šventę ve 
dė kpt. Bervingas. Salėn susi 
rinko apie 600 žmonių. Tarp 
jų buvo visa eilė amerikiečių, 
pradedant generolais, baigiant 
eiliniais, nemažas skaičius vo 
kiečių, tarp jų spaudos žmonių, 
Suddeutscher Rundfunk atsto 
vas, kuopų vyrai ir kt. Kuopų 
pastangomis minėjimas praėjo 
labai įspūdingai. Tai buvo pir 
mas tos rūšies pasirodymas 

Heidelberge.
A. Devenienė anglišaki paša 

kytoje kalboje perdavė Vliko 
Kovo 18 dieną Toronte Pri Vykdomosios Tarybos vardu 

sikėlimo par. salėje koncertus sveikinimus, išryškindama Va jose. Į minėjimus provincijoje

— Pranešama, kad gautos ži 
nios, jog Sibire yra žuvę šie 
žymūs lietuviai: buv. vidaus 
reik, ministeris
tis, kun. J. Vailokaitis, buv. Lie 
tuvos atstovas Italijoje V. Čer 
neckis, prof. Karsavinas. Daug 
Klaipėdos krašto gyventojų iš 
tremta į Sibirą, Krasnojarsko 
sritį. Daugelis jų serga džiova.

— Prof. A. Voldemarą vie 
nas sugrįžęs vokietis matęs 
1955 m. Kazachstane, kur esą 
gyvi vysk. Ramanauskas ir 
vysk. Matulionis.

— Austrija išvijo iš Vienos 
komumstinių profsąjungų cent 
rą.

TORONTO
ATVYKSTA „DAINAVOS“ 

ANSAMBLIS.

V. Endziulai J. Petraitis, evangelikams — 
kun. Šimukėnas. Iškilmingame 
posėdyje dalyvavo Vliko pirm. 
J. Matulionis, PLB Vokietijos 
kr. v. pirm. P. Zunde, MLT pre 
zidiumo pirm. E. Simonaitis, J. 
Glemža, T. Bernatonis, Hutten 
leido lietuvių apylinkė ir kiti 
svečiai.

Įspūdingas minėjimas Romo 
je, gražiai suorganizuotas Ita 
lijos dr. valdybos, buvo prade 
tas pamaldomis, kurias atlaikė 
didelis lietuvių tautos bičiulis, 
vienas iš įtakingiausių Bažny 
čios vyrų, kard. Pizazrdo.

D. Britanijoje Vasario 16 die 
nos minėjimai buvo suruošti vi 
sose didesnėse lietuvių koloni

PETICIJA ANGLIJOJE
Anglų Common Cause orga ris numatomas š. m. balandžio 

nizacija renka visoj D. Britani antrojoje pusėje), kad D. Bri 
joj parašus po peticija, kurią tanijos vyriausybė 
ji ruošiasi įteikti britų parla buv. laisvų valstybių 
mentui. Peticijoje sužymėti sv mą. Tikimasi surinkti 
arbiausieji Sovietų nusikalti lionus parašų. Parašų 
mai ir D. Britanijos vyriausybė ypač aktyviai remia 
prašoma, kad D. Britanija ne dvasinė vyriausybė ii 
darytų su Sov. Sąjunga jokio žymių žmonių. Tokios peticijos 
susitarimo, kuris tiesiogiai ar propagandinė reikšmė yra labai 
netiesiogiai pripažintų Sovietą didelė. Peticijoje minimos taip 
ms valdyti Centro ir Rytų Eu pat Pabaltijo valstybės, todėl 
ropos kraštus, tarp jų ir Pabal po peticija noromis rašosi ir ją 
tijo valstybes, D. Britanijos vy uoliai remia taip pat D. Britą 
riausybė prašoma reikalauti, nijoje gyveną lietuviai, latviai 
kad būtų grąžinta laisvė tiems, ir estai. D. Britanijos L. Bend 
kurie jos neteko. Peticijoje taip ruomenės vadovybė kreipėsi į 
pat išvardintos visos sutartys, mūsų tautiečius, prašydama 
kurias Sovietai sulaužė. Drau kiek galint prie to žygio prisi 
ge prašoma nesudaryti įspūd dėti ir jį visaip paremti. Lietu 
džio (tai ypač svarbu Chruščio viai aktyviai renka parašus dar 
vo ir Bulganino vizito metu, ku bovietėse ir susirinikmuose.

toleruoja 
pavergi 

kelis mi 
rinkimą 
katalikų 
visa eilė

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
MINĖJIMAS EDMONTONE

Šiais metais Edmontono ir Minėjimo išvakarėse, Vasa 
apylinkės lietuviai Lietuvos Ne rio 11 d., buvo suvaidintas vie 
priklausomybės Šventę minėjo no veiksmo patriotinis iš parti 
sekmadenį, vasario 12 d- Minė zanų gyvenimo scenos veika 
jimas prasidėjo iškilmingomis las. Jaunuolių grupė įspūdingai 
pamaldomis už Lietuvą, Ed pašoko kelis lietuviškus tauti 
montono Lietuvių Kat. Misijos škus> šokius. Be to buvo sūdai 
Koplyčioje. Po pamaldų, Iškil nuota keletas lietuvių dainų ir 
mingam Aktui prasidedant, Lie įspūdingai padeklamuota. Vasa 
tuvių Namuose, buvo įneštos rio 16 ir 17 d. d. buvo per pran 
Lietuvos ir Kanados vėliavos cūzų ir anglų radiofonus CH 
io sugiedotas Kanados himnas. FA ir CKUA suruoštos pran 

KLB Edmontono skyriaus cūzų ir anglų kalbomis trans 
pirmininkas Dr. Vidugiris ati |!®pijos supažindinančios pla 

iš Čikagos atvykęs liet, ansamb sario 16-sios dienos reikšmę ir buvo išvykę paskaitininkai iš darė minėjimą dienai pritaikin čia ja Albertos visuomenę 
Eisenhoweris pasisakė, lis „Dainava“, vadovaujamas lietuvių pastangas bekovojant Londono ir kitų didesnių cent ta gilaus patriotizmo kalba, ku Lietuva. V. K.

Sodeikos. Visiems būtų malonu su imperialistiniu komunizmu rų. Lietuvių Namuose Londo rios metu, susikaupimo minute, 
išgirsti šį puikų chorą, gaila už savojo krašto išlaisvinimą, ne buvo suruoštas priėmimas, pirmininko pakviesti, dalyviai 
tik, kad biletų kainos taip au Vokiškai paskaitą skaitė Inf. į kurį atsilankė kai kurie žino atsistoję, pagerbė žuvusius už 
gštos, net iki 3 dol. Aišku, kvie Tarnybos valdytojas M. Gelži mi anglai ir pavergtųjų tautų tėvynę mūsų brolius ir seseris, 
čiant didesnį chorą, susidaro iš nis, nušviesdamas Vasario 16 atstovai. Tarp svečių galima bu Šventei pritaikintą paskaitą mpany of Canada prezidentas, 
laidų, bet toks kainų išpūtimas d. prasmę, padėtį Lietuvoje ir vo matyti kunigaikštytė Alice, atliko visuomenininkas p. Du yra pareiškęs, kad skirtumas 
vargu ar jau yra pateisinamas, išryškindamas laisvajame pašau kuri yra artima Anglijos kara bauskas, Calgario lietuvis. Vai tarp Kanados importuojamos 
Ir Eatono Auditorija, turinti pa lyje vedamą su pavergėjais ko lienės giminaitė ir Britų Lygos zdžiai apibūdindamas Lietuvos ir eksportuojamos naftos kie

su

kad jis pakankamai sveikas bū 
ti JAV prezidentu, o kadangi 
dar daugelis jo užplanuotų dar 
bu nepadaryti, tai ir kandida 
tuoįa, bet jis atsisakąs važinė 
ti agituoti už save ir tepasinau 
dosiąs radiju ir televizija.

— Sovietai sutiko, kad aud
ros ištikti švedų žvejai bėdos togias kėdes ir visą aplinką, nuo va. Šis minėjimas buvo tikra ry Europos Laisvei globėja: par priešistorinį laikotarpį, lietuvių kių išsilygina maždaug dešim
atveju galės užsukti į Klaipė koncerto dalyvių ima už bile žto demonstracija. Joje gausiai lamento atstovas Alfred Bos kalbos reikšmingumą mokslo ties metų laikotarpyje.
dos uostą. tus nuo vieno iki dviejųdol. dalyvavo ne tik lietuvių kuo som, buv. Britų-Lietuvių dr- srityje ir Lietuvos fiziografines Jo apskaičiavimu, nevalytos

— Skyla Adenauerio koalici SERGA. Penktadienį darbovie pų vyrai, bet taip pat latviai, jos pirmininkas: T. H. Preston, savybes, kalbėtojas priminė tau naftos importas į Kanadą 1936
ja, nes demokratų partijoj pasi tėję netikėtas širdies smūgis iš estai, vokiečiai ir kiti, be to, vi buv. D. Britanijos pasiuntinys tiečjams tautiškos vienybės rei m. sieks 313.000 statinių i die
reiškė sukilimas prieš vadovy tiko inž. Barauską. Ligonis at sa eilė amerikiečių karių. Ta Kaune; E. J. Harrison, buv. D. kšmę ir pareigų svarbumą tėvy ną, bet eksportas taip pat pa
bę. sigavo šv. Juozapo ligoninėje, proga tenka taip pat pažymėti Britanijos konsulas Vilniuje; nės atvadavime. kils iki 275.000 statinių į die

— Malajų komunistams atsi Daktarų manymu, inžinieriaus JAV armijos Vokietijoje ka Arthur Baft, darbo partijos ats Edmontono lietuvių choras ną. Tuo būdu importo ir eks
sakius priimti valdžios pasiūly sveikata yra labai rimtoje pade riuomenės teismo gen. Gardes tovas: Estijos, Latvijos ir Lie darnai išpildė „Kovoje“ jūs porto skirtumas sumažės iki 
mus, prasidėjo jų naikinimas, tyje. Inž. Kulpavičiui, trūkus pareiškimą, kuriuos ji» pareiš tuvos Įgal. ministerial D. Britą žuvote, mielieji draugai“. Iškil 38.000 statiniui į dieną. 1955 m.

— Pabėgę iš Rusijos kaimu namuose apendicitui, Doctors kė pritariąs pasakytųjų kalbų nijoje ir daug kitų žymių asme mingas aktas užbaigtas Lietu tas skirtumas buvo 163.000 sta
kai šaukiasi pagalbos, nes Mas ligoninėje padaryta operacija, mintims ir tikįs, kad Lietuvos nybių. vos Himnu. tinių į dieną. (C. S.).

KANADOS NAFTOS 
REZERVAI

W. M. V. Ash, Shell Oil Co
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Velykų prašymas
Ateina Šv. Velykos. Labai yra daug jų, kuriuos pasiekti 

prasmingos šventės religiniu galime ir kuriems padėti gali 
šeimyniniu ir artimo meilės at me taip pat. 
žvilgiu. Visas krikščioniškas 
pasaulis jas švenčia dideliu dva 
siniu pakilimu ir stengiasi su 
tikti ir praleisti gražiai ir kil 
niai. Mes lietuviai, šalia religi 
nių pareigų atlikimo, ruošiame 
dar ir Velykų stalus galimai 
puošniau, Įvairiau ir sočiau. Ve 
lykų margučiai užima bene pir 
mą vietą tame puošnume. Gra 
žus tai paprotys, girtinas ir pil 
nai palaikytinas.

Džiugu, kai prie Velykų sta 
lo susirenka visa šeima, ir dva 
sios ramybė apgaubie visus. 
Tai yra tikroji bendruomenė, 
bent jos natūralioji ir pagrindi 
nė užuomazga. Mūsų laikai ne §’ 
ramūs ir pilni skriaudų. Ne vi 
si galės prie bendro šeimos sta 
lo susirinkti ir ne visos šeimos 
Velykų stalą turės. Daug kas 
tokiu, kuriems nebus ne tik lie 
tuviško margučio1, bet ir sotes 
nio kąsnio ir duonos riekės. 
Mes lietuviai ypatingai daug 
tokių savo brolių turėsime Eu 
ropoję ir tolimuose Rusijos plo 
tuose. Tuo tarpu ne visus vargs 
tančius galime pasiekti, bet

Laiškai Redakcijai
Malonus Pone Redaktouau, bo atkalbėti, bet aš esą nepa 

Lietu klausęs. . .
Apie kitus mano „žygdar 

bius” Brazilijoje per eilę metų 
žinotų ne tik vienas p. Vasiliau 
skas, (buvęs mano firmos dali 
ninkas), kurio pavardę mini Jo 
nas Putvis. Mano visa veikla 
yra vieša, atvira ir visiems ge 
ros valios lietuviams gerai ži 
noma.

Visa „tiesa“ yra tolygi tie 
sai, kad aš tarnauju slaptoje 
Brazilijos policijoje. (Už šią 
„žinutę“ gal atkreips savo dė 
mesį ir minėtoji įstaiga). Šis 
„mitas“ apie mano praeities ir 
dabarties „žygdarbius“ turi 
tiek tiesos, leidžiu sau manyti, 
kiek ir Jono Putvio pavardė, 

rašau“ sako laiško paraštėje Jo aPie kuria a§ patyriau tik iš „Ne 
nas Putvis. O man šis vardas priklausomos Lietuvos 5 nu 
ir pavardė tenka išgirsti pirma rnerio. Nerasčiau nieko tragiš 
kartą. Nė jokia vienuolika me kai baisaus“, jeigu būtų aplin 
tų nelydėjo mane su Jonu Put kybės privertusios pakeisti pa 
viu, kaip „bendras gyvenimo

Šių metų ..Neprikl.
vos" 5(456) Nr. teikėtės tai 
pinti Jono Putvio vardu pasira 
šytą „tautinės savigarbos, są 
žinės ir teisybės“ pagrindu pa 
remtą laišką, todėl būkite ma 
Jonus leisti man tuo pačiu pre 
tekstu duoti atsakymą, kadan 
gi to laiško mintis paskubėjo 
su pasigardžiavimu ir savais ko 
mentarais persispausdinti dau 
guma pasaulio lietuvių laikraš 
čių. Teikitės, Pone Redakto 
riau, priimti širdingos pagar 
bos žodį.

Kas yra Jonas Putvis ir 
ko jis siekia?

„ . . . nesidangstau slapyvar 
dėmis, bet atvirai rašau ir pasi

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATIJKTi PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS i VOKn IR PAPRASTU (.AIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE 
AL, F O. Nebuvo atsitikimo, kad 
patogiau, prašome siųsti ar banko 
— Money Order'iu. Kam sunku 
visu merus, gali mokėti dalimis,
t) gauni bargan tol kol prasi kuria ir sugeba apsimokėti.

pinigai būtų žuvę. Kam 
čekiu ar pešto perlaida 
prenumeratą apmokėti už 
Naujai at/vkusieji laikraš-

Ruošdamiesi Velykų šven 
tems, pirkdami ir dažydami mar 
gučius, prisiminkim, varge 
esančius, alkstančius ir paliegu sutapimas“. Nors „faktus“ apie 
sius. Paskirkim nors mažą da mane ir mano praeitį jis dėsto 
lėlę tos sumos, kurią išliesime toli prieš vienuolika metų —bū 
Velykų dovanoms ir Velykų st tent 1940 metus. Jeigu jis ma 
alui. Siųskim savo aukas Vely ne pažįsta tik vienuolika metų, 
kų proga patyrusiam šalpos tai negali žinoti mano „juodų 
darbo valdytojui Bendrajam darbų“ prieš penkiolika ar še 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon šiolika metų, 
dui—BALFui, 105 Grand Stre Po savo knygos išleidimo aš 
et, Brooklyn II, New York. Jis esu gavęs šimtus „pavardėmis“ 
žino visus varge esančius: vai ir slapvvardėmis pasirašytų 
kučius, senelius, ligonius, gau laiškų. Jų daugumoje išryškė 
sias šeimas nes jie visi BALFti ja svarbiausias elementas: kei 
gerai pažįsta ir jo pagalbos pra ksmai, burnojimai, priekaištai 
šo. Pasidalinkime tuo būdu sa ir grasinimai. Šitos „dovanos“ 
vo Velykų stalu su visais. Nuo pilasi, lyg iš gausybės rago ir tauti šio žmogaus naivumą ir 
to musų stalas nepasidarys me veik sutartinai visoje lietuvių viltį šitokiais būdais suniekiu 
nkesnis, o dvasinė ramybė ir spaudoje. Neišskiriant net bur ti mano darbo rezultatus ir ma 
moralinis pasitenkinimas bus liokinės, lietuviškomis raidė ne Įbauginti su niekų darbo pro 
mums dideliu užmokesčiu i 
atliktą lietuviško solidarumo ir kus — sulaikyti tolesnių 
artimo meilės darbą.

Būkime vieningi, paduokime 
ranką varge skęstantiems.

Prelatas Jonas Balkūnas
E. p. BALFo Pirmininkas.

vardę. Tokių mes turime net 
iš žymiųjų veikėjų gana daug 
ir nesijaudiname, bet man dar 
nebuvo tam būtino reikalo. Gi 
visus kitus „faktus“ tegalėjo ži 
noti tik ypatingas komunistų 
propagandos pareigūnas, o jei 
gu juos „žino“ asmuo neturįs 
nieko bendro su Paplovais ar 
Smirnovais, tai jo šmeižtai tė 
ra padiktuoti baimės jausmo, 
kad neatsidurtų Il-me ar III- 
me „Aš Kaltinu“ tome, tig gal 
jau ne Jono Putvio, bet jo tik 
raja pavarde.

Baigoje tenka tik apgailės

POSVOTORI

Veda sktn. inž. J. Bulota.
TIKRIEJI SAVO SPAUDOS RĖMĖJAI

„Skautų Aidas“ gali pasidi tuviams skautams: būtent skau 
džiuoti, kad turi tokius šaunius tininkui, skautui vyčiui ir skau 
rėmėjus. Štai vienas skautas tui. 
vytis, kuris praąo jo pavardės 
neskelbti, atsiuntė „S. A.“ au 
ką — 50 dol. Tą auką jis skiria 
tiems, kurie patys neišsigah 
„S. A.“ užsiprenumeruoti. Sa 
vo laiške administracijai jis 
taip rašo: „Šitas pinigas yra su 

‘ keltas beplatinant lietuvišką
spaudą. Tad, kad ta spauda ža 
liuotų, reikia ir dalį grūdų grą 
žinti atgal i žemę...“

O štai kitas pavyzdys. Sktn. 
L. Heiningas iš Detroito išpir 
ko sau „SA“ garbės prenume 
ratą ir dar tris prenumeratas procentų, 
užsakė Vokietijoj esantiems lie „Skautų zXido“ Administrator.

Toronto skaučių „Šatrijos* 
tuntas užsakė 5 prenumeratas, 
o Toronto jūrų skautės „Van 
denės“ 3 prenumeratas — Vo 
kietijoj likusioms sesėms.

Hartfordo (Conn) skautų 
vyčių „V. Krėvės’ butelio na 
riai visi užsisakė sau „Skautų 
Aidą“ ir dar vieną prenumera 
tą atsiuntė Vokietijoj likusie 
ms lietuviams skautams. Tai 
tur būt pirmasis būrelis, išpil 
dęs spaudos prievolę visu 100bus liokinės, 

už mis. Kodėl? Jų visų tikslas aiš vokacija. Atidus mano knygos
i „Aš skaitytojas tik nusišypsos iš to 

Kaltinu“ tomų pasirodymą. kių Tonų Putvių „įrodymų“,
Iš viso to tektų šypsotis, jei kad bolševikai finansavę mano 

gu nebūtų liūdna, jeigu raudo knygos išleidimą. (Nors dalis Urugvajaus lietuvių komunis sovietiniai žiaurumai, 
noji ranka neveiktų visuome " ' ' ' . ~ . .. . .. . . .__ - . - _
nės opiniją; jeigu neįsiskverb bes Rėmėjams, jie visi knygo p. Laupinaitį kolioja išsijuosęs, tų p. Laupinaičio suminėti žmo 
tų į [------- ' —-- ■ • - ~ - .......... . ■ - —
spaudos skiltis.

Iš kur Jonas Putvis žino an 
kstesnę „pavardę“, prokomu juos faktinai nuogai demaskuo spalvuotų antikomunistinių 
nistine ir pronacinę veikla — ja; kurie neglosto savuosius pa katu, 
tėra jo vieno paslaptis. Bet na taikūnus ir nesmerkia nesamo 
šaulyje yra nemaža lietuvių pa ningai bolševikinio maro baci 
žinusių 
reikale niekada neatsisakys pa praregėjusius. Objektyvios tie 
liudyti, kokį bendradarbiavimą sos bolševikai nefinansuos, bet 
aš esu 
tais mūsų tautos okupantais. 
Broklyne gyvena mano tikroji 
teta (Nephew), kuri dar tik 
rai nėra pamiršusi mano pavar 
dės ir ją geriau atmena už Jo 
ną Putvį. Iš Wetter (Ruhr) 
„prapuoliau“ ne 1946 birželio 
mėn., bet 1947 m. spalio 1 die 
ną išvykdamas į Angliją. Pir 
mą karta girdžiu kapitono Šlei 
nio ir K. Gailiaus pavardes. 
Anglijoje „atsiradau“, kaip tū 
kstančiai kitų DP lietuvių. Bra 
zilijoje atsidūriau taip gi tais 
pačiais keliais, kaip visi kiti iš 
Anglijos Brazilijon atvykusieji 
DP lietuviai. Labai norėčiau pa 
žinti nors vieną DP lietuvį, ku 
n aš esu „kurstęs ir įžūliai ra 
ginęs grįžti į Bolševikų okupuo 
tą Lietuvą“ (Juozas Aukšta 
kalnis, rodos, gyvena dar šiuo 
adresu, 210 Pacific Avė., To 
ronto, 9, Ontario, kuris visą 
laiką lig man išvykstant į Ang 
Ii ją dirbo toje pačioje darbovie 
tėję ir tame pačiame lageryje. 
Tegul ir jisai pasako apie ma 
no „kurstymą"). O tokių, ti 
kiu, kad Kanadoje yra ir dau 
giau, k. t., J. Karosas, Julius 
Zdanavičius, (Antanas Rūkšte 
lė Australijoje), čia, Brazilijo 
je, Virbickas.

Iš kur Jonas Putvis žino apie 
mano slaptus pasitarimus su ru _ 
sų majoru Paplovu ar Smirno ru‘sberniams, sukūręs 
vu? Iš kur jis žino net jų pa 
vardes? Iš kur žino ir žino net 
puslapių skaičių man įteikto 
rankraščio? Kokiu būdu suži 
nojo net pinigų sumą (55.000.

ne 00 kruzeirų), kuri man esą bu 
Jurkšas. Jurkšo kviečiami visi patingėjo suduoti garsių katu vusi įteikta už knygos išleidi 

mą ir išplatinimą? O kad visa 
tai jis žinojo ir žino jau įrodo 
tas „faktas", kuriame .jis teigia 
esą stengiąsis mane nuo to tau 
tos kiršinimo ir išdavikiško dar

SUNKI ŽIEMA MANITOBOS ŪKININKAMS.
Nepaprastai sunki žiema Va bei matyti visą miesto kultūri 

karų Kanadoje. Nors jau pra nj gyvenimą. Miesto triukš 
džia kovo mėn., bet jokio page mas, bildesys bus nuobodus ir 
rėjimo nematyti: sniegas, snie įkyrus jame gyvenantiems, 
gas, pusnys ir daugiau nieko. Tais laikais atrodė, kad tai tik 
Oro biuras sako, kad sniego kri tai iliuzija. Bet šiandien yra 
tūlių ko ne rekordinis kiekis, reali tikrovė: radijo aparatus 
dėl to prisibijoma potvynių, turi kiekvienas, taipogi televizi 
orui atšilus. ja, kuri, tiesa, dar jaunutė, bet

Tarp ūkių ir miestelių susi žengia pirmyn per užpustytus 
siekimas veik neįmanomas, laukus, ir pasiekia mūsų gyven 
Daugumai ūkių likus be arklių, vietes. Net Montrealio, Toron 
tokiam orui esant ir didieji 
traktoriai negali pajudėti. Pas 
tas aplanko per 2—3 savaites, 
todėl pašto dėžėse spaudos ran 
di nemažą krūvą. Laimė, kad 
šiuose dideliuose žemės plotuo 
se išraizgyta telefono ir elekt 
ros laidų, todėl nors vielų pa 
galba galima susisiekti su tau 
tiečiais, pasikeisti žiniomis bei 
padejuoti sunkia žiema.

Gana sunku su mokyklinio 
amžiaus vaikais. Kai kam mo 
kvklos yra už 2—3 ar daugiau 
mvlių, todėl jas labai sunku pa 
siekti.

Man prisimena, dar būnant tuvių gyvenimą?
Lietuvoje, (kada turėjau krista Kai kurie ūkininkai gauna 
linį radiją) Blavieščiūno pas laiškų iš Lietuvos. Pasirodo, 
kaitos apie ateiti. Jis sakė: kad dalis Lietuvos žmonių dar 
„Ateis laikai, kada bus geriau yra savo vietose, nors gerokai 
gyventi toli už mškio, už aplamdyti. O kiti gauna laiškus 
pustytuose laukuose ir girdėti įr iš Sibiro. P. Liaukevičius.

to programas matome.
Vienaip ar antraip, bet įkyri 

žiema turės užleisti vietą gra 
žiam pavasariui ir karštai vasa 
rai. Tuomet šiuose plotuose su 
žaliuos gražūs javai, kurie at 
neš džiaugsmą ne tik ūkininką 
ms, bet ir visai žmonijai.

Iš mūsų sostinės, Winnipe 
go, lietuvių gyvenimo abiejuo 
se Kanados laikraščiuose jokių 
žinių nematyti. Spėliojame 
mes, ūkininkai, ar nebus spro 
gus tenai atominė bomba, kuri 
sunaikino visą Winnigego lie

(MGAW, Alte.
VASARIO 16-JI, PRAĖJO YPATINGOJE 

NUOTAIKOJE!
Š. m. vasario 18 d. Calgario tuviškų dainų ir pašoko keletą 

lietuviai šventė 38-tas Lietuvos tautinių šokių. Liaudies dainos 
nepriklausomybės paskelbimo buvo palydimos muzika, kurią 
iškilmes. Šventės minėjimas 
ko ukrainiečių salėje; N. 
Calgary, 1st. Ave.

Minėjimas prasidėjo 19 
30 min. Minėjimo iškilmes 
darė Antanas Kučinskas, o visą Calgariečiai, atsidėkodami 
minėjimo programą vedė kun. Edmontono menininkams,

vy išpildė kun. Jurkšas, o solo ir 
E. duetas buvo išpildyti panelės 

Nekrošytės ir dr. Juodelio. Ta 
vi. utniams šokiams grojo akorde 
ati onas.

Calgariečiai,

200 dalyvių sugiedojo Canados čių. Daugiausia plojimų susi 
ir Lietuvos himnus. Po to buvo laukė solistė ir solistas p. Nak 
susikaupimo minutė už Lietu rošytė ir Dr. Juodelis.
vos laisvę žuvusius. Po puikios programos A. Ku

Po rimties valandėlės, nenu činskas, Calgario Lietuvių Dr 
ilstamas lieuvių veikėjas, kun. jos vardu, Vasario 16-sios pro 
Jurkšas tarė keletą sveikinau ga, apdovanojo Justiną Ander 
čių žodžių calgariškiams nuo šoną, kaipo nusipelniusi Lietu 
edmontoniečių. vių Dr-jos narį.

Dėka kun. Jurkšu pastangų Calgario vyskupui leidus, se 
Calgario Vasario 16-ji turėjo kė šokiai ir vaišės. Tą dieną 
ir labai Įdomią tai dienai pritai Tautos Fondui aukas rinko K. 
kintą meninę dalj. Edmontoniš Dubauskas.
kiai pastatė partizaninį veika Vasario 19 d. Šv. Kryžiaus 
lą. Be to, padainavo puikių lie Koplyčioje įvyko lietuviškos

finansavimo priklauso ir Gar tų laikraščio „Darbas“, kuris NL red. laukia, kad pasisaky

grynai antibolševikinės je sužymėti). Tiesa, jie gali fi kiek tiktai įmanydamas. nės, o taip gi p. J. Putvis, ku
nansuoti net antibolševikinius P. M. Laupinaitis ir šiemet, ris pasisakė turįs įrodomųjų do
leidinius, bet ne tokius, kurie kaip jau ne kartą, yra išleidęs kumentų savo teigimams irody

i pla ti. Nes juk svarbu yra išsiaiš
kuriuose pavaizduojami kinti tiesa.

taikunus ir nesmerkia nesamo

mane Lietuvoje, kurie Jomis apsikrėtusius ir vėliau

vedęs su vienais ir ki

pamaldos, kurias atlaikė ir tai 
dienai atatinkamą pamokslą 
pasakė kun. Jurkšas. Po pamal 
du, vėl visi rinkosi į ukrainie 
čių salę ir čia Įvyko' iškilmingi 
pietūs edmontiniškių garbei. 
Laike pietų su svečiais buvo 
gražiai pasikeista mintimis.

Juozas Dubauskas.

objektyvi tiesa ne vienam iš 
„atsivertėlių“, taip gi yra kar 
ti ir baisi, kurią mėgina dengti 
provokacijomis, šmeižtais, au 
toriaus asmens juodinimu, gra 
sinimais, purvo drabstymu, 
kad... pagaliau prarastų tiesos 
meilę, prarastų idealizmą ir sa 
vo energiją sunaudotų nekenks 
mingam dolerio kalimui.

Visa tai nėra naujiena. Visa 
tai žmogiškai prigimčiai arti 
ma. Viso to aš ir tikėjausi išei 
damas savo veikalu į pasaulio 
viešuma. Šiek teik pažindamas 
žmogiškas silpnybes, nesiste 
biu tokių Jonų Putvių atsiradi 
mu, tik įspėju šį „drauga iš 
grūšės“, kad jeigu jis teiksis 
Įrodyti jog bolševikai man su 
mokėjo 55.000,00 Eruzeirų, įro 
dyti viešai lietuvių visuomenei, 
tai aš viešai pasižadu jam išmo pasakyti, 
keti ne tik tuos penkiasdešimt 
penkis tūkstančius, bet dar 
priedo atiduosiu visą būsimų 
knygų honorarą. Esu permažai 
turtingas, kad Kanados vieša 
me teisme galėčiau iškelti jam 
bylą už šmeižtus (kas liečia 
Brazilijos Įstaigas, tai jos pasi 
rūpins), o taip gi abejoju ir dėl 
Jono Putvio pavardės tikrumo. . 
Manau, kad šis „draugas“ yra kstančių. Tat, kaip galima sa 
iš burliokiškos „Liaudies Bal kyti, kad ten „nieko nėra“? 
so“ pastogės, talkindamas Bra 
ziliškiems lietuviškos kilmės 

visa šį 
„šedevrą“, kurį su pasigardžia 
vimu pasigavo visa eilė lietu 
viškų - patriotiškų laikraščių, 
kaip meškerės slieką. . .

Su širdinga pagarba
Meldutis Laupinaitis: 
„Aš Kaltinu“ autorius. 

Sao Paulo, 1956 m. vasario 20. 
Priedas: Siunčiu mažai infor 

macijai, kad panašiai „pager 
bė“ ir bolševikų spauda, kuri pa 
gal Jono Putvio „įrodymus“ 
man „apmokėjo“ 55.000,00 kru 
zeirų. Visi kiti komentarai ne 
reikalingi, nes mano ir dabarti 
niai darbai kalba patys už sa 
ve. Tai rodo gaunamieji anoni 
miniai laiškai, kas liečia dabar 
tinį mano dirbamą darbą kovo 
je prieš komunizmą. M. L.

Redakcija, kaip rašo p. Lau 
pinaitis, yra gavusi ištraukas iš

Ko jaudintis, jeigu nieko nėra? Kas gi atsitiko, kad dabar to 
„Nepriklausomos Lietuvos“ prireikė? Bimba~ nuduoda nai 

ĮMandrapypkio pasisakymas 
apie iš sovietų gaunamus pačių 
komunistų laiškus apie padėtį 
sovietijoje ir darbo žmonių gy 
venimo sąlygas sukėlė visą kom 
širšyną: „Liaudies Balse“ ir 
„Laisvėje“ ištisais straipsniais 
nuginčijama, kad nieko nesą.

Na, draugai, tai ko jaudina 
tės, jeigu nieko nėra? Ir Man 
drapypkis norėtų, kad ten nie 
ko bloga nebūtų. Beliktų tiktai 
džiaugtis, kad sovietijoje tik 
ras rojus. Tiktai. . . Andrulis 
bijo ten važiuoti, o Mizara su 
Pruseika tiktai kitus ragina, o 
patys nei negalvoja išbandyti 
sovietinio rojaus malonumus. 
Tat, tur būt en kas nors yra?

Ne, draugai, kad galėtumėt 
', jog ten nieko nėra 

(reikia suprasti, kad nieko blo 
ga nėra, bet komdraugai to ne 
pasako), reikia pirma patiems 
savo kailiu išbandyti, kaip yra 
išbandę tie, kurie neseniai iš 
Kanados ten nuvyko ir kaip 
yra išbandę tie, kurie Lietuve 
je pasilikę turėjo „savanoriš 
kai“ keliauti į Sibirą. O tokių 
yra ne pavieniai, bet šimtai tu

vų durnelį ir rašo pasakas ma 
žiems vaikams. Trisdešimt aš 
tuonis metus istorija buvo ge 
ra, o trisdešimt devintais štai 
ga pasidarė bloga? Kodėl gi? 
Bimba nepasako, kad Pankra 
tova ir kiti 20-to komunistų su 
važiavimo Maskvoje dalyviai 
aiškiai pasakė, kad Stalinas tą 
istoriją klastojo ir tempė ant 
savo kurpalio. O juk Stalinas 
gi buvo genialus ir neklystai! 
tis vadas, kurį pernai tiktai gar 
bino ta pati Pankratova ir tas 
pat Bimba.

Ne, Bimbukai, tiktai patys 
kvailieji tavo pasekėjai nesup 
ras, ką rašai ir kaip bandai iš 
sisukti iš sovietinės makalynės 
— melų ir apgaulės.

Kas gi geriau moka joti?
Jonikas „Vilnyje“ rašo, kaip 

Audėnas, Brigaitis ir kiti esą 
jotu liaudžiai ant sprando, kaip 
L. Jonikas? Jis ir neturėdamas 
valdžios, kaip ryžtingai ir ener 
gingai joja ant sprando liau 
džiai, — tai kas būtų, jeigu 
taip jam kas duotų valdžią ant 
liaudies? Jonikas darbininkų 
„ciūgus" pasikinkitų į savo dik 
tatūrinj vežimą. O sovietuose 
bei okupuotoje Lietuvoje ne 
sunku ir taip jodyti darbininką 

Komunistai meistrai sukalio ms ant sprandų, nes darbinin 
ti uodegom. Meluoja ir nemirk kai ten beteisiai — nei skųstis, 
teli. Štai Bimba rašo apie Pan nei streikuoti, nei žodžio ištar 
kratovą. Esą Pankratova pasiū ti prieš valdžią nevalia. O, leng 
liusi „pakeisti ir pataisyti Ta va sovietuose jodinėti darbinin 
rybų Sąjungos istorijos vadovė kams ant sprando.
liūs..." Mandrapypkis.

Bimba mėto pėdas

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Komunistų partijos kongre yra šimtąsyk geresnė, negu ge 

sas Maskvoje galvos netik pasi riausia Sovietų Sąjungoje, 
elgė kaip Aizopo pasakėčios ..................
asilas, kuris, mirusio liūto ne Lietuvių literatūra tremtyje 
bebijodamas, jį koja paspyrė, turi vieną ištikimą ir pasišven 
bet ir pasauliui pačiulbėjo, 
ląkštingalos, kurios kumeliu 
kus pjauna.

it tusį draugą — amžiną 
nios kritikos tylą.

Rojus, sakoma, tada įvyks, 
kada visi šunes devynių kačių 
gyvenimą turės.

Blogiausia vieta Kanadoje

suma

Afrikiečiai pasakoja, 
je vietoje stovi motinos 
antroje — šunies, o trečioje — 
žmonos. Bet — kas tiki afrikie 
čiu?

pirmo 
meilė,

Prof. Dūda.



1956. III. 7. — Nr. IV (461) M E P R 1 K L ? U S O M A LIE T U V A 3 PSL.

Lietuvių - Lenkų Iš kur tas aiškumas?

dir

KUR VEDA APATIŠKUMAS IR NERYŽTINGUMAS?
Rašo L. Tamošauskas.

Iš daugelio mūsų tautiečių o M. Lietuva už Nemuno ir 
ar tai ruošiant Klaipėdos kraš bant vis tiek ne mūsų?
to atvadavimo minėjimą, ar Jei kartais bus tokia padėtis, 
šiaip kalbant apie M. Lietuvą, kad reikės lenkams vienokį ai 
tenka girdėti: „Kam jūs tą mi kitokį koridorių į Dancigą duo 
nėjimą ruošiate, rūpinatės M. ti, perkertant Vokietijos valsty 
Lietuva? Juk Klaipėda vistiek bę, tai dar nereiškia, kad visi 
bus mūsų, o M. Lietuvos už Ne Rytprūsiai, t. y. ir su M. Lietu 
muno vis tiek negausim. Tas va Vokietijai bus paskirti. Kaip 
yra aišku”.

Niekaip negaliu suprasti, iš 
kur tas aiškumas. Nors apie 
ateitį visu 100% teisingai pa 
sakyti iš viso yrą sunku, bet ap 
svarsčius visas situacijas, atro 
do, kad greičiau Klaipėda su 
visa M. Lietuva bus mūsų arba 
net ir Klaipėda ne mūsų.

Visiems aišku, kad Lietuva

santykių klausimu
II.

IŠSIAIŠKINIMAI, NE SUTARTYS
Toliau kalbant apie santy kių su lenkais reikalą iš pagrin 

kius su lenkais, reikia prisimin dų. 
ti, kad tiek Berno konferenci Lietuvių Politinėje Konferen 
joje, tiek vėliau Paryžiaus kon cijoje 1954 m. visiems šiems 
ferencijoje, kur buvo susirinkę klausimams tirti buvo sudary 
VLIKas ir diplomatai Lietu ta Lietuvos Rytų Komisija, į 
vos laisvinimo programai svars kurią ir min. p. Žadeikis raštu 
tyti ir jos gairėms nustatyti, pasižadėjo paskirti stebėtoją 
buvo vieninga nuomonė, kad mu ekspertą, 
ms reikia surasti su lenkais sp 1954 m. Lietuvos Laisvini 
rendimus, kurie pašalintų bet mo Komiteto nariai turėjo ke 
kokį santykių drumstimą. Ka lėtą informacinio pobūdžio pa 
dangi pasaulyje buvo paplitusi sitarimų su lenkų Rada Poli 
nuomonė, jog lietuviai su len tyczna atstovais, 
kais yra amžiname konflikte, Pereitą rudenį, į New Yorką 
Kurio nepajėgė pašalinti nei atvykus iš Londono p. Stypul 
Jautų Sąjunga, nei kitos tarp kowskiui, kai kurie lietuviai

tautinės institucijos, ir kad dėl' veikėjai buvo su juo susitikę, atgaus nepriklausomybę arba 
tų santykių įtempimo išsilaisvi Ta proga kaip tik p. Stypulko vakarų karo su Sov. S-ga atve 
aus tarp Lietuvos ir Lenkijos wskis kėlė mintį, kad būtų nau ju, arba derybomis, arba paver 
gali susidaryti ginkluoto susi dingą kontaktus atnaujinti. gtų tautų sukilimu. Visais atve 
rėmimo pavojus, VLIKas buvo 1955 m. lapkričio 25 d. VLI jais tuose įvykiuose neišvengia 
nuomonės, kad ir lietuviai ir Ko- sesijos JAV-se metu svars mai dalyvaus vakarų bent didž 
lenkai turėtų deklaruoti, jog tant tarptautinę padėtį buvo iosios valstybės. Paveigtų tau 
bet kurie nesusipratimai bus nutarta išrinkti trijų asmenų tų sukilimo atveju didžiosios 
sprendžiami tik taikos keliu. ’ ‘ 1 ’ r Tr ’ i-a-la- :x:_.

Įvairiuose tarptautiniuose 
gremiumuose, kur susirinkda 
vo pavergosios tautos, teko da 
lyvauti ir lenkams ir lietuvia 
ms ir bendrai pasisakyti dėl pa 
vergtųjų išlaisvinimo bei išlais 
vintų kraštų ateities. Taip pvz. 
buvo Centro ir Rytų Europos . . ...
konferencijoje, kuri įvyko Lon telefonuota į Lietuvos pasiunti gomis turės atsistoti preiš vo 
Jone 1952 m. Kai 1954 m. bu 
vo įsteigtas Pavergtųjų Euro 
pos Tautų Seimas, jame irgi da 
lyvavo ir lietuviai ir lenkai. 
Pirmajame Seimo posėdyje iŠ

komisiją, būtent — prof. Ka vakarų valstybės, greičiausiai, 
minską, V. Sidzikauską ir Dr. dar turės įsikišti į priešingą vo 
Trimaką, kuriems pavesta tar kiečiams frontą, taigi prieš vo 
tis su visais lenkų egziliniais kiečius, nes sukilusios tautos, 
veiksniais, siekiant santykius aišku, dar pabarškins ginklais 
išlyginti. tarp savęs dėl sienų, ypač to ne

Dr. Karveliui grįžtant iš J išvengs Vokietija su Lenkija. 
AV ir Kanados per Londoną, Tad vakarų valstybės, bent 
iš lenkų Rada Narodowa buvo Prancūzijos ir Anglijos pastan

žinome Versalės sutartimi visa 
M. Lietuva nebuvo Lietuvai 
grąžinta tais motyvais, kad esą 
M. Lietuvos daly už Nemuno 
perdaug įsigalėjusi germaniza 
cija. Taigi tas kraštas Vokieti 
jai paliktas ne kokia nors jos 
teise į tą kraštą, o faktu, kad 
ten perdaug vokiečių ir vokiš 
kūmo. Dabar gi ten beveik jo 
kių pėdsakų ne tik germanizaci 
jos, bet ir pačių vokiečių neli 
ko. O kas bus dar už kiek lai 
ko. Tad visą M. Lietuvą grąžin 
ti Lietuvai, kaip savo žemę, tų 
kliūčių nebėra.

Jei kas galvoja apie reikalą 
atlyginti Vokietijai už jos būsi 
mą kovą prieš Sov. S-gą, tai po 
sukurtos Potsdamo konferenci 
joj Vokietijos ir tolimesnėj įvy 
kių raidoj jos likusios (Vakarų 
Vokietija), dabar daug kuo jai 
galima atlyginti.

Dar yra viena galimybė, kad 
Vokietija pati derybų su Sov. 
S-ga keliu gali atgauti savo že 
mes. Būkim tikri, kad geruoju, 
be karo daugiau negu dabartį 
nę rytinę Vokietiją iš Sov. S- 
gos negaus. Bet čia yra ir kita 
galimybė, būtent, kad Vokieti 
ja tuo atveju atsistos į priešin 
gą frontą vakarams ir todėl, at 
sistatant Lietuvos nepriklauso 

' mybei, gali tekti vakarams Vo 
kietiją vėl karpyti, o ne ją di 
dinti .

Taigi visokiais atvejais atro 
do, kad visos M. Lietuvos mes 
negausim tik, jei jos nenore 
sim, nesieksim, o perleisim len 

' kams, kurie jos siekia, jei gy 
vensim tokiomis apatiškomis, 
neryžtumo nuotaikomis, kaip 

1 minėti mūsų tautiečiai, nes nie 
kas nieko, kaip iškepto karve 
lio ant stalo, be pastangų nepa 
deda. Ir Vasario 16 d. akto bei 
Nepriklausomos Lietuvos nie 
kas mums nedavė, nepadėjo 
ant stolo, o 1918-20 m. lietu 
vių ryžtingumas, drąsa ir dar 
bas iškovojo, nors tuo laiku tik 
rai viskas buvo neaišku ir atro' 
do neįveikiama.

L. Tamošauskas.

The „MIRAMAR“

nybę, pareiškiant norą pasima kiečių žygiavimą pirmyn. Tai 
tyti su Dr. Karveliu. į tai Dr. gi visokiais atvejais, nustatant 
Karvelis padarė mandagumo dabar Sov. S-gos valdomų vals 
vizitą p. Starzewskiui. Londo tybių sienas, dalyvaus vakarų 
niškė lenkų spauda šį įvykį pa didžiosios valstybės.

kilmingai buvo pasižadėta lai minėjo, savotiškai nušviesda 
kytis vieningumo, kol bus pa 
siektas visų bendras tikslas,— 
kol pavergtieji kraštai bus iš 
laisvinti.

Ideologiškai giminingos or 
ganizacijos, kaip, sakysime, 
Rytų ir Centro Europos Sočia 
listų Sąjunga, taip pat Žaliasis 
Internacionalas ir krikščionis 
kai demokratinių politinių par 
tijų Rytų ir Centro Europos 
Unija, kurios apima ir lenkus 
ir lietuvius, bendradarbiaujant 
dar glaudžiau ir yra suintere 
suotos, kad bet kuriems įtem 
pimams visokia medžiaga būtų 
pašalinta.

Tačiau lenkų emigracinėje 
spaudoje nuolat pasirodydavo 
pareiškimų, kad emigracinė len 
kų visuomenė nepripažįsta nau 
jos rytinės sienos ir pretenduo 
ja į Vilnių ir jo sritį. Mūsų gi 
požiūriu, Vilniaus srities reika 
_as yra išspręstas,—todėl leng 
vai galėjo susidaryti priešingu 
mai, kliudantieji kovai su bend 
ru priešu ■— Maskvos imperia 
lizmu.

Mūsų laisvinimo veiksnių 
konferencijoje, kuri įvyko 1954 
m,. VLIKo pirmininkui M. 
Krupavičiui ir Vykd. Tarybos 
pirm. K. Žalkauskui atsilan 
kius JAV-se, ; 
menyse buvo įrašyta: jei proga norima kelti

„Išeinant iš to, kad pastan principinį klausimą, ar mūsų 
gos sumegzti ir lyginti santy laisvinimo veiksniai iš viso ga 
kius su lenkais sustabdytos nuo Ii imtis šių reikalų tvarkymo ir 
1947 m. ir nuo tada esama tik ar tai turėtų būti rezervuota bės, tai jie negali imtis santy 
atsitiktinių susitikimų su jų vi išimtinai diplomatams, tai ten kių tvarkyti su svetimomis 
suomenės ar egziliriės vyriausy ka konstatuoti, kokia iš tikrų valstybėmis, prie kurių nėra 
bės žmonėmis; kad santykių jų yra padėtis. akredituoti. Mūsų gyvenimo
nesutvarkymas gali grėsti nau Kaip žinome, šiandien mes praktikoje, nuo pat Vyriausio 
ju konfliktu pereinamuoju me neturime akredituoto Lietuvos jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
tu ir apnuodyti mūsų tarptau valstybės diplomato prie len teto atsiradimo pradžios, mūsų 
tinę padėtį“, — buvo nusista kų vyriausybės. Kadangi mūsų santykių nustatymas su įvairio 
tyta svarstyti visą mūsų santy diplomatai nesudaro vyriausy mis valstybėmis ir tarptautinė 

mis institucijomis buvo VLIko 
iniciatyvoje. Bet ir Berno ir 
Paryžiaus konferencijose, kur 
buvo susirinkę VLIKas ir mū 
sų diplomatai, visi šie reikalai 
buvo bendrai svarstomi. VLI 
Kas laikosi praktikos, kad ten, 
kur yra mūsų akredituoti dip 
lomatiniai atstovai, santykiavi 
mas su tų kraštų vyriausybė 
mis atliekamas per mūsų atsto 
vą.

Tuo atveju, jei VLIKo 
rinktai komisijai pavyktų 
lenkų politiniais veiksniais 
rasti būdus ir kelius, kaip mū vado, kurį taip ilgai garbino, 
sų santykius išlyginti, supran kaip negirdėtos išminties tėvą, 
tama, kad prieš darant bet ku mokytoją, genijų, saulę su viso 
riuos susitarimus, jie bus žino mis žvaigždėmis, šiandien tie 
mi ir svarstomi su mūsų diplo patys jo draugai ir pasekėjai, Amerikos" prezidentas Eisenho 
matais, svarstomi Vyriausiąja siekdami tuojau užvaldyti visą weris atpalaidavo vieno biliono 
me Lietuvos Išlaisvinimo Ko pasaulį, Staliną jau balvonu pa dolerių vertės uranijaus, atomi 

nosinės £ mitete, aptariami su kitais mū vertė. Kongreso metu Maskvos nei energijai gaminti. Specia 
j, « sų laisvinimo veiksniais ir žino1 teatruose nuo sienų buvo nuka listų apskaičiuota, kad šito ura

k mi visai mūsų lietuviškąjai - i binėjami Stalino paveikslai ir nijaus sprogstamoji galia gale 
suamenei. _ K. gabenami į rūsis. Palauksime, tų sunaikinti keturiasdešimt

Gerai žinome, kad Versalės 
sutartimi sukurtas Dancigo ko 
ridorius pačių vakariečių pri 
pažintas klaida. Klaidos papras 
tai taisomos, bet ne kartoja 
mos. Taigi Dancigo koridoriaus 
nebegalės būti. Tad didžiųjų 
įvykių atstatoma Vokietija tu 
rėš būti arba be Rytprūsių, ar 
ba su Rytprūsiais ir kartu su 
Dancigo koridorium. Abiem at 
vėjais nebūtų Vokietiją dalijan 
čio svetimos valstybės korido 
riaus. Bet antruoju atveju mū 
sų Klaipėda būtų pavesta len 
kams arba padaryta tarptauti 
niu uostu, kad per mūsų terito 
riją galėtų juo naudotis lenkai, 
nes jie be išėjimo į jūrą nebus 
palikti, o mažesnis turi nuken 
tėti.

Tad iš kur tas aiškumas, kad 
Klaipėda ir miegant bus mūsų,

BOLŠEVIKŲ „PERVERSMAS“
Lietuvos Laisvės Komiteto na rio J. Audėno žodis per 

New Yorko radiją.
Paskutinėmis dienomis pa vėžys yra apžergęs kuo ne visą 

šaulio politikų ir spaudos akys žemės rutulį. To vėžio šaknys 
yra nukreiptos į Sovietų Rusi leidžiamos gilyn, o ne visur yra

ma.
Tam tikra mūsų spauda, pa 

siremdama lenkų spaudos pra 
nešimais, ėmė kelti nerimą, tar 
tum čia būtų daromi su lenkais 
kokie nors susitarimai, kurie 
galėtų mūsų interesus pažeisti 
ar tam tikrus įsipareigijimus 
lenkų atžvilgiu sudaryti.

Tam tikro nerimo įnešė ir 
pasikalbėjimas neva iš diploma 
tams artimų sluogsnių, kad 
apie visus šiuos reikalus diplo 
matams nieko' nežinoma.

Ir Rytų Komisijoje, kur tas 
reikalas buvo svarstomas, ir 
VLIKo posėdyje, kuriame nu 
tarta sudaryti trijų komisiją, 
dalyvavo diplomatų atstovai ir 
jiems ne tiktai pats faktas, bet 
ir visi samprotavimai nėra pa 
slaptis. Kaip žinome, VLIKo 
sesijos JAV-se metu visuose po 
sėdžiuose dalyvavo gen. kon 
sulas p. Budrys, o VLIKo Ry 
tų Komisijoje dalyvauja konsu 
las Stašinskas.

VLIKo nutarimu sudarytoji 
komisija iš prof. Kaminsko, V. 
Sidzikausko ir Dr. Trimako 
turi uždavinį ne sutartis suda 
ryti, o išstudijuoti ir su atitm tę vyko komunistų partijos su visomis šaknimis išoperuoti. pavOgS 
kainais lenkų veiksniais išsiaiš konferencija. Į ją suvažiavo ne šitas didžiulis komunistų ko <’;wkia aav„ 
kinti, kokiu budu butų galima tik Sovietų Sąjungos komunis ngresas Maskvoje sudomino pa laimėti dviejuose 
nasiekti lenku lietuviu santv hl narvine at-c+nvai Uet iv ie vri___ 1.- X__  1__ 1 JA x-____ J- ... . „ .pasiekti lenkų lietuvių santy tų partijos atstovai, bet ir iš vi 

programos met kių išlyginimą.

NAUJAS 1956
WESTINGHOUSE

TOPLINE 21 ’’TV
IŠBANDYTA VISOJE KANADOJE KAD GERIAU

VEIKTŲ BET KURIOJE VIETOJE!

Puikus naujas 21” MIRAMAR aparatas turi „ypatingą 
išvaizdą“, veikia puikiai ir turi visas naujųjų Westing
house Topline serijos charakteristikas. Jų žinomos „Sil
ver Safeguard“ chassis yra išbandytos kiekvienoje apy
linkėje, nuo vandenyno iki vandenyno. Westinghouse 
geriausiai perduoda paveikslus, veikia be pataisymų, 
lengva nustatinėti, gera žiūrėti. Ir tiek mažai tekaino- 
ja! Apžiūrėkite pas sau artimiausią Westinghouse par
davėja. . . galima gauti walnut, mahogany ar blonde oak 
medžio.

YOU CAN BE SURE... IF IT’S

WESTINGHOUSE
gal neužilgo pradės griauti ir tūkstančių Hirošimos miestų.

x v . - , - ° x ' T- j°' paminklus, o jo karsta tikrai Kaip matome, abu žymieji
ją. Ten, Maskvoje,^ visą savai pakankama^ chirurgų t? vėžį kas nors iš Raudonosios aikš Antrojo Pasaulinio karo vadai, 

nors ir draugais vienas kitą va 
dina, kalbasi labai realiais lak 
toriais, palydėdami gražiais tai 
kos išlaikymo žodžiais.

Sovietų Sąjunga, matydama, 
kad Amerikos teikaimoji išvar 
gintoms tautoms materialinė pa 
rama daug padeda, patys labai 
atkakliai pradėjo savo „ekono 
minę paramą“ siūlyti ir Azijos 
ir Afrikos valstybėms. Nors ne 
sukelia abejojimų, kad šioje vie 
toje Sovietai Amerikos nepra 

Technika ir materaili

so pasaulio.
Mes turime labai įsidėmėti 

tai, kad bolševikų raudonasis

Šitokia savo taktika, jie nori 
: frontuose: 

viduje ir užsieniuose. Viduje 
pavergtoms tautoms ir visiems 
gyventojams gali suspindėti 
malonesnis šilimos spindulys. 
Suspindėti ne dėl to, kad gale 
tų tikėtis geresnio gyvenimo,

šaulį tuo, kad iš ten pasigirdo 
dalykai daug kam visai neįpras 
ti, nežiūrint, kad Rusijoj bolše 
vikai laikosi jau trisdešimt de 
vintus metus. Tad kas gi ten 
vyksta? Gi štai kas:

1) Chruščiovas pasakė, kad bet tik dėl to, kad tirono išauk
Sovietų Sąjunga ir su ja ko lėti įpėdiniai, pradėjo trypti Ii 
munizmas taip išaugę, kad pa gi šiolei buvusį savo genialųjį 
šauly nebesą jokių kliūčių, kas vadą ir mokytoją. Mes tikime, 
komunizmą bepajėgtų sulaiky kad negeresnio likimo sušilau lenks, 
ti. Sovietų Sąjungai nereikėsią ks Malenkovai, Chruščiovai ir niai ištekliai yra laisvojo pašau 
su nieku kariauti, o taikiomis kiti. lio pusėje. Tačiau, ir Sovietų
priemonėmis komunizmas nu Kas liečia užsienius, tai ištie teikiamoji materialinė parama, 
galėsiąs demokratinį pasaulį, sų šitomis savo pinklėmis ko yra didelio dėmesio verta pro 
Chruščiovas kongrese dalyva munistai bando gaudyti naujų Nukelta į 6-tą psl. 
vusius kitų kraštų komunistų aukų. Jie tuo daug ir laimi, nes 
vadus įpareigojo visuose kraš viso pasaulio spauda tik apie 
tuose vesti atkaklią kovą. tai ir terašo ir dažnai gerai atsi

2) Keli kiti kalbėtojai pasisa liepdama. Tatai nemaža pade 
kė, kad Sovietų Sąjunga, o l?da Chruščiovui, kuris mano jau 
giai ir partija, turinčios būti turįs savo glėbyje visą pasaulį.

t valdomos kolektyvo, bet ne vie
no asmens, kaip buvo prie Sta kė, kad Sovietų Sąjunga jau pa 
lino. Nors dar ne visai pilna sigaminusi tokių raketų, kurio

3) Maršalas Žukovas paša

iš 
su 
su

burna, bet jau pusėtinai atvirai m^s pasieks apšaudyti visus. 
Amerikos miestus. Tuo pačiu, 
žinoma, pasakė, kad pasauliui 
užvaldyti neužtenka Chruščio 
vo siekimų ir propogandinių 
priemonių, bet reikia dar ir la 
bai daug sprogstamosios me 
džiagos.

Po šitų Žukovo pranašysčių

buvo smerkiama vienašmenė 
Stalino diktatūra ir nurodyta 
daug padarytų klaidų. Įdomu 
tai, kad to didžiojo' bolševikų

Nukelta j 6-tą psl.

Eleonor Collins 
televizijos dainininkė 

Vancouvery.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. III. 7. — Nr. iii (461)

LIŪNE SUTEMA
TEBŪNIE, TARTUM PASAKA

Aš esu. Mano siauras šešėlis 
naktimis, lyg tiltas per nušviestą gatvę, 
lenkias ir laukia —

Tu gali sustoti ant jo ir žiūrėt 
pro rėmus ramiai mėlynų šakų, 
kaip mėnuo, tartum aureolė, 
sukąs viršum tavęs ir kitų, 
stovinčių tyliai tamsoj 
prie vielom išpintų tvorų, 
į narvus panašių —

Jei esu, mano siauras šešėlis, 
tebūnie naktimis, lyg tiltas per gatvę, 
tau ir kitiems, 
kurių kojos negali priprasti 
prie medinių grindų —

Aš esu. Mano siauras šešėlis, 
dienomis nekantrus, lyg jaunas medis, 
ir stiebias augštyn —

Tu gali jo pavėsy sustot ir klausyt, 
kaip skamba susitikimai greiti, 
ir ilgai nueidi kiekvienas sudie, 
kurių neturi nei tu, nei kiti, 
suskirdusias lūpas kaitroj 
atsargiai delnais dengdami, 
ir visuomet vieni —

Jei esu mano siauras šešėlis 
tebūnie dienomis, lyg augantis medis, 
tau ir kitiems, 
kurių tylinčias lūpas skaudžiai 
pažymėjo kaitra —

KNIT-GQQDS

DARBINIU KOJINIO
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Žinomi nuo 1868 (WS-9-4)

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

1SS1 
jsiti 

kad tai 
pirkinys 
kainą, 
skyriuje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

Kokių tik lūšių ar 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kmias 
rinksite, 
kinsite, 
vertingas 

už šią 
kojinių

IRMA LAUKIU 1KULTŪWtllkW.WA
ROMUALDAS BUKAUSKAS STUDIJUOJA TAPYBĄ IR 

SKULPTŪRĄ
Parašius trumpą žinią apie Mūsų studentų mokslo sąly 

Montrealio lietuvius, kurie stu gos nelengvos. Ir R. Bukaus 
dijuoja meną, teko gauti dau kas, bestudijuodamas, turi rū 
giau žinių, kurias yra malonu pintis ir pragyvenimu, todėl jis 
pranešti ir papildyti bei patiks tebedirba toje Įmonėje, kurioje 
Imti anksčiau įdėtąją. ir anksčiau dirbo, tiktai jau at

Romualdas Bukauskas, dir liekamu nuo studijų laiku. Ka 
bes įmonėje, kuri paruošia įvai dangi mokslas vyksta dieno 
rius piešinius spaudai, bet ture mis, tai p. Bukauskas išnaudo 
damas didelį patraukimą me ja ilgesnes mokykloje pertrau 
nui, praėjusį rudenį įstojo į kas ir vakarus bei naktis, gau 
Montrealio Meno mokyklą — damas darbų i namus.
Ecole des Bau/x Arts, — kuri Labai malonu, kad nors ir ne 
yra valstybinė, išlaikoma Que lengvomis sąlygomis tenka stu 
beco provincijos valdžios ir dijuoti, bet nestinga pasiryži 
yra, bendrai, laikoma geriausia mo ir energijos, studijos sekasi 
meno mokykla visoje Kanado 
je-

R. Bukauskas yra priimtas į 
trečiąjį kursą ir studijuoja ta 
pybą ir skulptūrą. Tai yra gry 
nasis menas, ne taikomasis, 
kaip buvo parašyta.

R. Bukauskui studijos gerai tuosius amžiaus metus bebai 
sekasi, ir jis yra laikomas ga giantį buv. Kauno valst. operos 
biu studentu, kurio darbai yra solistą a.a. Kostą Grantą. Dėl 
iškeliami į pavyzdingųjų eiles, gero ir paslaugaus savo būdo 

.__ - velionis visų lietuvių buvo my
limas ir gerbiamas. Imigravęs 
su žmona į Kanadą, K. Grantas 
visą laiką gyveno Toronte, įsi 
jungęs į lietuvių kultūrinę veik 
lą, ypač jaunąją mūsų kartą 
mokydamas dainuoti. Deja, so 
listo tremties dalia dažnai bu 
vo lydima nesėkmių, ligų, ne 
darbo, materialinių nedateklių.

Jo kapas dar nepaženklintas 
jokiu antkapiu - paminklu.

Šiuo metu Toronte yra suda 
rytas komitetas iš velionies ko 
legų dainininkų, draugų ir ger 
bėjų ant velionio kapo pastaty 
ti paminklą. Į šį iniciatorių bū 
relį įeina: op. sol. Pr. Radzevi 
čiūtė, sol. A. Ščepavičienė, mu 
zik. St. Gailevičius, smuik. Stp. 
Kairys, sol. Br. Marijošius, 
kun. P. Ažubalis, J. Jonuška ir 
J. R. Simanavičius. Pradinis 
komiteto tikslas — aukoms ir 
parengimais sukelti lėšų pa 
minklui. Komitetas kreipiasi į 
visus a.a. sol. sol. Granto kole

per toki ilgą laikotarpį atliko 
dabartinis iždininkas K. Gugis.

— Ar iždininko pareigos ne 
sudaro sunkumų atlikti parei 
gas, esant toliau nuo sekretoria 
to?

— Iždininkas per 27 metus 
buvo toliau nuo sekretoriato, 
bet tai nesudarė jokių sunku 
mų. Visuomet finansai ir ūkio

— Sol. Pr. Bičkienė yra išvy PASIKALBĖJIMAS SU KAN 
kusi į Romą studijuoti dainavi DIDATE J SLA IŽDININ 
mo. KUS NORA GUGIENE

Artėjant rinkimams į SLA 
vadovybę, Jūsų koresponden 
tas kreipėsi į daugiausia balsų 
gavusią per nominacijas į SLA 
iždininkus p. Norą Gugienę, reikalai buvo pavyzdingai tvar 
pasiteirauti kai kuriais klausi 
mais, dominančiais SLA na 
rius.

Norą Gugienę Jūsų kor. ra 
do advokato Kazio Gugio kon 
toroje kaip tik berašant įvairius 
č.ekius SLA reikalais, 127 No. 
Dearborn Street, ir pradėjo pa 
sikalbėjimą:

— Teko patirti, kad ponia 
esate laimėjusi daugiausiai bal 
sų nominacijose Į SLA iždinin 
kus. Kokios aplinkybės ir su 
metimai paskatino Tamstą siek 
ti tos vietos SLA vadovybėje?

— Kiekvienas narys, kuriam 
rūpi SLA gerovė, nori prisidė 
ti prie bendro organizacinio dar 
bo. Esu šios patriotinės organi 
zacijos -narys nuo pat jaunystės 
Visą laiką mokėjau duokles, da 
lyvavau ir dalyvauju organiza 
cijos darbuotėje. Mano vyras, 
Adv. Kazys Gugis, per 27 me 
tus buvo SLA iždininku. Man 
teko jam padėti tvarkyti SLA 
finansus, buvau jo sekretorė. 
Iždininko pareigas labai gerai 2) 
pažįstu. Manau, kad šioje sri 
tyje galėčiau būti naudingiau 3) 
šia organizacijai. Todėl ir no 
rėčiau eiti tas pareigas, kurio 
ms esu pasiruošusi ir kurias ga 
lesiu taip gerai atlikti, kaip jas

„CLUB“ rūbai

Neat 
silikite! 
Pasirinki

darni ge
usios ang

1 "kos vilnos P4
išmatavimą1

pasiūtus didžiau 
siis šios rūšies 
Kanados firmos 
rūbus.
Garantuojame, 

kad būsite paten 
kinti, arba grą 
žinsime pinigus.

Duodame
KREDITAN

Tip Top. 
yra visur.
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Lietuviu kovos dėl būvio

ir darbas eina gražiai pirmyn.

PAGERBKIME 
DAINININKĄ

1955 m. liepos 24 d. Toronto 
Vilties Kalno kapinės amžinam 
poilsiui priglaudė penkiasdešim

BOLŠEVIKINĖ LIETUVOS 
kino studija yra išleidusi į ek 
raną spalvotą kino apybraižą 
apie dainų šventę. Dabar bai 
giamas filmas „Kalvio Ignoto 
teisybė“, taip pat statoma pir 
moji lietuviška bolševikinė ki 
no komedija „Paskenduolis“— 
pagal P. Cvirkos tokio pat pa 
vadinimo novelės motyvus. Pr 
adėti gaminti dar du filmai — 
pagal J. Dovydaičio scenarijų 
„Tiltas“, kuriame vaizduoja 
ma „kova prieš hitlerinius oku 
pantus praėjusio karo metais“, 
ir „Gražina“, kuriai scenarijų 
parašė neseniai mirusi V. Vai 
siūnienė. Jame vaizduojamas 

.. „Lietuvos studentijos gyveni 
lių pakaitų. Furime pirma pa kų siuntimo ir informacijos rei mas sostinėje pokariniu laiko 
tirti, ar dabar įvedamų pakai balais prašoma kreiptis komi tarpiu“. 1955 m. rudenį filmo 

_____ _ __ ____ : A. Šče „Kalvio Ignoto teisybė“ staty 
pavičienė, 130 Evelyn Cres., tojai, baigę nuotraukas gamto ĮgĮ Ispanijoje 
Toronto, Ont., Canada.

Už velionio vėlę kovo 17 d. 
šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje 
Toronte bus atlaikytos gedulin 
gos pamaldos, tos pačios die 
nos vakare šv. Jono Kr. salėje 
šviesiam velionio prisiminimui 
įvyks pagerbimo akademija. 

J. Jonuška, 
Komiteto pirmininkas. 

Pr. Radzevičiūtė, 
Kol. solistų vardu.

komi. Kodėl dabar turėtų at 
sirasti sunkumų? Jų nebus.

— Ar būdama išrinkta iždi 
ninko pareigoms turite kokių 
sumanymų arba sugestijų Įneš 
ti ko naujo pačios mūsų organi 
zacijos veikloje?

— SLA organizacija yra ne
paprastai didelė. Jos veikimas 
yra nuostatais numatytas. Pil 
domoji Taryba turi jų prisilai 
kyti. Jeigu kuris nuostatas ne 
atitinka šiandieninio gyvenimo 
sąlygom, tai įeikia jį, pagal tai____ ____ ____ ____  ______
sykles, keisti. Visokias pakai gas, draugus, gerbėjus ir Į visą 
tas reikia daryti organizacijos lietuviu visuomenę Kanadoje, 
numatyta tvarka. Dabar keičia JAV ir kitur aukomis prisidėti 
ma konstitucija. Joje bus dide prie šio gražaus sumanymo. Au

tų užteks. Jeigu kas reikės dar teto iždininko adresu: 
gerinti, tik ateitis parodys.

— Kokių minčių ryšy su sa 
vo kandidatūra i SLA iždinin 
kus norėtumėt dar pareikšti?
1) Reikia visiems dirbti, kad 

SLA augtų ir stiprėtų.
Reikia stengtis pritraukti 
daugiau jaunimo.
SLA yra visų lietuvių orga 
nizacija. Reikia budėti, kad 
Įvairių pažiūrų lietuviai iš 
moktų joje bendradarbiauti.

Jūsų Korespondentas.

Okup. Lietuvos ekranuose ki 
no filmas apie „Neužmirštamas 
1918 m. revoliucines kovas Lie 
tuvoje“ pasirodys šių metų pa 
vasarį.

ATSIUSTA PAMINĖTI.
LITHUANUS, Lithuanian 

Collegiate Quarterly. Februa 
ry, 1956. No. 1(6). Tai yra an 
glų kalba leidžiamas žurnalas 
informuoti angliškai kalban 
čius apie Lietuvą. Bet žurnale 
yra straipsnių žinių, kurios yra 
idomios ir svarbios lietuviams. 
Šis numeris, be ko kita, paskir 
tas Vasario 16 d.

Žurnalas iliustruotas, gražiai 
leidžiamas ir yra patartinas vi 
siems lietuviams jį įsigyti. Litu 
anus adresas yra šis: Lituanus. 
Bojx 652 Station A. Champai 
o'n, Illinois, USA.

- c. - ----------  ■■>—-- je, Toledo mieste,
je, pradėjo darbą „Lenfilmo“ domininkonu vienuolyne buvo 
paviljonuose. Šiame filme A. El Greco paveikslas: Kristaus 
Sodeika gavo vaidinti Antan gimimas, už kurį vienas ameri 
tės atstovo anglo Klarko vaid kietis siūlė 65 dol., tačiau sese 
meni, 
filmuoti 
Ignoto teisybės“ kadrai. Šiuo lą už 40.000 dol. atpirko 
metu Leningrade vyksta filmo nijos vyriausybė, 
montavimas. Paskutiniai filmo — V. Vokietija pastatė 
darbai su aktorium B.._Qratkaus eliui 2 keleivinius laivus 
ku buvo daromi Vilniaus mies reparacijas už nacių išžudytus 
te esant 36 laipsniams šalčio, žydus.

Skelbiama, kad jau nu rys nesutiko to paveikslo išleis 
paskutinieji „Kalvio ti iš savo krašto ir tada paveiks 

Ispa

Izra 
kaip

DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO- , nepasiskeusių pasitarimų 
■ALEKSANDRO MILITARINĖ IR DIPLOMATINĖ KO “pa? PopiS’uj'SrU 1420 

VA SU VOKIEČIŲ RITERIŲORDINU DĖL ŽEMAITIJOS m. pabaigoje abi partijas pa 
kvietė j Romą Žemaitijos gin 
čui likviduoti. Abi pusės išsiun 
tė savo delegatus. Jiems ten nu 
vykus 
piežiaus 
nė visai 
palaiko

, , . . t-naudingą Ordinui. Manoma,
so, taip pat nedalomai jam pri kad §itos nuomonės pasikeiti

IR SKALAVIJOS
(DABARTINIO KLAIPĖDOS KRAŠTO).

(Dr. M. Any so paskaita Sausio 15 dienai).

5. Lietuvos dalį. Kilmė ir
POPIERINIS KARAS DĖL „T" Sau

NEDALINAMOS - P Lietu.v? jan? .prlklau.-
ŽEMAITIJOS. į. ___ i- _ -„a ... — jo nu uiuvuua uaūiAvtn

T2 v-. j. i - ■ kląus? ir Žemaitija, įsneige ir mas įVyko imp. Sigismundo ini
Po šito sprendimo prasidėjo reikalingumą, kad Ordinas is ( 47 K - -

t.kras popierinis karas su skun strateginių sumetimų turįs tu davįs s asti kad Popiežiaus
dais pas imp. Sigismundą. Vy reti Klaipėdos tvirtovę, kad - 1 -- •
tautas bei Jogaila rėmėsi tuo, bent vienoje vietoje susisiektų 
kad atiduodant tokią žymią da su Livonijos kardininkų Ordi 
lį taip vadinamos dykumos Or 
dinui, Žemaitijos teritorija per 
pusę sumažinama ir pačiam 
kraštui sumažinama prasimai 
tinimo bazė. Žemaičiams paima 
ma galimybė medžioti, žvejoti, 
medų rinkti ir apsirūpinti rei 
kalinga miško medžiaga.

Toliau Vytautas pažymėjo, 
kad Žemaitija jam priklauso ir 
kad visos Ordino reiškiamos 
pretenzijos išeinančios iš jo iais 
vo noro ir kad Ordino visos tei

kalba

POPIEŽIUS PALAIKĖ kęs sukilimas ir Vytautas todėl sireiškusias ambicijas ir susi Sujungtoji Lietuvos - Lenki 
BRESLAVOS SPRENDIMĄ, vengė sukelti naują nepasiten dariusią sunkią politinę padėti jos kariuomenė puolė Loebau 

kinimą naujuoju mokslu, kas Jogailai ir Vytautui žengiant į miestą nuo rugpjūčio 1 ligi 5 
galėjo labai neigiamai pasireikš naują karą, Ordino did. magist d., bet negalėjo jo paimti. Rie 
ti Žemaitijos byloje. ras Michael Kuechmeister von senburgas ir šį kartą buvo pa

Nors popiežius nepasitenki Sternberg atsistatydino ir jo imtas ir su bažnyčia sudegin 
no Vytauto ir Jogailos norų vieton buvo išrinktas didžiuo tas. Vytautas paėmė rugpjūčio 
dėl Žemaitijos, jis visgi palaikė ju magistru Paul von Russdorf. 9 d. Batheano ir Biscliofswer 
Vytautą kaip valdovą, įvedantį Lietuvos ir Lenkijos militarine derio pilį.
Žemaitijoje krikščionybę. Kai padėtis buvo gera, nes Ordinas Vieton pažadėtos dideles pa 
Rygos arkivyskupo ir jo sufra buvo izoliuotas ir iš imp. Sigis galbos, ijnp. Sigismundas at 
ganų vyskupų parėdymais bu mundo pusės nebuvo laukiama siuntė did. magistrui laišką, ku 
vo daryti puolimai į Žemaitiją, žymi pagalba, nes jis ir kiti vo riame buvo patarta sudaryti tai 
Vytautas išgavo iš popiežiaus kiečių valdovai buvo užimti hu ką, nes esą daug naudingiau 
bulę, kuri uždraudė tokius puo sistų karu. Nors perspektyvos vesti jo didžiąją kariuomenę 
limus, grasinant augščiausio buvo gana blogos, Ordinas vis prieš heretikūs, o ne prieš kri 

ciatyva kuris Popiežiui buvo mis bažnytinėmis bausmėmis, vien drįso stoti j naują karinį kscionis. Apie tai sužinojęs Vy 
- - - Vėl buvo prailgintos ginklų žygį. tautas pasiūlė Ordino magist

..............  " 1422 m. liepos 27 d. pas Čei rui tarpininkauti taikos sudary 
i 13 d. Paskutinį kartą išsiuntė vinską susijungė lietuviška ir me, bet kartu pažymėjo, kad 

popiežius savo legatą dr. An lenkiška kariuomenė. Jos va tai turi būti nuolatinė taika, be 
tonio Zeno Žemaitijos ginčą pri dais vėl buvo Vytautas ir Jo kurios jis krašto neapleisiąs. 
vesti prie galo. Ordinas dėl jo gaila. Joje taip pat dalyvavo Prūsijos Ordino krašto naiki 
atvykimo protestavo, nes jo at prieš keletą metų su Vytautu nimas tęsėsi. Didesnį pasiprie 
vykimas nepabojąs Breslavos sutaikintas Švitrigaila, kurie vi šinimą rodė tik stipresnės tvir 
sprendimo. Vėl buvo tariama si įteikė Ordinui taip vadina tovės. Tarp jų labai stipriai gy 
si, ginčijamasi kol baigėsi gink mus „Absegebriefe“, reiškia nėši Golubo pilis, kuri buvo pa 

imta tik pakasus pilies bokšto 
pamatus ir patį bokštą nuver 
tus į Draventos upę. Tai buvo 
žymiausias karinis įvykis ir to 
dėl pagal šitą įvykį, karas buvo 
pavadintas Golubišku karu. 
Krašto teriojimas tęsėsi ligi

paaigkėjo, kad Po 
ankstyvesnioji nuomo 
pasikeitusi ir kad jis 
Breslavos sprendimą, 

Manoma.

nu.
1420 m. rugsėjo 8 d. vėl bu kymą respektuoti 

vo susitikta Veliuonoje. Ir čia sprendimą. 
Vytauto reikalavimai buvo aiš 
kūs: Senosios mano Žemaitijos 
sienos eina Nemuno upe. Vy 
tautas toliau reikalavo šitą kraš

priešingas sprendimąs stipriai Pa^iail^s J1?1. Į422^m. liepos 
pakenktų Sigismundo presti 
žui. Dar tuo pat metu karalius 
Jogaila gavo iš popiežiaus įsa

Breslavos

tautas pasiūlė Ordino magist

Vytautas iš savo 
gėsi Žemaitijoje 
kuodaugiausia įsitvirtinti. Jis lų paliaubos. Jas dar kartą pra karo paskelbimus.

tą' visiems* amžiams’ jam'p’ripa pasiūlė apleistąja! Medininkų ilginti atsisakė Vytautas ir Jo

pusės sten 
bažnytiškai

doku 
pama

žinti ir sunaikinti visus 
is mentus, kuriais Ordinas 
;s tuoja savo pretenzijas.

Visas Ordino rėmimasis an mokesčių, paaiškindamas, jog 
sės dingusios, kai jis lenkų ka ksęiau minėtais motyvais buvo Medininkų vyskupija esanti ne 
raliui Jogailai pareiškęs norą griežtai atmestas. Nebuvo nei turtinga ir kad naujuosius kri 
jų išsižadėti. Neginčytinos esan • -■• - • • • • ’• -• • v
čios jo iš tėvų paveldėtos tei 
sės į „Nedalinamą Žemaitiją“.

Toliau Vytautas pažymėjo, 
jog Žemaitija esanti tik geogrą 
fine sąvoka ir reiškia „žemuti 
nę“, o Augštaičiai, augštutinę

PRŪSIJOS ORDINO 
KRAŠTO TERIOJIMAS.
Po blogo patyrimo 1410 m. 

Ordinas ir šį kartą vengė atvi 
ro mūšio, užsidarė tvirtovėse

vyskupijai paskirti naują vys gaila, nes Ordinas norėjo į pa 
kūpą, kuris buvo žinomas kaip liaubų prailginimo dokumentą 
dirbąs Vytauto dvasioje. Kartu įdėti klauzulę dėl Breslavos 
jis prašė jo įvedimą atlikti be sprendimo.

s Ginklų paliauboms pasibai
gus, karalius Jogaila dar tą pa ir likusią kariuomenę padalino Dancigo miesto, Marianburgas 
čią dieną paskelbė Ordinui ka mažais daliniais, kurių tikslas vėl buvo pavojuje. Septynias 
rą. Šitam žygiui jis ir Vytau buvo priešą pulti iš pasalų. Liv savaites tęsėsi šitas naikinantis 
tas jau ilgą laiką ruošėsi.

GOLUBIŠKASIS KARAS
1422 M. VASARĄ.

mažiausios vilties susitarti. Gin kščionius negalima apdėti baž 
klų paliaubos bet buvo prailgin nytiniais 
tos metams ligi 1421 m. liepos 
13 d. Iš Ordino susirašinėjimo 
yra matyti, kad Vytautas ši 
tam ginklų paliaubų prailgini 
mui davė savo sutikimą.

mokesčiais. Galima 
manyti, kad šitas prašymas bu 
vo grynai politinio pobūdžio, 
nes Žemaitijoje įvedamoji kri 
kščionybė dar nebuvo įsišakni 
jusi, neseniai prieš ją buvo įvy dino valdytojų tarpe

landijos pagelbinė kariuomenė karo žygis, kol rugpjūčio tre 
išvyko į pagalbą Ordinui tik čioje savaitėje atvyko Ordino 
rugpjūčio 17 d. kartu su Livo magistro pasiuntiniai į karališ 
nijos magistro prašymu jo ka kąją stovyklą tartis dėl taikos 

Nebegalėdamas suderinti Or riuomenę palaikyti kartu, bet sudarymo.
ujai pa ne padalinti. Bus daugiau.
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VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.

dol.
dol.
dol.

JŪROS SKAUTŲ RĖMĖJAI AUKOS TAUTOS FONDUI
Gruodžio mėn. Montrealyje Nepriklausomybės šventės 

įsisteigė „Tėvų ir rėmėjų būre minėjimo proga išplatinta Tau 
lis“ Jūros skautams remti.

Būrelis ėmėsi jieškoti prie 
monių lėšų sutelkmui. Kitos iš 
eities nerasta, kaip tik parengi 
mai.

Ligšiol turėjo pajamų:
iš parengimų . . . . 345.91 dc>1. ir
rėmėjų mokesčio . .26,00 dol.

Viso pajamų 
Turėta išlaidu:

. .371,91 dol.

Išmokėta Jūros Skautais
paremti ........... . .254,60 dol.

sumokėta už parengimų
salę .................. . . .33,00 dol.

tos Fondo ženklelių už 173 dol. 
25 et. Po 10 dol. aukojo: kun. 
V. Stankūnas, J. Peleckas; po 
5 dol.: J. Dalmotas, V. Dargis, 
dr. S. Daukša, A. Gaurys, Br. 
J. Lukoševičiai, dr. J. Mališka, 
Paškevičius, S. V. Vaišvilai; 
po 3 dol.: Aleksiejūnaitė, J. Ki 
birkštienė, D. Norkeliūnas; po 
2 dol.: Br. Abramonis, Barteš 
ka, Ignatavičius, Kisielius, Lai 
mikis, Sm. Liesunaitis, Lesins 
kas, K. Lukas, Mickus, Marti 
naitienė, Ottienė, Paukštaitie 
nė, Puodžiūnas, Songailienė, 
Staškevičius, Sušinskas, Šime

| 
į

įmokėta „Nepr. Lietuvai"
už užuojautas. ... 11,00 dol., laitis, J. Valiulis ,Br. Lenkevi 

sumokėta už vainiką, mirus
rėmėjui ir valdybos na
riųi A. Piešinai ..25,20
Viso išlaidų. . . .323,80
Kasos likutis . . . .48,11
Būrelis vasario 26 d. turėjo 

metinį susirinkimą, kuriame bu 
vo apžvelgta praeitas kelias,

čius, Žukauskas ir S. J.; po 
1.50: Juraitis, A. Matulionis; 
1 dol. ir mažiau: M. Arlauskai 
tė, Aneliūnas, Akstinas, Alek 
na, J. Adamonis, Birieta, J. Bu 
lota, Bulotienė, Bernotienė, Ba 
joras, Bilevičius, Dalmontas, 
Fileris, Girinienė, Gaputytė, 

ateities veiklos planai ir per Gasputytė, Grybauskas, Gečio 
rinkta nauja valdyba šios sūdė n*s< Tz. Gorys, B. G., Juodienė, 
ties: pirm. A. Keblys, sekr. — Juodgudis, Janusas, Jurkšaitis, 
Br. Bagdžiūnas, ižd. — Pr. Ši 
melaitis ir v-bos narys — J. 
Narbutienė.

Naujoji valdyba kviečia nuo 
širdžiai visus, mylinčius jūrą ir 
nūsų jaunimą, tautiečius prisi 
lėti prie Jūros Skautų rėmėjų 
būrelio netik savo nario mokes 
čiu, kuris metams nustatytas 2 
doleriai, bet ir savo patarimais 
bei darbu.

Tad linkime visiems „Gero 
Vėjo“. P. Šimelaitis.

K1NGSBEER

(Skelbimas)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovai! 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis mc 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

Jurgutavičius, Kardelis, Kaspe 
ravičius, Kličius, Kalpokas, 
Kalvaitis, Kringelis, Lietuvi 
ninkas, Letkaitis, Leknickas, 
Mozūras, Mališkienė, Mylė, 
Matukas, Naginionis, Naruše 
vičius. A. Naujokas, J. Naujo 
kas, Br. Povilaitis, Popuraitis, 
Rašytinis, Rudinskienė, Ruz 
gas, Styra, Petrauskis, Sidera 
vičiūtė, Strėlienė, Sližaitytė, 
Šulmistras, Šiugžclinis, Tania 
šauskas, Traukas, Vizgirda, Va 
linskas, Žilinskienė, Butkevi 
čius. A. Jurkus, R. Jurkus, Lu 
košiūtė, Lukauskienė, Mackevi 
čiūtė, Polikauskaitė, Vytė.
Z. Domeikienė................ 2 dol.

T. F. Montrealio Sk.
VERDUNO LIET. ŠEŠT.

mokyklos mokinių, aukojusių 
Vargo Mokykloms Vokietijoj, 
sąrašas už gruodžio ir sausio 
mėn.

Šeštas skyrius:
Barteška Kazys ... .45 
Burbaitė Aldona ..10 
Januškevičiūtė Grž. 1 dol. 
Gorytė Eglė ........... 10 et.
Morkūnaitė Saulė ..10 et. 
Mikalajūnaitė Elv. 60 et. 
Lukoševičiūtė Aušra 1 dol. 
Lukoševičius Vaid. 1 dol. 
Tauteraitė Jolita ..60 et. 
Urbonas Rimgaudas 80 et.

Viso. 5 dol. 75 et.
5-jo skyriaus mokinių aukos: 

1. Bendžiūtė Rūta ....10 et.

PRALENKIA

VISAS KITAS

ALAUS RŪŠIS

QUEBEC’O

PROVINCIJOJE

15ct. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et. 
et.

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

10.
11.

et.
et.

Wp I f A 1\T I ) Gini- kės, galinčios konkuruoti ir su
’J -t*. -L ’ 1 “•) " "Iii* gerais solistais. Jų „Pabirę mei

lės karoliukai“, montažas, su 
MŪSŲ AUKOS ŠALPAI. ĮDOMUS PARENGIMAS. sidedąs iš šešių, žymių autorių

KLB Wellando apylinkės Vasario 11 dieną Wellande 
Valdyba 1955 m. prieš Kalėdų tautininkai surengė Užgavėnių 
šventes vykdė aukų rinkimo va parengimą. Nors pasitaikė blo 
jų sušelpti Vokietijoje likusie ga diena, bet prisirinko pei 200 
ms tautiečiams. Aukos buvo asmenų. Nemažai tam prisidė 
renkamos tik pinigais tarp Wel jo vertas pabrėžti jau įsigyve 
lando ir Port Colborne lietu nęs paprotys, sektinas visoms 
vių, atsilankant į butus. Viso kitoms lietuvių kolonijoms, be 
buvo surinkta 122 dol. jokio pažiūrų skirtumo remti

Apylinkės valdyba nuošir visus lietuviškus parengimus, 
džiai dėkoja aukojusiems tau Jis įneš geresnį sugyvenimą ir 
tiečiams už reikalo supratimą, šalins nieko gera nežadantį sk 
artimo meilę ir atjautimą savo 
tautiečių, esančių Vokietijoje 
vargingoje padėtyje.

Aukojo: po 15 dol.: J. Radvi 
la; po 10 dol. St. Stonis; po 5 
dol. Br. Simonaitienė, G. Skais 
tys, J. Paužuolis, A. Pivoriū 
nas, A. Stankevičius; po 4 dol. 
V. Markūnas; po 3 dol. M. Štai 
gis, V. Eižinas, J. Staškevičius, 
Br. Luomanas; po 2 dol. J. Pi 
voriūnas, V. Pivoriūnas, Br. An 
driušis, J. Pauris, G. Šimkūnas, 
R. Trampa, M. Urbšis, St. Ra 
manauskienė, Ehr. Yordon, Al. 
Naiduškevičius,ę EI. Mačiūnai 
tė, A. Žinaitis, V. Žinaitis, M. 
Kuzavas, V. Karalius, K. Žu rekolekcijos bus 9, 10 ir 11 ko lys iš Čikagos, žymus pamoks 
kauskas, J. Biliūnas, Pr. Biržė vo mėnesio dienomis. Rekolek liniukas, gilių minčių reiškėjas, 
nas, K. Stankevičius, L. Pranai cijų pradžia kovo 9 dieną — buvęs Kauno arkivyskupijos 
tis, Br. Jackeevičius, K. širė penktadienį — 7 vai. vakaro, garsusis pamokslininkas. Malo 
nas, J. Kutka; po 1 dol. J. Sta 
nislavaitis ,A1. Abromavičius, 
P. Šidlauskas, K. Songaila, A. 
Smolskis, J. Čibinskas, J. Leką 
vičius.

Pagal valdybos, nutarimą su

2. Keturka Antanas .... 50 et.
3. Kličius Reimundas . .75 et.
4. Jauniūtė Nijolė
5. Piešina Reimundas . .40
6. Rudinskas Algis ... .25
7. Sibitytė Dalia .............15
8. Šimelaitytė Jūratė 1,25
9. Macevičiūtė Ašarėlė 25

Viso 3,80

Parengiamoji grupė ir I-mas 
skyrius:

1. Blauzdžiūnas Remig. 10
2. Mažeikaitė Albina . .25
3. Ptašinskas Algim. ..30
4. Tekutytė Rima ....30
5. Andruškevičiūtė Jol. 25
6. Blauzdžiūnaitė D. 10
7. Gedvilaitė Lilė ....35
8. Puniškaitė Rima ..75
9. Safrončikaitė Birutė 75

10. Safrončikas Vyt. 1.00 dol. ligoniams; trešdalis, tai yia —
11. Staškevičius Arūnas 25 et. 42 dol. pasiųsta betarpiškai Va
12. Puniškaitė Rasa ..50 et. sario 16-tos gimnazijai.

Viso ....4,90 et. Apylinkės Valdyba.

et.
et.
et.
et. rinkta suma paskirstyta sekan 
et. čiai: nuo 122 dol. su trečdaliai 
et. t. y. — 80 dol. KLB Šalpos 
et. Fondo Centro K-tui persiųsti į 
et. Vokietiją bendriems šalpos rei 
et. kalams: našiems, seneliams ir

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

NAMAMS FASKOLOS

VERTIMAI

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

J. GRAŽYS

StaNu

| GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

(MONTREAL ENTERPRISESReg’d
Tel. RA 7-3120

66D5 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

Detecto T. V. & Radio Service Reg d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAIT1S.
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.

tra::n»t»mn::t»HH>ntnffi*i»»mtu

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

deklamacijų, kelių rimtesnių 
dainų ir poros šlagerių. Duetas 
„Iš rytinio“ Gailevičiaus atlik 
tas V. Panavaitės ir L. Šturmai 
tytės, parodė tikrai, kad yra 
kas vertingo pasiklausyti. Dar 
labjau tą patvirtino E. Kudabie 
nės su V. Panaivaite išpildyti 
P. Čaikovskio „Piemenukai“ ar 
ba E. Kudabienės atliktą Fibe 
ko poema „Dar palauk“. Bend 
rai programa paruošta ir atlik 
ta puikiai ir patraukiančiai.

Pranešėju buvo I. Šajauka,
aldymąsi.

Vakaro programą paįvairino
iš Hamiltono „Aukuro“ akto kuris pačioje pradžioj progra 
rėš E. Dauguvietytė-Kudabie mos paskaitė gan įdomų K. Bin 
nė, V. Panavaitė ir L. Šturmai kio receptą, kaip pasigaminti 
tytė. Jos jau nepirmas kartas krupniką iš brikos. Visada ge 
šioje padangėje atsilanko ir ras parengimas, kai stengiama 
kiekvieną kartą palieka kuoge si ką nors naujesnio ir įdomės 
riaušių įspūdžių. Šį kartą paaiš nio duoti svečiams, o nesisteng 
kėjo, kad jos netik yra geros ti visuomet vien tik iš jų pasi 
artistės, bet puikios daininin nudoti. j. d.

WINDSOR, Ont.
LIETUVIAMS REKOLEKCIJOS.

Šiemet Windsor© lietuviams jas ves Geib. kun. Alf. Grauš

Šv. Pranciškaus bažnyčioj, niai prašau visus lietuvius uo 
1479 Albert Rd. Šeštadienį gi liai ir punktualiai dalyvauti Šio 
10 vai. ryto šv. mišios ir konfe se trumpose dvasinio atgimimo 
rencija. šeštadienį 7 vai. vaka dienose ir pasinaudoti Dievo 
re konferencija, palaiminimas malonėmis, atlikti savo velyki 
švenčiausiu ir antra konferenci nę pareigą. Bus svečių kunigų, 
ja, išpažintis. Sekmadienį 12 Mano telefono naujas numeris 
vai. dieną suma, konferencija, yra šis: Ą. H. 5-2474. 
palaiminimas Švenčiausiu, re Kun. V. Rudzinskas
kolekcijų užbaiga. Rekolekci Lietuvių kapelionas.

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykif 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 davanj siuntinių persiuntiutK* 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BEleir 4660

Montreal 2, P. Q., Canada.

ja

| J. F, Wi ISO N
$ laidotuvių Direktorius

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

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-G005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

J? w Lietuviams nuolaida.
1V11L S-OSZ J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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 KEA i
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MŪSŲ WPORTAS
PLAUKYMO SPORTE

pasižymi Juozas rinti Lietuvos vardą. Tai tie

VANCOUVER, B. C.
BUVĘS GUBERNATORIUS— GARBĖS PREZIDENTAS

Feldmaršalas Earl Alexan je darbų pasiūla, ypatingai sta 
der of 1 unis, buvęs Kanados tybos pramonėje, yra didesnė 
.Generalinis Gubernatorius ir , . , ,•L ,. ... negu darbu paklausa. KaikuKaralienes Vietininkas bei An . .
glijos Krašto Apsaugos Minis r*ose vietovėse, nesant žiemos, 
teris davė savo sutikimą būti statybos darbai vykdomi ir sau 
visą amžių Vaucouverio Latvių šio bei vasario mėnet^ais. Pui 
'Sąjungos garbės pirmininku. pįos perspektyvos darbo gauti

LIETUVIŲ JUDĖJIMAS
Iš Toronto, Ont. į Vancouve Ibiams statybos darbininkams, 

rį, B. C. pastoviam gyvenimui bei kitiems.
atsikėlė Kazys Dementavičius.

Iš Calgario, Albertos provin 
cijos, atvyko P. Vaikutis. Jis 
gavo pastovaus darbo prie sta 
tybos.

Antanas Šeputis, atvykęs iš
Wellando, Ont. apsigyveno Ki 
timate, B. C. ir pradėjo dirbti 
aluminijaus fabrikuose.

Statybos darbams į Port Al
bernį, Vancouverio saloje, iš 
vyko pp. Gumbelevičius, Mes' 
kauskas ir Dagilis.

DIDELĖ DARBŲ PASIŪLA
Britų Kolumbijos provincijo

KLB ŠALPOS FONDO
Hamiltono Apylinkės Komiteto piniginė apyskaita už 

1955 metus.
kiu džiaugsmu tos 
vo priimtos.

Taip pat mūsų 
vargo mokyklos 
kuriose yra sutelkta apie 300 
vaikučių. Iš tų pinigų tarp kitų 
išlaidų, kaip rašo Seedorfo mo 
kyklos vedėja, „kiekvienas gau 
na kasdien bulkutę ir pieno. O 
nuo paprasto maisto vaikai sil 
psta, be to dar lanko privalomą 
vokiečių mokyklą ir dukart sa 

Motinos Dienos vaitėje po piet lietuvišką mo 
40 16 kykl?- Tėvai daugumoje bedar 

943 75 Eiai, gaunamos iš vokiečių pa 
šalpos vos užtenka juodai duo 

— q nai“. Už nusiųstas aukas gau 
g qq narni per Vok. Kr. V-bą pakvi 

1404 41 tavimai iš atskirų mokyklų.
--- -- Metų bėgyje išmokėta 6 pa 

5. Procentai banke X.31 0.16 šalPos keturiems vargo ar h 
Viso pajamų 2207.59 Sos prispaustiems tautiečiams 

vietoje.
Pr. metų bėgyje iš komiteto 

700.00 pasitraukė nuo pat įsisteigimo 
jame dirbę K. Kvedaras, B 
Grinius ir A. Kšivickienė. Jiems 
už artimo meilės tarnybą nuo 

327.43 širdžiai dėkojame. Šiuo metu 
komitetą sudaro: J. Giedraitis 

40.16 —pirm.* J. Kazlauskienė—vi 
ce-pirm., O. Stonkienė — ižd.., 
V. Kazlauskas — sekr. ir K. 
Mikšys — narys.

Tikimės Jūsų, mieli 
čiai, dosnios rankos ir 
pritarimo šalpos darbui 
tyje.

Loterija šalpai š. m.
21 d. Žiemos baliuje davė 108. 
51 dol. pelno. Pajamų turėta
151.50 dol., iš jų už biletelius
148.50 dol., aukomis — 3 dol. 
Fantams pirkti išleista 42.99. 
Visiems, parėmusiems loteriją 
pinigais ir fantais, nuoširdžiai 
dėkojame.

Rūbų rinkliava. Pr. metų pa 
vasarį Vokietijon buvo pasiųs 
ta 370 svarų rūbų. Persiunti 
mo išlaidos 53.21 dol., Vok. 
Kr. V-bos pasisakymu, pilnai 
pateisina siuntą ir tie pinigai, 
pasiųsti tiesiog Vokietijon, tik zuotumas pasireiškia Pasaulio 
rai nebūtų davę daugiau nau Liuterionių Sąjungoje. Jai ne 
dos. Rūbai Vokietijoje vis dar priklauso Missouri sinodas Am 
labai reikalingi ir su padėka erikoje. Jis savo specialaus ko 
priimami. Todėl ir šiemet skel miteto raportu pr. m. pabaigo 
biame rūbų rinkimo vajų. Tau je pareiškė, kad Dievas Missou 
tiečių patogumui rūbus sutiko ri sinodui suteikė malonę eiti 
priimti p. J. Pleinys knygų kio atsiskyrus. Šiam sinodui, kaip 
ske sekmadieniais po pamaldų, žinome, priklauso Malonės pa 
Taip pat prašome skambinti rapija Toronte (kun. Kostize 
J. Giedraičiui, tel. LI 4-4956, J. nas) ir Ziono parapija Čikago 

1. LI 9-3796 je (kun. Pauperas). Šiaip gi vi 
suotiniam sąjūdžiui priklauso 
liuterionys visame pasaulyje. 
Lietuvius ten atstovauja sen 
joras kun. Adolfas Keleris Vo 
kietijoje. Liuterionių bažnyčios 
net iš bolševikų kraštų prašosi 
priimamos Pasaulio Liuterio 
nių Sąjungom

Pagalbos teikimas bažnyti 
i totalitaristiniuose 

kraštuose pasireiškė krikščio 
niškos draugystės santykiais ir paganda. 
pinigine šalpa. Jungtinės Liūte 
rionių Bažnyčios Amerikoje 
prezidentas dr. F. C. Fry iš 
New Yorko pasidarė „skraidan 
tis Bažnyčios ambasadorius“, 
kuris su palydovais nuvykdavo 
j kraštus, kur būdavo kliūčių 
bažnytinei veiklai. Užpernai 

$ jis pamokslavo Rytų Berlyne, 
I pernai kalbėjo okupuotoje Vie 

noje, šiais metais dalyvavo baž 
-.lytiniuose suvažiavimuose In 
dijoje ir Afrikoje ir kovo mėn. 
skris į Maskvą ir Pabaltįjį. Ne
seniai liuterionių vyskupai iš sjos šventės minėjimu, šiemet

Pajamos:
1. Saldo 1955. I. 1............318.87
2. Organizacijų įnašai:

a) TFA Kanadoje
Hamiltono sk........... 303.65

b) Aušros Vartų parap. 55.15 
c) Kat. Moterų Dr-jos

Hamiltono sk............ 25.00
383.80

3. Metinės rinkliavos ir aukos: 
a) aukos vietoje šventinių

sveikinimų 1954 m. 110.50 
Aukos 
proga 
Metinė 
Aukos 
sveikinimų 1955 m. 302.00 

e) Įv. kitos aukos

dovanos bu

Hamiltone
Giedraitis, kuris žaisdamas už ryžtingieji vyrai: V. Karnilavi 
Cathedral 
daugiausia prisidėjo- prie laimė Viliūnas, 
jimo meisterio vardo, ypač pa tis, W. Barut, L. Banaitis, V. 
skutinėse rungtynėse, prieš Akmankalns, S. Purėta, V. Bo 
pernykščių metų meisterį Ccn dnieks ir V. Kelmistraitis. 
tral mokyklą. Giedraitis, šiose 
vandensviedžio rungtynėse, pa 
Is pelnė net 4 įvarčius. Jo žai 
dimas buvo plačiai aprašytas 
vietos dviejų dienraščių ir To 
ronto „The Globe and Mail“.

Kartu tenka pažymėti, kad 
Giedraitis yra Kanados jaunių 
rekordinės estafetės narys ir 
1954 m. laimėjęs Kanados Spor 
to- Apygardos taurę, kaip ge nįnjęų įr įgaliotinių susirinki Loterijos VII. 1 pelnas 100.35 
riausias lietuvis — jaunis spor 
tininkas. Jis yra sūnus Hamil 
tono lietuvių veikėjo pulk. 
Giedraičio.

mokyklą, daugiau čius.U. Manga, J. Vanagas, B.
P. Jasionis, Snabai

Šiuo metu Viltis Wolverha 
mptono lygoje yra antroje vie 
toje, pirmąją užima Whitmore 
Y. C.

NAUJA SPORTO 
VADOVYBĖ

Australijos lietuvių sporto 
šventės metu Adelaidėje buvo 
sušauktas sporto klubų pirmi

b)

c)
d)

rinkliava 
vietoje švent.

J.

mas. Adelaidės „Vytį“ atstovą 
vo pirmininkas B. Marmuko 
nis, J. Jurgaitis ir J. Riauba, 
Sydnėjaus „Kovą“ — pirmin. 
A. Laukaitis ir V .Šutas, Mel 
bourno „Varpą“ — pirm. J. 
Motiejūnas ir J. Červinskas, 
Geelongo „Vyti” — J. Jonušas 
ir Bratanavičius, Cannberros

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS

Po trijų iš eilės pralaimėji 
mų prieš Viltį, pagaliau lenkų 
Pogon, surinkusi iš įvairių An Spįrto klubą „Lituanians“ - 
glijos vietų krepšininkus, nu 
galėjo viltiečius, negalėjusius 
sudaryti stipresnio sąstato, 
36 pasekme.

VILTIS — GOLDEN 
CONDORS

rungtynėse Viltis turėjo 
devynis žaidėjus, kas labai re 
tai tepasitaiko, kadangi daugu 
mas žaidėjų kiek apvargo. Ant 
ra, Viltis žaidžia net dvejose 
lygose: Birminghamo I Divz. 
ir Wolverhamptono lygoje. Vii

P. Pilka.
Aptarus aktualiuosius lietu 

vių sporto reikalus, susirinki 
mas naujuoju Austrlaijos Lie 
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sp 
orto Valdybos pirmininku vien 
balsiai išrinko Vladą Daudarą 
(270 Miller St., North Sydney, 
N.S.W.) ir pavedė jam sudary 
ti A.L.F.A.S. Valdybą, pakvie 
čiant vicepirmininką ir sekre 
torių.

_ ..... .................... ...... ........ Susirinkimas pavedė Sydnė
tiečiai, žaizdami su Golden Co jaus „Kovo sporto klubui 1956 
ndors, pirmąjį puslaikį baigia 
Ivgiomis 16:16. Pirmajame pus 
ląikvie žaidžiama atsargiai, gi 
antrajame jau abi komandos 
ėmė karščiuotis ir krepšiai ap 
šaudomi iš tolimų distancijų. 
Karšto puslaikio rezultatas — 
31 :30 Vilties naudai.

76:

net

1.
2.

Išlaidos:
Centro Komitetui
KLB Šalpos Fondo 
Pasiųsta Vokietijon per 
Vok. Kr. Valdybą:

a) Vargo mokykloms
b) Motinoms Motinos

Dienos proga ....
c) Seneliams ir ligon. 250.00

617.59
3. Pašalpos vietoje ...265.00
4. Įvairios:
a) Rūbų siunta Vokiet. 53.21
b) Skaitl. šeimos Motinai

M. D. proga .............10.00
c) Ligonei pagal aukotojo

pageidavimą .............. 5.00
d) 5 egz. knygos „Hamil 

tono Lietuviai“ . . . .15.00
Raštinės ir sm. išl.......... 9.27

92.48
Viso išlaidu ...........  1675.07
Kasoje 1956. I. 1. 532.52
Balansas ................2207.59

Prie apyskaitos: praėjusieji 
metai, kaip matyti iš apyskai

e

metais sporto šventę suruošti 
Sydnėjuje. Laiką nustato šven 
tės rengėjas.

Susirinkimas vienbalsiai nu __ __ ___ _
tarė išleisti vieną spec. „Mūsų d’ėka geraširdžių mūsų tau 
Pastogės ’ numerį, kuriam lė tiečių buvo labai sėkmingi. La 
šas ir medžiagą^ parūpins spor vykusi metinė rinkliava bei 
to klubai. „Mūsų Pastogės nuoširdus hamiltoniečių paau 

Reikia tik pagalvoti, kiek pa spec._ numerio išleidimu paves seneliams bei ligoniams 
sišventimo ir ryžtumo mūsų ta rūpintis A.L.F.A.S. 
krepšininkai parodo, kai jiems ninkui VI. Daudarui. 
vienos savaitės bėgyje, tris kar Susirinkimas nutarė visoke
tus per savaitę tenka vykti j riopai padėti Melbourne' leidžia nas pagal savo išgales aukojo 
Birminghamą, arba žaisti Wol ruam sporto laikraščiui „Vai mažiau laimės turinčiam tautie

pu nu Vokietijo je švenčių proga, da 
vė mums pajusti stiprų užnuga 
rį mūsų šalpos darbe. Kiekvie

vcrhamptono apylinkėje ir gin pas“, ji remiant moraliai ir ma 
ti lietuviškas spalvas, populia terialiai.

0

I

3

šelpiamos 
Vokietijoje,

tautie 
visiško 
ir atei

sausio

yra staliams, mūrininkams, ei

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. J U S T I S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

PAGALBA BAŽNYTINEI VEIKLAI TOTALITAR1STI 
NIUOSE KRAŠTUOSE.

liuterionys, visa plačiai pranešė apie bažnytinį 
apie 80 milionų, gyvenimą bolševikų ir kituose 

: kraštuose.
Jie Amerikoje, del se Ten toliaruojamas pamaldų lai

Evangelikai 
me pasaulyje 
sudaro stipriausią protestantų totalitaristiniuose 
grupę- . . ~ .
niau buvusių istorinių priežas kymas, bet persekiojama baž 
čių, pirmiau pasireiškė kelio nytinė veikla. Ryškiausia tat 
mis bažnytinėmis organizacijo pajsireįiškia Rytų Vokietijoje, 
mis. Jie dabar stengiasi susijun " 
gti savitarpyje, organizuotis vi 
suotinai ir telkti pagalbą baž 
nytinei veiklai totalitaristiniuo 
se kraštuose.

Savitarpinio jungimosi link 
me eina Jungtinė Liuterionių 
bažnyčia Amerikoje ir Augus 
tana Liuterionių Bažnyčia. Jos 
dvi yra stipriausios šios kryp 
ties bažnytinės organizacijos. 
Jos dabar nutarė susijungti vie 
noje organizacijoje ir kviečia 
visus prisidėti.

Visuotinis liuterionių organi

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas

čiui kada tik buvo paprašytas, 
ar tai metinės rinkliavos ar ku 
rie kita proga. Nuoširdžiai vi 
siems už tai dėkojame. Taip pat 
dėkojai^ organizacijoms, ypa į^i^skienėi/ul 
tingai TF vietiniam skyriui, uz 
jų. įnašus šalpai.

ir K. Mikšiui ,tel. JA 9-8593 
ir rūbai bus paimti iš namų.

! Gautos apyskaitos iš Vokie KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
| tijos Krašto V-bos už surink 
i tas Kalėdų proga aukas rodo, 
i kad buvo sušelpta eilė senelių
J prieglaudose ir ligonių ligoninė pradėtas rodyti Tivoli kine. Jis 
' se bei pavieniai. Iš gautų atski vertas dėmesio, nes svarbiausią 
į rų padėkos laiškų matyti su ko rolę vaidina lietuvis J. Šernas.

Apylinkės Komitetas.
HELEN OF TROY

Pasaulio Liuterionių Akcijos 
vadovas Kanadoje kunigus 
kvietė padėti išplėsti sistemati 
nę piniginę pagalbą bažnytinei 
veiklai komunistiniuose kraš 
tuose. Ją reikia išvystyti šalia 
savos parapijos .išlaikymo ir 
misijų veiklos savame krašte ir 
kifcjtūryje. Toj konferencijoje 
dalyvavo kun. dr. M. Kavolis.

Vyskupas dr. Dibelius, Evan 
gelikų Bažnyčios Vokietijoje 
vadovas, š. m .vasario mėn. lan 
kė Popiežių Pijų XII Romoje. 
Ta proga Vatikano organas pa 
sakė, kad Romos katalikai ir 
evangelikai Įmatė jų bendiadar 
biavimo reikalą tikėjimui ginti. 
Jungtinės Liuterionių Bažny 
čios Amerikoje organas rašo, 
kad, nors niekas nežino pasikal 
bėjimo Romoje turinio, tačiau 
Rytų Vokietijos valdžia kalti 
na dr. Dibelius, kad jis šmei 
žęs Sovietų valdžią, popiežiui 
pranešdamas apie krikščionių 
persekiojimą komunistų kraš 
tuose. Dr. Dibelius lankymasis 
įvyko, kai Rytų Vokietijos vai 
džia evangelikų misijos tarnau 
tojus geležinkelių stotyse nu 
teisė kaipo „Atlanto pakto šni 
pus“ ir kai jie skrido į Pašau 
lio 
nio 
je.

................................... RA 7-3120 „ _ 
nei veiklai

I
 GALIONAS DIVA MODE 1’......

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. WA 8 2 1 9. o 

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 |

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui 
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje. 
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai

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

CLEAORS 
f OYERSCO. ■

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

Lietuviai aav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnaa, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. §

Bažnyčių Tarybos centrai! 
komiteto posdėi Australijo 

K.
„PERVERSMAS“...
Atkelta iš 3-čio psl.

Mums, lietuviams, Vasario 
mėnuo yra praėjusių metų dar 
bu peržiūrėjimo, savo jėgų pa 
tikrinimo ir naujo ryžto sukau 
pimo mėnuo. Visame laisvaja 
me pasauly, kur tik yra būrelis 
lietuvių, plačiai ir visuotinai 
mini Lietuvos laisvės atgavimo 
dieną.

Jei prieš metus kitus ne vie 
nur buvo nusiskundžiama, kad 
mūsų visuomenėj juntamas at 
šalimas, sumažėjęs susidomėji 
mas

Lietuviška moterų kirpykla
3 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
I Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
t 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 A .........  *-**'-’**•** ’ j —— j'-•- sius awuiCD iiimvjiuiu, axvmvi.

Danijos buvo pirmieji Vakarų mus pasiekia priešingos žinios.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viac, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

damas Maskvon, dr. Fry vado 
vans Pasaulio Bažnyčių Tary 
bos Centralinio komiteto posė 
džiui Sidney mieste (Australi 
joje), j kuri suvažiuoja atsto 
vai iš viso pasaulio. Sekantis to 
ks pat posėdis bus Vengrijoje

net ir savo tautos didžio

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

sur minėjimai ėjo pakeltoje 
nuotaikoje, visur žmonių buvę 
daugiau, visur krašto laisvini 
mo reikalams žmonės gausiau 
aukojo, ir tikimasi laisvinimo 
veiksniams didesnės paramos.

Tenka tiktai pasidžiaugti to 
kiais reiškiniais. Aš asmeniš 

i peši 
Liuterionių Bažnyčios Ontario mistu. Mūsų visuomenė tebe 
provincijos kunigų konferenci galvoja lietuviškai, tebesisielo 
ja (Pre-Lent Retreat & Work ja pavergtos tautos reikalais ir, 
shop). Jame Pasaulio Bažnyčių su nedideliais iškrypimais, de 
Tarybos generalinis sekreto dasi į bendrąjį laisvinimo dai
rius iš Ženevos (Šveicarijoje) bą.

chener mieste Įvyko Jungtinės kai niekuomet nebuvau
M4 I o i ta**! z"\ i i < r-< o* ta YTO1 r“\ o f 1 -r^ T* O T’i / ' ----- . .. 4-. . r\ 11 . « z. • . v . . z. .. z-x X. ..

J. Ad.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS |
15 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

.. . - 259—3 Avė., Vilk- Lasalle. TR 4588.
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VISUOTINIS PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS
17. Bažnyt. patarnavimas 

(vargon. kunigų išlaik., 
rekolekc. ir kt. atv.) 674,64

18. Mokyklos (vysk. gimn.
ir liet, šešt.) ........... 295,—

19. Įvair. kt. išl. (skelb., gė
lės, medeliai, stalt., 
kaldr., piano taisymas 
ir t. t.) .....................408,01
Viso išlaidų ....10.535,56

teismui pareikalavus, jie yra „DAINAVA“ HAMILTONE! 
skelbiami). Tegul tie visi žmo ... ....
nės ateina pas valdybos narius, _. Kas negirdėjo ar nemate gra 
pasiteirauna, pasižiūri į knygas2^ .-Dainavos pastatymų! 
ir įsitikins, kad niekur nebuvo DauSell.s. mua? su dldžiau«“ 
nusižengta, - baigė K. Mik pasigėrėjimu klausėmės ir žiuULlUlZCllt' ta. -------- UCUEV J-v.. xvxxrt . . ~ a* • it -kt

šys. V. Sakevičius siūlo apian reJot? 1-
- — r dar nas “ar Vokietijoje! laikyti visus parapijiečius ir dar nab ,uar voKieujoje.
kartą paprašyti aukos. Blekys reto spalvingumo koncertą!: čia 
pasiūlė aukotoju pavardžių ne Ųu,n.gta ,ir daina ir muzika, ir 
skelbti spaudoje. Kun. dr. J. !okiai’ ir vaidyba, ir dekoraci 
Tadarauskas atsakė, kad tas bu 
vo praktikuojama, tačiau vyk 
dant statybą, ir kilus spaudoje 
įvairiems nesusipratimams, nu 
tarta spaudai patiekti sąrašus. 
Uždarydamas susirinkimą J. 
Kšivickis pasakė, kad visiems

Taigi lieka skolos $ 192,43. yra sunku įtikti ir be kritikos 
Be to, iždininkas pranešė, kad šiame pasaulyje sunku yra gy 
skolos banke 1956 sausio 1 d. venti. Susirinkime dalyvavo 70 
būta $ 11.34, kuri jau suma parapijiečių.
žinta, nes sausi°r^ar1^5^.^- ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS

įvyko vasario 26 d. tuoj po pa 
maldų. Jį atidarė Parapijos Ki
to pir-kas J. Martininkus, pa 
kvietęs jį vesti J. Kšivickį 
(pirm.) ir K. Baroną (sekr.). 
Savo žodyje parapijos klebonas 
padėkojo visiems lietuviams ka 
talikams už rėmimą lietuviškos 
bažnyčios Hamiltone, tikėda

■ mas, kad šiemet, kaip ir anksty 
vesniais metais, tautiečiai bus 
dosnūs savo aukomis mūsų baž 
nytiniams reikalams. J. Martin 
kus pažymėjo, kad nesitenkin 
ta vien tik auku rinkmu bažny 
cioje ar po namus, bet taip pat , . ®

J .. r -v ... • -'duota S 400,---  u vasanu mcu.irapijos Komitetas stengėsi ?34 dol Tad skolos banke ko akademija, ruošiama HamiltoT./-U<lr« f nM n ZI O Q O . , - > • •
vo 1 d. būta lygiai 10 tūkst. no ateitininkų iniciatyva, jvyks 
dol. Be to,
pranešė, kad rinkliavų vidur 11 d. 5 vai. p. p. parapijos sa 
kis į savaitę yra $ 89,— įskai Įėję. Paskaitą skaitys teisinin 
tant misijoms, kolegijai, vysku kas p. V. Užupis. Meninėj da 
pijai, o grynai parap. reikalą ly montažas, kurį išpildys mo 

~ ™ ksleiviai.
Maloniai prašome visus kuo 

skaitlingiausia dalyvauti, pager 
biant mūsų tautos globėją.

At-kų Kuopos Valdyba.

DĖMESIO LIETUVIAMS

trapi jos J 
jKolas sumažinti, rengdamas 
bankietus, loterijas, koncertus 
ir kt. Visi šie parengimai davė 
parapijai pelno. Pasirodo, kad 
mūsų bažnyčią sekmadieniais 
aplanko apie 350 asmenų, ta 
čiau atskaičius vaikus ir sene 
Irus, normaliai pamaldų metu, 
surenkama iš 300 tikinčiųjų 
apie 60—65 dol. Baigdamas, J. 
Martinkus, taip pat padėkojo 
visiems prisidėjusiems vieno 
kiu ar kitokiu būdu prie para 
pijos skolų sumažinimo, ar tai 
piniginiais įnašais, ar aukojant kalu pranešimą padarė M. Laz 
loterijai įvairius fantus, ar ruo dutis. Vargonų komitetas su 
šiant pasilinksminimą.

Atrodo, kad iždininko A. Mi 
alausko pranešimas buvo įdo 

_ .liausiąs, nes lietė mūsų para 
pijos finansinę pusę. Ji atrodo 
sekančiai (stovis nuo 1955 sau 
šio 1 d. iki 1956. I. 1.)

Pajamos: $$
1. Rinkliavos

(papr. ir vokais) . .4.624,69
2. Už žvakes dėžutėse. .887,33 čio pareiga būtų skolą išmokė
3. Misijoms ir Šv. Kaži- ti. Pasirodo, kad nauji vargo

miero Koleg....................546,55 nai kainuotų apie 2.500 dol. Pa
4. Suauk, kalėdojant 3.756,72 statyta balsavimui. Už pirkimą
5. Gauta iš parengimų 1.327,82 su turimais^ pinigais pasisakė

Viso pajamų turėta 10.343,13 13, prieš — 41. (palaukti, kol 
Išlaidos:....................... $$ bus surinkti reikalingi pini

1. Skola bankui . . . .2.266,— gai).
2. Pečius . . .
3. Draudimas
4. Mokesčiai

5. Nuošimčiai
6. Vyskupijai 

rinki. $ 464 
paj. mok.)

.................. 460,— 
............. 500,— 
....... ?..154,85 
bankui. . 582,25 
(nustat. 
ir 10% 
................944,—

Panašų muzikinį vaizdelį 
„Vedybos be piršlybų“ ir Vy 
tauto Didžiojo Kantatą kovo 
17 d. 7 v. v. matysime Hamil 
tone. Šį koncertą išpildys iš Či 
kagos atvykęs „Dainavos“ an 
samblis, turįs savo sudėty 80 
asmenų ir puikias dekoracijas. 

Jį ruošia TF Hamiltono sk. 
didžiojoje Westdale Collegiate 
auditorijoje.

Biletų kainos 3 dol., 2 dol. ir 
1,50 dol., moksleiviams kiek 
vienos vietos pusė kainos.
Jų reikalu prašome kreiptis pas 
TF v-ldybos narius 
S. Bakšį — JA 9-4662, 
V. Kazlauską — LI 9-3796, 

Šimkevičių — IA 9-1223, 
Patamsį — LI 5-5316, 
Pilkauskienę — IA 2-2513, Kalbės Biblijos studentai, kurie gerai susipažinę su Šv. Raštu: 
Skripkutę — IA 9-4811, ~ ------------------- - - - -
Kanopą — LI 5-2703 ir

Pr. Lesevičių — IA 2-8742.
Kviečiame visus lietuvius iš 

BINUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ, apylinkių ir prašome iš anks 
to įsigyti biletus. Rašykite: L. 
Skripkutei, 133 Bold St., Ha 
milton, Ont. 
38 Stanley 
Ont. Kartu 
čekį, ar pin. 
mu, kiek ir 
siųsti. Biletų pasiuntimą arba 
jų pritrūkę pinigų grąžinimą 
garantuojame.

Tikimės ir laukiame, kad šis 
gražiausias ir įdomiausias kon 
certas, kokio Hamiltonas dar . _ . _ .
neturėjo, sutrauks visus tautie dingiau ir daugia unaudos atne partizanų gyvenimo „Paslaptin 
čius! ----------- r,.x------ c--

TFA Kanadoje Hamiltono sk
Valdyba.

KODĖL NEINFORMUOJA 
MA VISUOMENĖ?

Prieš kelius metus iš visų 
_ esančiųjų Hamiltone organiza 

landas” praleisti hamiltoniečių C1J9 atstovų įsisteigė komisija, . . ... . ... 1 . . i. . .1. . . - -----i- j
-----> „Hamiltono Vasario 16 
gimn. rėmimo komisija“. Ko 
misija įsipareigojo remti Vas. 
16 gimnaziją ir apie jos jsistei 
girną spaudoje buvo visuome 
nei pranešta.

Bet štai laikr. „T. Ž.“ Nr. 8 
patalpintas Lietuvių gimnazijo 
ms remti Hamiltono komisijos 
pranešimas, kad komisija savo 
posėdyje nutarė pravesti vajų 
liet, augšt. mokykloms Vokieti 
joje ir Italijoje. Iš to praneši 
mo pasirodo, 
įsisteigė dar 

Gaila, kad tą pačią dieną kurios tikslas 
Westdale mokyklos salėje kon gimnazijas, ir 
certuoja žinomas Dono Kazo sija dirbs lygiagrečiai su Vasa 
kų choras. rio 16 gimn. rėmimo komisija,

Šių dviejų pastatymų Ha nes apie Vasario 16 gimn. rė 
kada žmo miltonui yra perdaug.

PASKAITOS IŠ ŠV. RAŠTO LIETUVIŠKAI 
TEMA: „PENKTA ABELNA KARALYSTĖ“

A. Mikalauskas šį sekmadienį, t. y., kovo mėn.

KETURIOS PASAULINĖS VALDŽIOS IŠPRANAŠAUTOS 
Pranašo Danieliaus; 2:1-47, 7:1-27. Beto Pranašas dar tik 
rina mums, kad ta Penkta Karalystė bus Dangaus gyvojo Die 
vo įkurta; — Šitas visas Karalystes sutrupins ir sunaikins, 
bet Dievo Įkurta Karalyste pasiliks per amžius. Danei, 2:44. 
Šia labai įdomia tema bus kalbama: šeštadieni, 17 d. kovo- 
-March, 1956 m. Pradžia 7 :30 vai. vakaro, LITHUANIAN 

HALL, 1129 Dundas St., kampas Ossington Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

ms — $ 69.50. Taip pat, iš pas 
kutiniojo kaukių baliaus gauta 
apie $ 500 pelno, nors apyskai 
ta nėra pilnai sudaryta, kadan 
gi trūksta sąskaitos iš viešbu 
čio administracijos.

Naujų vargonų pirkimo rei

darytas yra iš keturių asmenų: 
klebono, M. Lazdučio, Petkevi 
čiaus ir Sakalausko. Ikišiol su 
rinkta $ 1339,33. Vargonų rei 
kalu būta ir paklausimų — J. 
Stonkus — ar su esama suma 
galima nupirkti, ar palaukti rei 
kalingos sumos, A. Patamsis 
pasiūlė esamais pinigais pirkti 
ir vėliau, kiekvieno parapijie

Revizijos Komisijos aktą per 
skaitė A. Stanaitis. Po to sekė 
Parapijos Komiteto rinkimai.

Nors išstatyta buvo 18 kan 
didatų, tačiau 13 atsiėmė savo 
kandidatūras, paliko penki bu

7. Vyskupo vizitacija ..100,— vę jo nariai: J. Martinkus, M.
8. Alyva, vanduo, Lazdutis, A. Mikalauskas, K.

šviesa, gazai............... 672,26 Mikšys, Kaušpėdą. Susirinki
9. Salės remontas mas įgaliavo naują komitetą

(dažymas) . ..
10. Klebonijos rem.
11. Vynas, žvakės, rūbai

je ir kt............................... 280,75
ja . Bažnyčios, salės, kle

bonijos vai. ir patam, 
virim...................... 230,—

13. Klebono alga ........... 840,—
14. Klebono pragyven. 720,—
15. Raštinės išlaidos (telef., 

vokai, ženki, ir kt.) 374,65
16. Misionierius ir Šv.

Kazimiero koleg. ..546,55

154,21 kooptuoti į savo tarpą dar du
333,15 narius. Į Revizijos K-ją išrink

Steponaitis, Pucini opera yra statoma kovo 
13 d. Palace kino - teatre. Joje 
dainuoja ir lietuvis V. Verikai 
tis. Biletai nuo 3,50 dol. iki 2 
dol. Pradžia 8 vai. 15 min.

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

vai

A.
A.
J-

P.

š. m. „Draugo“ premijos laure 
atė atvyksta į Hamiltoną ir 
kartu dalyvaus dideliame kon 
certe Čikagos Vyrų Choro, ve 
damo VI. Baltrušaičio ir sc 
S. Baranausko balandžio 14 d. 
Mūsų jaunoji rašytoja scenoje 
pasirodys su savo kūryba. Sa 
vo sutikime - laiške B. Pūkcle 
vičiūtė rašo: „rašyto žodžio da 
lia visuomet pasilieka neapčiuo 
piamoj plotmėj. Apie jo laimė 
jimus ir pralaimėjimus gali liu 
dyti tik parduotų knygų egzem 
phoriai. Tik sausa statistika. . . 
Bet išimtinais atvejais auto 
riui būna padovanojama reta 
proga — pačiam būti savo skai 
tytojų tarpe ir išgyventi nepa 
kartojamą gyvo kontakto džia 
ugsmą. Tuo labjau — man bus 
ypatingai malonu tas kelias va 

tarpe, kolonijoje, kur lietuvi! kuriai buvo, duotas pavadini 
ka knyga visuomet turėjo tokį HĮas 
gyvą atgarsį“.

Tad tik mėnesis laiko skiria 
mus nuo šio, paskutinio dide 
lio, parengimo prieš vasaros 
atostogas. Ruoškimės jam jau 
iš anksto !

MADAME BUTTERFLY
ti: J. Kšivickis, K. 
J. Stonkus.

Klausmiuose ir 
se A. Mikalauskas 
lą sumažinti apdedant visus pa 
rapijiečius — dirbančius vien 
kartine 20 dol. auka. Taigi iš 
500 asmenų ir būtų padengti 
10 tūkst. dol. K. Mikšys kalbė 
jo apie paskelbtus įvairius str 
aipsnius spaudoje, 
nės juos paskaitę įvairiai pra irnNINF
deda tuo reikalu diskutuoti. To PAGULDYTAS Į LIGONINI 
kie straipsniai kenkia parapi operos solistas P. Kovelis. 
jai. K. Mikšys pasiūlė tokių ži 
nių autorius iššifruoti (redakci 
jos visų straipsnių autorių pa 
vardes laiko paslaptyje. Tik

sumanymuo 
pasiūlė sko

Lietuviška prekyba

FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS
1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont.

Čia rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan 
tuotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
Lietuviams duodamos nuolaidos.

Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, 
kurioje priimami pataisymui visų rūšių radijo, Televizi

jos aparatai ir kitokie elektroniniai prietaisai.
Jūsų patogumui skambinkite telefonu OL 3356 atvyk- 
sime į namus. Darbas atliekamas kvalifikuotų specia
listų skubiai, sąžiningai ir pigiai. Garantija 90 dienų 

arba pagal susitarimą.
5av. F. Norvydas. Telef. OL 3356

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

ANTRA PASKAITA TEMA: „Žmogaus Amžinas Likimas“ 
Šia teina bus kalbama: sekmadienį, 18 d. Kovo-March, 

1956 m. 3 vai. po pietų, viršuj minėtoj svetainėj.

arba St. Bakšiui, 
Ave., Hamilton, 
prašome pridėti 
orderį su nurody 
kokių biletų pa

kad Hamiltone 
viena komisija, 
remti visas liet, 
matyti, ta komi

mimo komisijos likvidavimą 
arba apie jos pavadinimo pakei 
timą Hamiltono visuomenė pa 
informuota nebuvo. Atsiradi 
mas dar vienos rėmimo komi 
sijos hamiltoniečių tarpe įvai 
riai komentuojamas ir laukia 
tuo reikalu paaiškinimų.

K. Lukoševičius.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

S. BENECKAS, iš Gobles, Mich. ir FRANK ZAVIST, iš 
Chicago, Ill. U. S. A.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į šias palinksminančias 
ir širdis suraminančias PASKAITAS, be tikybos skirtumo.

ĮŽANGA NEMOKAMA — RINKLIAVŲ NEBUS.
Rengia ir kviečia, BIBLIJOS STUDENTAI.

NIAGAROS PUSIASALIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šiais metais Niagaros pusią šoko: plastiką „Leiskit į tėvy 
salio lietuviai atšventė visi kar nę“, kalvelį, kepurinę.ir lenciū 
tu Niagara Falls e, Ont. vasa gelį.
rio 19 dieną. Pasirodo, kad be Port-Colborne’s meno mėgė 
ndri minėjimai ruošti yra įspū jų būrelis suvaidino vaizdelį iš

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
T A U P Y K 

savo kredite koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

> NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

i international Service Burrau |
1 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. v
; Tel. LO 5613. I

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius r
; adv. A. LIŪDŽIUS. Į
Į Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
; atliekami dar šie reikalai: S

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

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

su pilna siuntinių gavimo garantija. —
PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. | 

— KOMPENSACIJŲ IšRŪPINIMAS
iš įvairių Draudimo B-vių ir X

Workmen's Compensation Board. — x
PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. |

PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNI | 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

ša. Kad ir šį kartą minėjimas goji zina“. Režisavo' Br. Simo 
sutraukė net kelis šimtus apy naitis. Vaidintojai suvaidino 

’ linkės lietuvių. įtikinančiai, palikdami žiūrėto
Šventės minėjimas prasidėjo jams gerą įspūdį.

11:30 vai. pamaldomis, kurias Gražus pavyzdys kai neapsi 
atlaikė ir tai dienai pritaikin ribojama vien suaugusiais, 
tą pamokslą pasakė St. Cathari bet stengiamasi įjungti jauni 
nės klebonas tėvas Juvenalis mas. St. Catharines šeštadien 
Liauba, OFM. nės mokyklos mokiniai: Riman

Trumpa kalba minėjimą ati tas Paulionis padeklamavo e» 
darė St. Catharines b-nės pir lėraštį „Be tėviškėles man tam 
mininkas A. Zubrickas. Pirmi su“, Algimantas Gverzdys — 
ninkavo ir minėjimo programą „Brolau, kad griši į Lietuvą“, 
vedė Wellando b-nės pirm. V. Jūratė Balsaitė — „Lietuvos 
Eižinas, pakvietęs į garbės pre partizanams“ ir Audronė Fa 
zidiumą tėvą Juvenalį Liauba, vilčiūtė — „Lietuvai“.
iš Toronto paskaitininką A. Minėjimas baigtas visiems 
Rinkūną ir savanorius kūrėjus susirinkusiems sugiedojus Lie 
iš Niagara Falls Mačikūną ir tuvos Himną.
Ulbiną ir iš Wellando Naiduš Salėje buvo įrengtas T. Fon 
kevičių. do aukų stalas, prie kurio budė

A. Rinkūnas savo paskaitoje jo' du atstovai: Wellando ir St. 
iškėlė mūsų tautos kilnumą, pri Catharines. Kiekvienam noriu 
sirišimą prie savo tradicijų, kū čiam šventės proga Tėvynės la 
ribingumą ir kitas gražiąsias bui auką sudėti mielai buvo pa 
lietuvių tautos savybes. Lietu 
viai yra svetingi ir geraširdžiai, 
bet nebūkime nuolaidūs dėl sa šią brangią 
vo kalbos kitataučiams. 1..L.1__  .L .........  ,

Apie garbingas savanorių kū vienais metais įnešdami ką no 
rėjų kovas ir jų laimėjimus tė 
vynės labui savo kalboje visų 
savanorių kūrėjų vardu pasako 
jo Ulbinas.

Meninėje dalyje pasirodė pir 
mą sykį naujai įsikūręs vyrų 
oktetas, vadovaujamas J. Vyš Tėvynė 1 
niausko, kuris padainavo 6-šias okupanto mindžiojama i 
dainas: vieną su akordeonu, o giama. Ji privalo ir tikrai bus 
visas kitas su pianinu — paly laisva. jd.
dint S. Piliponytei. Įspūdis pui 
kus ir jai nenutraukiamai pa 
dirbėjus ilgesnį laiką, galės tap 
ti viena iš stipriausių mūsų me 
ninių pajėgų.

Apylinkės tautinių šokių gru 
pė, vadovaujant Ulbinienei pa 
x~ 11 . --- ..—H

tarnauta.
Neapsilenksiu pasakęs, kad 

_ i mums šventę mes 
minime vis iškilmingiau, kiek

rs įdomesnio ir naujesnio ir 
kiekvieną kartą tikimės ateity 
je sulaukti dar ką nors naujės 
nio ir geresnio. Bet tikrai ateis 
laikas, kada turės mūsų viltys- 
-troškimai išsipildyti. Mūsų 

: negali būti amžinai 
ir en

Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
Skubiai jai aukok!!

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
*.. "~w--------- xk--------- wk----"X

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Stredt 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

į W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
mmmmmmmuwmnnuiuwnjiuK:
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MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PADĖKA 
choras gražiai pasirodęs Vasa Montrealio Lietuvių Seime 
rio 16 šventės proga ir turėda lio Prezidiumas širdingai de 
mas plačią ateities veiklos pro koja visiems lietuviams, prisi 
gramą bei gražius planus, dar dėjusiems prie Vasario Šešiolik 
yra reikalingas daugiau choris tosios minėjimo parengimo, gi 
tų ir ypač daugiau chorisčių, ypač prelegentui ministeriui V. 
kurios ir kurie kviečiami dėtis Sidzikauskui ir meninės prog 
į Chorą. Balandžio mėnesį cho rainos dalyviams Skautų Vy
ras ruošia koncertą - subuvimą, čių Būrelio Tautinių Šokių Gr 
kuris žada būti labai įdomus.

BANKELIS „LITAS” 
plečiasi. Kooperatinis lietuvių 
bankas Montrealyje „Litas“ 
kaskart įgauna didesnį žmonių 
pasitikėjimą, nes žmonės įsitiki 
no, kad tai yra ir rimta, ir sau 
gu, ir naudinga. Todėl dabar 
bankas jau turi 181 narį, yra ga 
vęs 31 tūkstantį dolerių indė 
lių ir yra išdavęs 25 tūkstan 
čius paskolų. Bankas, kaip ži
noma, išmokėjo augštus divi žinomas visuomenininkas ir žur 
dendus ir skolintojams, už tai, nalistas, gavo tarnybinį paaugs 
kad jie skolinosi „Lito“ banke, tinimą ir turėjo persikelti į JA 
išmokėjo premijas. Dėl to ban V didmiestį New Yorką. Bet p. 
kas auga ir turi visas ateities Sirvydas, jaunystę ten pralei 
perspektyvas.
AV PARAPIJOS MISIJOS
Priešpaskutinę ir paskutinę 

gavėnios savaitę bus Aušros 
Vartų parapijos misijos. Pirmą 
savaitę bus vienas tėv. pranciš 
konas, o Didž. savaitėje jas ves 
kun. Grauslys, plačiai žinomas 
pamokslininkas.

KANADOS LIETUVIŲ

Strazdelis Toronte
Šių metų kovo mėnesio 10 dieną 7 valandą vakare 

Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris 
režisuojant Arlauskaitei Mikšienei, 

stato Petrulio chronikinę pjesę

„PRIEŠ SROV Ę“,
Prisikėlimo parapijos salėje.

Skautams Remti D-ja kviečia visus į šį parengimą atsilankyti. 
Biletų kaina $ 1.50; moksleiviams $ 0.75.

Biletus galima gauti prie įėjimo.
Pelnas skiriamas skautų tautinių šokių grupei rūbams įsigyti.

Toronto Skautams Remti Draugija.

1956. III. 7. — Nr. 10 <461;

upei, vadovaujamai V. Brūzge 
levičiaus, pianistui K. Smilge 
vičiui, Lietuvos Oporos Solis 
tei p. E. Kardelienei ir muziko 
V. Ambrozaičio vedamam Mon 
trealio lietuviu

CARITAS DIENA MIZARA BUVO ATVYKĘS
Šį sekmadeinį, kovo 11d. To į Toronto kaip kompartijos emi 

ronto liet. Caritas švenčia savo sąrąs, suorientuoti Toronto lie 
dieną. Rytą 11 vai. iškilmingos tuvius komunistus, kaip dabar 
pamaldos šv. Jono Kr. bažny reikia aiškinti 20-jo komparti 
čioje su šventei taikomu pamo įjos suvažiavimo Maskvoje nu 
kslu. Pamaldų metu giedos so tarimus ir pasisakymus apie 
listas Br. Marijošius, smuikuos Staliną ir jo politiką, nes dabar 
Stp. Kairys, vargonais gros užsieniuose pabiuro visi kom 
muz. St. Gailevičius. Prie baž partijos padaliniai. Painiava su 
nyčios durų šalpai renkamos 
aukos. 5 vai. pp. šv. Jono Kr. 
parap. salėje įvyks Caritas ren 
giamas 
KONCERTAS-ARBATĖLĖ.
Programoje dalyvauja: Ast 

rida ir Ingrida Sideravičiūtės, 
sol. A. Ščepavičienė, deklamus 
D. Meilutė. Tautiniai šokiai, 
vad. A. Ličkūnaitės-Šadeikie 
nės.

Pobūvio' metu plokštelių kla 
sinė muzika. Pobūvio metu vai 
šės, surengtos Caritas ponių. 
Koncertas viešas. Įėjimas — au 
ka. Caritas dienos tikslas — ge 
riau supažindinti visuomenę su 
Caritas labdaros misija — šelp 
ti kiekvieną nelaimėn patekusį 
lietuvį, O' akrtu sukelti lėšų 
priešvelykiniam pašalpų skirs 
tymui ir ligonių lankymui. Ca 
ritas tikisi malonaus visuome 

D. L. K. VYTAUTO KLUBO nės dėmesio. Caritas apjungia 
visus mus šūkiu Padėk Arti 
mui!

Toronto Liet. Caritas. 
ŠV. JONO PARAPIJOS 

arbatėlė įvyko sekmadienį tuoj 
po pamaldų. Dalyvavo apie 150

sidaro ir todėl, kad Stalinas ir 
Berija veikė išvien ir buvo vie 
nos politikos, tat pakorus Be 
riją, reikia karti ir Stalino la 
vonas. Mizara Toronto komu 
nistams ir aiškino, kaip dabar 
reikia sukti politika, kad viskas 
būtų OK.

Mizara turėjęs lankyti ir Mc 
ntrealį, bet pavargęs aiškinda 
rnasis su torontiečiais todėl su 
galvojęs pretekstą, — esą Mon 
trealy negaunamas susirinki 
mui leidimas. O iš tikrųjų jo 
kio leidimo susirinkimams Ka 
nadoje nereikia, nes čia veikia 
susirinkimų laisvė.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS
— Dainavos Ansamblis ko 

vo 18 d., sekmadienį parapijos 
salėje stato J .Žilevičiaus „Vy 
tauto D. Kantatą“ ir Merkelio 
„Vedybos be Piršlybų“.

— Kovo 10 d., šį šeštadienį 
Detroito Dramos mėg. Sambū 
ris, vad. Arlauskaitės, stato J. 
Petrulio Prieš Srovę. Rengia 
Skautams remti draugija. Pel 
nas skiriamas skautų šokių gru 

us, o vyresni su tam tikru vien parapijiečių. Klebonas P. Ažu pei — tautiniams rūbams įsigy 
kartiniu mokesčiu. Primenama balis pasveikno gražiu žodžiu ti.
tautiečiams, kad norint būti klu savo parapijiečius, pasidžiaug 
bo šėrininku, yra privaloma bū damas, kad kartu dalyvauja ir 
ti pašalpinės dr-jos noriu. priaugančioji karta. Tarp kit 

Klubo valdyba nuoširdžiai ko jis pareiškė, kad Toronte nė 
kviečia tautiečius pasinaudoti ra parapijų ribų, Šv. Jono para 
vajaus metu lengvatomis.

APRAUDOJO STALINĄ
Aną šeštadienį „pravit parti 

UPĖ Šv. Lauryno atrodo nepa joje**» suruoštoje „L. Balso“ 
: didžiuliame plote su naudai, Montrealio komunistai 

verstos krūsnys ledų lyčių, ku apraudojo Staliną, kurįs ligi 20 
rios vietomis sudaro ištisus kai kompartijos suvažiavimo buvo 
nūs. Kaikur milžiniški

KAZIMIERINĖS GRAŽI SUBRENDIMO
Montrealio lietuvių praleistos partija. Vilasalietei panelei Al 
gana įvairiai. Šv. Kazimiero pa mai Atrat (Atraitytei) sukako 

Reprezentaci rapija tradicinę Šv. Kazimiero 21 metai amžiaus. Šią pilietis' 
mam Chorui. Padėka priklauso parapijos vakarienę šiemet tu ko subrendimo sukaktį artimie 
scenos dekoratoriui V. Remei 
kai.

Šią pilietis

draugai ir bičiuliai paminė 
gražia partija, kurioje daly

rėjcr DLK Vytauto klubo pa ji, 
talpose. Susirinkę gausūs sve jo 
čiai gražiai pabaliavojo ir ge vavo daugiausia jaunimo: 50 
rai pasivaišino gerai paruošta mergaičių ir 50 jaunikaičių, o 
vakariene, kurios vadovėmis bu jų tarpe ir krikšto tėvai pp. Sa 
vo p. Paznokaitienė ir p. Gir lalos.
dauskienė. Klebonas kun. J. Bo Alma Atraitytė labai gražiai 
binas padėkojo vakarienės ren pasveikinta ir puikiai apdova 
gėjoms ir atsilankiusiems. Jis nota gražiomis ir brangiomis 
pranešė, kad Velykų pamaldos dovanomis. Vaišės buvo paruoš 
jau bus naujos bažnyčios salė tos pp. Šimkienės ir Kirkienės. 
je, o atvelykį bus pašventinta Vaišės praėjo labai gražioje 
naujoji klebonija ir bus ta pro nuotaikoje. Jaunimas graliai 
ga parapijos vakarienė jau sa praleido laiką, o savo draugei 
vo salėje. Nors komunistai Ver Almai linkėjo laimingo ir sėk 
duno Hickson salėje suruošė mingo gyvenimo.
„Liaudies Balsui“ paremti par 
tiją, bet į parapijos vakarienę 
atsilankė per 300 asmenų, dėl 
ko buvo pilna apatinė salė ir 
buvo stalų viršuje. Vakarienė 
buvo graži.
KLEBONAS šį šeštadienį išva 
žiuoja savaitei į Brooklyną, ves 
ti misijų vyrams peš kun. Pa 
kalnį. Visais reikalais kreiptis 
pas tėvą J. Aranauską. 
KUNCEVIČIŪTĖ, nukentėju 

Po Kazimierinių seka Juozą si nuo automobilio, vėl paguldy 
pinės, kurios yra ruošiamos ko ta į ligoninę, nes atėjęs laikas 
vo 17 dieną. nuimti gipsas.

Juozapines paskelbė DLK STALO TENISO RUNGTY 
KIEKVIENAS gali gauti rasy Vytauto klubas, nes Juozapi nėse Tauro žaidėjai nugalėjo 
tęs dėl Income-Tax. Kiekvieną nes klubo yra ruošiamos kas ukrainiečius 7:3 rezultatu, 
vakarą ir dienos metu Aušros met, kajp tradicinė klubo vaka 

rienė. Klube susirinks Juozą Drasta7’ 
pai ir ne Juozapai, nes visi kvie 
čiami atsilankyti.

Aušros Vartų salėje Šv. Pran 
ciškaus brolija ruošia taip pat stovi stati. 
Juozapines, savo dvasios vado, njo. 
tėvo Juozapo Aranausko gar 
bei. Vakarienė bus šilta su vy 
nu ir tekainuos 1.25 et. Visi kvie 
čiami dalyvauti, kovo 17 d., 7 
vai. vakaro.
L. A. S MONTREALIO SKY LIETUVIŲ Enciklopediją už 
rius š. m. kovo 25 d., sekmadie siprenumeravo K. Kiaušas ir 
nį, A. V. parapijos salėje, tuoj S. Vyšniauskas. Dar galima už 
po pamaldų šaukia visuotinį siprenumeruoti kaip tiktai da 
šio skyriaus narių susirinkimą, bar, palengvintomis išsimokėji 
Pagrindiniai dienotvarkės pun mo sąlygomis. Kreiptis į NL 
ktai yra kandidatų į vyriausius red. 
L.A.S. organus siūlymas ir 
Montrealio skyriaus naujos vai 
dybos rinkimai.

Narių dalyvavimas būtinas.
L. A. S. Montrealio Sk. V-ba.

St. Naginionis
Prezidiumo Pirmininkas.

VYTAUTAS SIRVYDAS,

dęs, dabar nori ramesnės, arčiau 
gyvos gamtos gyvenimo ir dar 
bo vietos, todėl atsisakė keltis 
i New Yorką. Bet iš Montrea 
lio jis vis vien išvyksta, nes ga 
vo naują paskyrimą — į Nor 
ton, Vermont© kalnyne, kur iš 
vyksta balandžio pradžioje. 
Tat p. Širvydą, labai populia 
rią Montrealy asmenybę, tega 
lėsime matyti tiktai kaip sve 

Katalikių Moterų Draugijos čia, nors, reikia spėti, gana daž 
Montrealio skyriaus visuotinis na, nes jis stipriai suaugęs ir 
nariu susirinkimas (su ka^a) su Montrealiu. Linkėsime p. V. 
šaukiamas š. m. kovo 10 d. šeš Sirvydui ir Poniai sėkmės nau 
tadienį 6 vai. vakaro, A. V. Pa joje vietoje, 
ramios salėje.

Bus sprendžiami labai svar 
būs reikalai, todėl visos narės 
labai prašomos dalyvauti.

Valdyba.

JUOZAPINĖS

Vartų parapijos klebonijoje.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

j

I 
DR J. š F G A M O G A S

H I R U R G I N Ė ir ! 
BENDROJI PRAKTIKA ; 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, j 
namų 1038 Osborne A v. ( 
Verdi-n. Tel.: PO 6-9964.'

DANTŲ GYDYTOJAS' į

DR. J. M A L i i K A
priima: 9 a, m. ■— 10 p. m.
“->oo Verdun A.. Verdun,

Tel • TR 4547

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

Montreal. UNiversity 6-7026 
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. HU 9-1653

Pašalpinės Draugijos 
naujų narių priėmimo vajus 
Šiais metais tęsis iki gegužės 1 
d. Vajaus metu nariai priima 
mi be įstojimo mokesčio. Na 
riais priimami iki 45 m. amžia

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS

CHIRURGAS
R. CHARLAND
SHERBROOKE E.

LA 3-7684 Res. ME 1 6168

ir

95 r

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

Tek: LA 2-7236

£&

NOTARAS

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.,
Montreal. UNiversity 6-7026

„VYČITO“ FUTBOLAS
Jau seniai Toronto „Vyčio“ 

futbolininkai dalyvaudami mies 
to turnyruose yra žinomi kaip 
puikių vyrų komanda. Ji visą 
laiką su didžiausiomis pastango 
mis, iš materialinės pusės, ko 
vojo ir tebekovoja išsilaikyti. 
„Vyčio“ klubo pastangos ir su 
dedamos sumos komandos išlai 
kymui ir lietuvių vardo rėkia 
mai kanadiečių tarpe atsimoka 
šimteriopai. Tačiau sunkėjant 
finansų sutelkimui, darosi ne 
beįmanomas futbolo ambasado 
riškasis darbas taip sėkmingai, 
kaip iki šiol vykdyti. Visa tai 
priklauso' ne vien nuo mūsų klu 
bo pastangų ar atsiektų rezulta 
tų. Pagal šio krašto paprotį 
(biznierišką įsitikinimą) futbo 
lo komandos gali gerai egzis 
tuoti ir pasireikšti, jei jos užnu 
garyje turi finansiškai pare 
miančius savo tautiečius. Gai
sų savų futbolo mėgėjų - žiūr 
vų, kurie, kad ir po kelis cen 
tus atnešdami, prisideda koman 
dos apdraudimui, be kurio ne 
įmanoma išleisti komandos ai 
kštėn, tinkamai juos aprengti. 
Pažiūrėkime kaip gyvuoja tie 
klubai, kurių tautiečiai intere 
suojasi savo komanda. Jie nesi 
skaito su centrais, nes reikia 
tik nueiti į rungtynes ir pama 
tysime, kiek jie turi žiūrovų 
tuo pačiu finansiškai juos re 
miančių. O ar mes turime kas 
mus remtų bent tokiu būdu? La 

j bai mažai. O juk galėtų ir ture 
tų būti daugiau sporto entuzias 
tų — mūsų klubo rėmėjų, nes 
išeivijos sportas turi daugiai- 
tikslų ir mums visiems gerai 
nomų. K. Lukas.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
susirinkimas praėjo tyloje. Pa 
rapijos vadovų skelbiamos dide 
lės išlaidos už salių statybas: 
par. biuleteny skelbiama, kad 
salių statyba kainavo arti ketu 
rių šimtų tūkstančių dol., o tėv. 
pranciškonų kanadiečių laikraš 
ty „Toronto Daily Star“ mini 
ma iki šešių šimtų tūkstančių 
suma. Susirinkime dažnai buvo 
kartojama apie didesnį parapi 
jiečių pasiaukojimą ateity, pra 
šant juos, kad kiekvienas suau 
gęs kas sekmadienį paaukotų 
bent po 1.25 dol.

pija nori palaikyti kontaktą su 
visa liet, visuomene. Mūsų baž 
nytėlė nedidelė, bet sieloms iš 
ganyti nereikia didelių pastatų. 
Mes neraginam dėti didelių pi 
nigų, nes laisvos aukos turi ly 
gią vertę tarnauti Dievui, Tėvy 
nei ir artimui.

Parap. Komiteto pirm. Ru 
daitis perskaitė 1955 m. apys 
kaitą: pajamų turėta 19.021.87. 
Išlaidų 18.244,76. Kasoj yra 
777.11. Parapijos skolos siekia 
35.760,25, 1955 m. išmokėta 
skolų 10.709,33. Jis pareiškė ko 
miteto atsistatydinimą ir prašė 
susirinkimo išrinkti naują ko 
mitetą. P. Jonaitienei pasiūlius 
ir susirinkimui karštai prita 
rus, paliktas tas pats komitetas 

, Rugys, 
Kairys, Cirunas ir Jotautas. L.

— Parapijiečių rekolekcijos 
prasidės Kančios sekmadienio 
11 vai. pamaldomis ir baigsis 
Verbų sekmadienio pamaldo 
mis. Rekolekcijas ves T. Bru

luitai laikomas genialiu viso pasaulio 
Prisibijoma potvy darbo žmonių vadu ir tėvu. La 

bai apgailestauta, kad komsuva 
;a žiavimas Staliną rado kenkėju, 

savanaudžiu ir darbo žmonių 
kiršintoju sovietinio imperializ 
mo ir kolonializmo naudai. Su 
sirinkime buvo kalbama ne tiek 
apie tai, kaip paremti „L. Bai 
są“, kiek apie tai, kaip dabar 
žmonėms aiškinti tokį kompar 
tijos gairių pakeitimą.
DISKUSIJŲ, arba kitokiu var — Rudaitis, Norkus, 
du, projektuojamas įsteigti klu 
bas, kuriame galima būtų per 
manentiškai gvildenti iškylan 
čius aktualius klausimus.
SKOLOS, padarytos statant A __ , v V. . . v. i 11113. l\CNUltr>.Vl ICOV bažnyčią sunkia našta gulan nQ Markaiti SJ.

žinią,PP. VIZGIRDAI gavo 
kad jų du sūnūs, Antanas ir 
Leonardas, yra mirę Rusijoje. 
Nuoširdi užuojauta tėvams ir 
giminėms.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros 

IGNAS 
3260

kor traktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

| LOUIS MANGrEAU f 
& KUROALIEJUS | 
$ No. 1 Imperial Products a 
£ 114-1 Ave., Ville Lasalle. g 
$ TR 3 2 3 7 |

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

Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 i
2104 Mount Royal St. E. s

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
5 0 7 Place D'A r m e s MArquette 8045

čios kleboną. Kovo 17 d. tenka 
mokėti 12.000, o kasoje besą 
tiktai 666.34 et. Taigi, klebo 
nas prašo aukoti statybos rei 
kalams.
FILMAI, lietuviški, numatomi 
gavėnios metu Montrealy. Nau 
ji filmai pavaizduos Lietuvos 
gyvenimo momentus prieš 20 
—30 metų. Plačiau apie tai 
bus paskelbta vėliau.

AV KLEBONO PRANEŠI 
MAS.

Mūsų parapija priklauso prie

— Bendra choro repeticija 
parap. salėje tuojau po 11 vai. 
pamaldų. Choro mokinimą ves 
muz. St. Gailevičius. Kun. B. 
Pacevicius šį savaitgalį veda re 
kolekcijas Sudburio lietuviams.

— Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas sekmadienį 6 vai. 
IŠGANYTOJO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, Bloor Str. W. & 
Indian Road kampe, kovo 11 d.,
l, 30 vai. pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
LIUTERONIŲ PARAPIJIE 

„Charite Francaise . Mes turi gįų susirinkimas šaukiamas Iš 
ganytojo bažnyčioje, kovo 11 
d., pO' lietuvių pamaldų. Jame 
bus svarstoma lietuvių parapi 
jos 1955 m. apyskaita ir 1956
m. sąmata ir renkama nauja pa 
rapijos taryba.

Parapijos Taryba.
P. BARONAS, SLA narys ir 
NL skaitytojas, persikėle su 
šeima į Torontą, nusipirko na 
mus 33 Victor Ave, ir esąs pa 
tenkintos. Sėkmės savo namuo 
se.

me surinkti šiais metais 430 
dol. Tai yra labai maža suma, 
palyginus su tuo, ką mes gau 
name iš jos. Ji moka mūsų pa 
rapijai 91 dol. per mėnesį. Ka 
dangi mes nedarysime specianeju-

mūsų Hos kolektos, tai yra antros ko 
lektos, aš prašyčiau per kolek 
tas sekančius keturius sekma 
dienius padvigubinti savo duok 
lę, jeigu tai yra įmanoma.

Jūsų klebonas.
LIETUVIŲ DIENOS, 

1950 metų trūksta 1—7 nume 
rių. Kas turi šiuos 7 numerius 
ir gali perleisti, prašomas atsi 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos, liepti į „Nepr. Lietuvos“ redak 
» - i -h w vi , ciją.

Naujas 3 butų namas
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

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

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

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

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečią 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w 
ketvirtadieniais ir §ešta<’’f 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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