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Politinė įvykiu savaite
ARTIMUOSIUOSE RYTUO SE BRĘSTA KARAS 

Sovietai pradeda likviduoti in dividualius kolūkiečių sklypus 
— ateina visiškas badas.

Artimuosiuose rytuose, ap tikrai nepanaudos tokių drąstiš 
imančiose sritis su centru Pa kų priemonių žmonių valiai pa 
lestinoje, neramumai didėja ir laužti ir sutramdyti, kaip tą da 
plečiasi. Čia daug neramumams ro Maskva pavergtuose kraš 
plėstis ir karo kurstymui prisi tuose, 
dėjo sovietai, kurie Egiptui siu Neramumų grandinėn paskuti 
nčia ginklus, o šie dalina ara niu metu traukiama Jordanija, 
bų kraštams, nusistačiusiems kurios karalius pašalino anglų 
pulti,naujai atsikūrusi Izraelį, generolą Globb ir toliau yra ku 
Arabams žemės gyventi ir plės rstomas persimesti į Kairo ara 
tis užtenka, bet jie

NEPATENKINTI IZRAE
LIO-PALESINOS 
ATSIKŪRIMU.

Sovietų ginklai dabar duoda 
galimybę arabų kraštams verž 
tis į karą prieš nemielą kaimy 
ha, "kuris po dviejų tūkstančių 
metų atsigaivino ir turi teisę bū kuri pavojaus atveju galėtų su 
ti savarankiškas, kaip ir kitos laikyti karo įsidegimą. Bet kas 
tautos. gali garantuoti, kad ’• :XKa

Prityrusių kurstytojų ir pro sis žmogaus instinktą .i
vokatorių kurstomi, čia arti verš į kraštutinumus? 
iriuosiuose Rytuose ir jų aplin Svarbi naujiena pranešama 
kūmoje susidaro nauji neramu iš Sovietijos: esą 
mų židiniai ir čia paskutiniu 
metu rimtai susidaro karo pavo 
jus.

NERAMUMŲ GRANDINĖ 
PRADEDA JAUDINTI

ŽMONIJĄ
Izraelio-Syrijos- Izraelio-Jor 

danijos, Izraelio-Egipto pasie 
niuose vyksta susišaudymų. Žy 
dai atkakliai ir ryžtingai reaguo 
ja į kaimynų provokacijas, dėl 
to kyla skudai ir kariškos reak 
ei jos. Neramumų grandinė ap 
ima Kiprą, kuris nelaisvas nuo 
tos pat kurstančios agitacijos, 
nors, atrodo, čia lyg ir ryšio ne 
būtų.

Anglijos valdžia dėl neramu 
mų Kipre,
SUĖMĖ IR IŠTRĖMĖ ARKI

VDSKUPĄ MAKARIOS

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT 
PROPAGANDINIS VILNIAUS RADIJAS 

GIRDIMAS KANADOJE
Sovietai propagandai užsie skelbia pensijas užsitarnavusie 

ms asmenims. O liaudis?
Darbo savaitė sumažinta 

dviem valandom
Su baisiausia pompa praneš 

tas Bulganino įsakas, kad sovie 
tijoje, vykdant 20 komunistų 
partijos suvažiavimo nutarimus 
(kitaip ir būti negali, nes 
be „genialios“ partijos niekas 
nesidaro, Bulganinas ne vai 
džios pirmininkas, o partijos iš 
kamša), darbo savaitė suma 
žinta iš 48 valandų į 46. . .

Anglijoje Darbo partijos vy 
riausybė 1945 metais darbo sa 
vaite sumažino ligi 40 valandų, 
bet niekas tuo nei nesigyrė. Al
ba Kanadoje dirbama savaitėje 
5 dienos ir 40 valandų savaitė 
je jau ir užmiršta, kada turi pi 
lietines teises; dabar kalbama 
jau apie 4-rių dienų savaitę, 
bet čia tuo pat niekas nesigiria, 
nes darbo žmogus, tobulėjant 
darbo1 mechanizacijai, savaime 
reikalauja sau iš to naudos ir pa 
togumų.-
Kompozitorių suvažiavimas ir 

solistas Adomavičius.
Vilniaus radijas pranešė, kad 

kovo 8 d. Vilniuje prasidėjęs 
Lietuvos kompozitorių suvažia 
vimas. Žinoma, paspaus „genia 
liojo“ darbo žmonių smaugimo 
partija, kad kompozitoriai dau 
giau ją garbintų.

Kovo 11 d., sekmadienį, per

niuose varyti naudoja Maskvos 
radijo stotį, kuri gerai girdima 
ir Kanadoje. Per Maskvos ra 
dijo stotį duodamos ir Vilniaus 
radijo stoties transliacijos apie 
Lietuvą. Transliacijos lietuvių 
kalba Montrealyje gerai girdi 
mos lygiai pusėje šeštos po pie 
tų, o angliškos geriausia girdi 
mos 12 valandą nakties ir rusiš
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binių valstybių bloką, nukreip k°s Į val.^nakties. Genausia 
tą "’•’eš Izraelį.

Rvš um su padidėjusiais ka
ro pavojais,

D. BRITANIJA IR JAV
PASIUNTĖ Į VIDURŽE

MIUS DAUGIAU
KARIUOMENĖS,

KOMUNISTAI SUMANĖ 
PANAIKINTI INDIVIDUA 

LIŪS KOLŪKIEČIŲ 
SKLYPUS, 

viską pervedant kolchozams. 
Tai daroma todėl, kad esą kol 
chozininkai rūpinasi savo skly 
pais ir nesirūpina kolchozo 
ūkiu. Diktatūra tokiu būdu no 
ri dar daugiau paspausti kol 
ūkiečius ir priversti juos bau 
giau rūpintis kolchozu, nes kai 
jie neturės kitų pragyven.mo 
šaltinių, tai bus priversti rūpin 
tis kolchozu. Tat, dar vienas 
diktatūros paspaudimas. Ar tai 
nebus lemiamas paspaudimas, 
kurio pasėkoje ir kolūkiečiai tu 
rėš sukilti, kaip kacetų kaliniai?

TRUMPOS ŽINIOS
— V. Vokietijos seimas pn 

ir kitus kelius dvasininkus, ku ėmė įstatymą leidžiantį sudary 
rie, kaip aiškinasi DB valdžia, ti 500.000 kariuomenę.
išvežti todėl, kad esą nustatyta, 
jog jie pritaria teroro aktams. 
Dėl tų priemonių Graikija at 
šaukė savo atstovą iš Londono. 
Tai gadina jau Atlanto vieny 
bę.
NERAMUMAI PASIREIŠKĖ 

TUNISE,
kur prancūzai kolonistai užpuo 
lo Amerikos atstovybę už tai, 
kad JAV pritaria Tuniso nepri gauna 3 milionus ir 700 buše 
klausomybei. O Amerika tikrai lių kviečių.
pritaria tautų apsisprendimui 
ir nepriklausomybei, dėl ko ji 
turi tūlų nesutarimų su Angli 
ja, vis dar turinčią kolonijų. 
JAV PASVEIKINO IR MA 

ROKĄ, GAVUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

VLIKO IR
"mos iš VLIK’o
JO VYKDOMOSIOS TARYBOS PIRMININ

KAI IŠVYKO Į ROMĄ 
pirmininkas lankysis Paryžiuje ir Londone 
VLIKo pirminin

VLIKo
Kovo 8 d.

kas J. Matulionis ir VT pirmi 
ninkė A. Devenienė išvyko į 
Rimą. VLIKo pirmininkas bu 
vo paklaustas:

— Ką Jūs galėtumėt pasaky 
ti apie Vykdomosios Tarybos 
darbą?

— Per šį laikotarpį, kurį man 
teko išbūti Vokietijoje, nuodug 
niai susipažinau su V. Tarybosklausyti 30 banga.

Vilniaus radijo titulu Mask 
va duoda, žinoma, sovietinei ir 
okupacinei propagandai tinka 
mas žinias — įvairius pasigyri 
mus, visokius „liaudies demokra 
tijos laimėjimus“, bet per tuos 
pasigyrimus, lyg Gogolio „juo 
kas per ašaras’’, prasiveržia gi 
h lietuvių tautos tragedija — 
per „laimėjimus“ — skurdas, 
per „džiaugsmą” — ašaros.

„Nepriklausoma Lietuva“ sa 
vo skyriuje „Vilniaus radiją 
klausant“, išgirdus ką nors įdo 
mesnio, patieks skaitytojams ži 
nių iš Lietuvos.

Socialinis draudimas ir 
pensijos.

Lietuvos okupantai pasigyrė, 
kad socialiniams reikalams biu 
džetas esą kasmet didinamas: 
1950 m. tam tikslui buvę pa 
skirta 54 milionai rublių, 1955 
m. — 84 mil. ir 1956 — 91 mil. 
rublių. Įdomu, kas socialinį 
draudimą gauna? Tiktai dabar 
esą paskirtos pensijos seniems Maskvos radiją pertransliuotas visą diplomatinį korpusą akre 
— Kiprui Petrauskui, Vienuo Vilniaus radijo duodamas užsie dituotą prie Šventojo Sosto. 
Jiui-Žttkauskui, S. Čiurlionie niams koncertas, kuriame da 
nei, Mykolaičiui-Putinui, Mai lyvavo iškilęs Lietuvos op. so 
ronio seseriai, mirusio prof. Ro iistas, 4-rius i .. . -
eme- .o dukterims, rašyt. J. Si rapilio Marijos, dabar Kirovo 
monaitytei. Tai vis dabartinio vardo, operos teatre tenoras 
okupantinio režimo1 rėmėjams, Adomavičius. Tai tikrai labai 
gera ir prievartine valia. Na, o našaus ir didžiai pajėgaus bal 
kur gi liaudis, kurios vardu oku so solistas. Jis dainavo nenu 
pantas "aido Lietuvą? Kanado girsto kompozitoriaus dainą be 
je kiekvienas vyras, sulaukęs žodžių, laisvai ėmė augštas gai 

’ 70 metų ir kiekviena moteris, das, stipriai dramatizavo ir ro

poje?
— Keliauti su Lietuvos pasu 

Europoje nėra lengva. Šiaip bei 
taip gavau Italijos vizą ir su 
V. Tarybos pirmininke vykstu 
į Italiją — aplankyti Vatikano 
ir pasveikinti šv. Tėvo jo 80 m. 
amžiaus sukakties prosra. Nori 
me aplankyti Lietuv : 'a
tų šefą, be to, padarysime v zi 
tus Šv. Kazimiero kolegijos va 

dirbamais darbais: Jie yra dide dovams vysk. Padolskiui ir pre 
Ii ir reikalingi musų krašto la latui Tulabai. Aplankysime Ita 

lijos LB kr. v-bos pir-ką ir kai
tų itališkai leidžiamos Eltor re 
daktorių V. Mincevičių, susipa 
žinsime su tais darbais, kuriuos 
atlieka lietuviškųjų transliaci 
jų per Vatikano ir Romos radi 
jus vedėjai Dr. V. Kazlauskas 
ir Dr. J. Gailius. Šioms radijo 
stotims Vlikas siunčia medžią 
gą ir jas remia finansiškai. Grįž 
tant į JAV, teks lankytis Pa 
ryžiuje ir ten matytis su Lie

bui, — pažymėjo Vliko pirm. J. 
Matulionis per trumpą pasikal 
bėjimą su E. bendradarbiu. — 
Nesigilinant šį kartą į smulk 
menas, išvykdamas iš Vokieti 
jos, aš tik norėčiau padėkoti V. 
Tarybai ir visiems VT bendra 
darbiams už jų didelį reikšmių 
gą ir būtiną darbą, kuriam pa 
švenčiama visa energija, suma 
numas ir įvairūs viršvalandžiai. 
Aš tik norėčiau, kad tas darbas 
būtų daugiau išryškintas ir su tuvos atstovu Dr. Š. Bačkiu ir 
prantamas taip pat tremties be LB vadovais. Taip pat turiu An 
ndruomenėje ir jos daugiau ver glijoje aplankyti mūsų min. B. 
tmamas. K. Balutį ir LB-ės vadovus.

— Ką dar aplankysite Euro Elta.

DIPLOMATAI PAGERBĖ POPIEŽIŲ
Oficialus pasiuntinybės pranešimas spaudai

Kovo d. d. Jo Šventenybė Po turi apgauti laisvųjų valstybių, 
piežius Pijus XII savo 80 me 
tų amžiaus sukaties proga iš 
kilmingoje audiencijoje priėmė

kurių pareiga yra ginti tam tik 
ra dvasinę santvarką. Su tokiu 
pat atsargumu reikia irgi žiūre 
ti į siūlomus ekonominius san 
tykius ir techniškų žinių pasi 
keitimus. Baigdamas savo kai 
bą Pijus XII visiems susirinku 
siems ir jų atstovaujamoms tau 
toms suteikė specialų Apašta 
liškąjį Palaiminimą.

Po pasakytųjų kalbų diplo 
matinių misijų šefai, kiekvie 
nas atskirai, sveikino Popiežių 
jo sukakties pioga. Ministeris 
Girdvainis perdavė karštus lin 
kėjimus visos lietuvių Tautos 
vardu.

Audiencijos metu visi atsto 
vai, jų tarpe ii Lietuvos, įteikė 
Jo Šventenybei dovaną —■ gra 
žiai įrištas ir Popiežiaus herbu 
papuoštas knygas, parašytas 
kiekvieno atstovaujamo krašto 
kalba.

Kovu mėu. 11d. Šv. Tėvo ap 
vanikavimo sukakties proga,, 
Šv. Petro Bazilikoje, pačiam Po 
piežiui dalyvaujant, jvyko iškil 

Popiežius tačiau įspėjo, kad rningos Mišios. Taip pat ir šio 
tautos žiūrėtų į materialistinių je ceremonijoje, į kurią suplau 
jėgų siūlomą 
atsargumu. Nes toms jėgoms 
taika tėra laikina paliauba, ku 
rios metu jos laukia kapitaiisti 
nių valstybių žlugimo. Tokie 
šūkiai, kaip „tautinė vienybė” 
arba „socialinė pažanga“ ne

Audiencijoje dalyvavo taip 
s luieiuvus up. su Lietuvos atstovas ministe 
metus dirbęs Pet s Girdvainis su Pasiun 

tinybės sekretorium S. Lozo 
• raičiu jr.
[ Susirinkusiųjų diplomatų var 
. du Šventąjį 
. Prancūzijos 
t riam atsakė 
, kalba.

Šventasis

Tėvą pasveikino 
Ambasadorius, ku 
Popiežius trumpa

— Eisenhoweris atmetė ant
rą Bulganino laišką ir pasiūlė sulaukusi 65 metus, automatiš dė nuostabų pajėgumą savo pui 
atominę energiją naudoti tik kai gauna senatvės pensiją. O kaus tembro balsu. Puikus dra diplomatiniam korpusui už svei 

sovietuose kaip kokią retenybę matinis tenoras. kinimus, kurie buvo padaryti
------ r . --------------------------------- ---- daugiau kaip 40 tautų vardu, ir 

priminė visas pastangas, kuriasKELI ŽODELIAI MIŠKININKAMS fisai visuomet darė, kad būtų iš
9-tas Vasario 16 gimnazijos ragindamas, bet geriau duoti, laikyta pasaulio taika. Jeigu 

rėmėjų būrelis įsisteigė vienas negu prašyti. Tikimasi, kad vi valstybės užmirštų savo egois 
iš pirmųjų; jį sudaro daugiau si nariai palengvins būrelio va tinius interesus ir draugiškai ar 
šia miškininkai. Dabar būrelis dovui darbą ir pilnai savo žodį bitražo keliu spręstų tarpusa 
globoja II kl. mokinį Manfie ištesės ir tuo pačiu pasitarnaus vio ginčus, jos išvengtų daug 
dą Amoną. Iš aktyvių 18-kos mūsų kenčiančiai tėvynei. Da nepataisomų blogybių, 
būrelio rėmėjų pei 1955 metus bar sudaro būrelį šie rėmėjai: 
buvo surinkta 151 dol. Deja, Juozas Dvilaitis, 
kai kurie nariai, o ypač tie, ku Grabušas, Albinas Kantvydas, 
rie finansiškai geram stovy, pa Antanas Kairys,

tai taikos reikalams ir negamin 
ti atominių bombų. Be to, eiti 
prie nusiginklavimo, tuu tikslu 
įvesti efektyvią kontrolę, kad 
nebūtų įmanomas staigus ir ne 
tikėtas karo užpuolimas.

— Čekoslovakija iš Kanados

Art. Jurgis

Tėvas padėkojo

— Trockio našlė, paaiškėjus 
Stalino dabar oficialiai pripažin 
toms piktadarybėms, prašė Ma 
skvą reabilituoti jos vyrą. Atsa 
kymas negautas.

— Egiptas gauna iš Tarpt, 
banko 200 mil. dol. paskolos

Alžyre vis dar vyksta riau ir iš JAV bei DB 70 mil. dol. 
šės, teroro veiksmai, kaip lais užtvankai ant Nilo upės staty 
vės ir nepriklausomybės reika ti. Visa statyba atsieis 2 bilio 
lavimo ženklai. Neabejotina, nai. Statyba truks 10 metų. Tai 
kad ir Alžyras gaus laisvę ir ne bus didžiausia pasaulyje užtvan 
priklausomybę, nes prancūzai ka elektrai gaminti.

taiką, su dideliu kė dešimtys tūkstančių tikinčių 
jų iš visų šalių, Lietuvą atsto 
vavo min. S. Girdvainis.

Sukakties proga Šv. Tėvą pa 
sveikino taip pat min. St. Lozo 
raitis, savo ir visos Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu.

kinti pamokslai.
b. 3 vai. p.p. Prisikėlimo pa 

rupijos auditorijoje, 1021 Colle 
ge St., iškilminga Mokytojų 
Dienų akademija.

Paskaitą skaito prof. Juozas 
Kanadoje dirbantiems mokyto no Rinkūno paskaita: „Metodi Brazaitis iš New Yorko tema: 
jams bei švietimo darbuotoja niai klausimai lituanistinėje Lietuviškojo charakterio išlai 
ms Mokytojų Dienas. mokykloje“. Po paskaitos dis kymas ateinančioje kartoje“.

Kovo mėn. 24 d. įvyks Mo kusijos. 10 min. pertrauka.
kytojų Konferencija. d. Šeštadieninių lituanistinių c. Meninė dalis: Atskirti

I. Posėdis, a. 10 vai. ryto Pri mokyklų ir Augšt. Lituanisti kyklų jaunimo organizacijų 
sikėlimo parapijos patalpose, nių kursų Vedėjų bei jaunimo, klubų pasiradymas.
muzikos studijoje (III a.), Kon sporto organizacijų vadovų pra 
ferencijos dalyvių registracija, nešimai.

Po registracijos iškilmingas 
konferencijos atidarymas. Svei 
kinimai.

b. Kun. Dr. Jono Gutausko nine dalimi, 
paskaita: „Šeimos ir lituanisti 
nės mokyklos bendradarbiavi 
mas“.

MOKYTOJŲ DIENOS TORONTE
LBB-nės Kultūros Fondo diskusijos.

Švietimo skyrius rengia kovo Pietų pertrauka nuo 1 iki 3 
24—25 dd. Toronte, Prisikėli vai. p. p.
mo parapijos patalpose visiems II. Posėdis, c. 3 v. p. p. Anta

rie finansiškai geram stovy, pa Antanas Kairys, Klemensas 
miršta savo garbingą pažadą ir Kirna, Petras Ledas, Jonas Ma 
tuos lietuviškoj dvasioj auklėja sionis, Juozas Morkūnas, VIa 
mus vargo mokyklos mokinius das Germanavičius. Juozas Ras 
TiklO narių sumokėjo už visus topkevičius, Julius Sinkevičius, 
ir SOS gimnazijos šauksmą. Petras Sidaras, Stasys šenfe 
metus, o kai kurie iš jų net ir ras, Juozas Tamulionis, Jonas 
už 1956. Be abejo, būrelio va Tumosas, Pr. Tumosas, Vac. 
dovas ne vienam įsipyksta be Vaitkus ir Janina Vyšniauskai 

tė. Būrelio Vadovas.
NUMATOMA BAŽNYTINĖ 
DELEGACIJA PABALTIJO 

KRAŠTUOSNA
Amerikiečių evangelikų baž 

nytinės delęgacijos vadovas iš 
New Yorko antru asmenišku 
laišku dr. Kavoliui pranešė, mpioną Franki Alfonso, kuriam 
kad nusistatyta dabartinę kelio išmušė du dantis. O prieš tai 
ne pas rusų stačiatikių bažnyti dvejose boksynėse savo priešus 
nius vadovus riboti vien Mask jis nudėjo knokautu.
va. Bet pakartotinai dėkojama Kaip žinoma, Montrealyje 
už prisiųsta medžiagą bažnyti dabar gyvena p. Kvietkus, bu 
nes padėties reikalu Lietuvoje, vęs Lietuvos čempionas. Jis ir 
Jąja bus naudojamasi ateityje. 
Numatoma, kad antroji evange 
likų bažnytinė delegacija va 
žiuos pas bažnytinius veikėjus 
Sovietų Rusijoje gal dar prieš 
šių metų pabaigą. Turima vii 
ties tuo būdu susitiki su bažny so čempioną jau savinasi vokie 
tiniais veikėjais Lietuvoje, Lat čiai (jis gimęs Klaipėdoje...), ruoš parengimą ir tą datą pra 
vijoje ir Estijoje. K. nors p. Kvietkus yra lietuvis, šo rezervuoti jų parengimui.

MONTREALYJE IŠKYLA LIETUVIS BOKSININKAS
Dp nokautai ir du dantys.. . Spauda jo pavardę iškreipia

Montrealio spauda yra susi (esą lengviau jiems ištarti...) į 
domėjusi lietuviu boksininku, Vitcus, kai tikra jo pavardė yra 
kurį vadina Eddie Vitcus, o tik Kvietkus.
ra jo pavardė yra Kvietkus. Malonu pasveikinti mums ky

Kovo 12 d. Mont Royal salė lančią bokso žvaigždę ir palin 
je jis stipriai sumušė pernykš keti tolimesnės sėkmės.
tį pradedančių klasės bokso če

mo 
bei

Prašome visus mokyklų 
dėjus bei švietimo darbuotojus 

e. Klausiami bei sumanymai, kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
8 vai. vakaro ten pat moky Toronte įvykstančiose Mokyto 

tijų bei svečių pobūvis su me jų Dienose.
Prašytume pranešti, iki ko 

Kovo mėn. 25 d., sekmadienį, vo men. 18 d. kiek atstovų gali 
a. 10 vai. visose lietuviškose te atsiųsti. Iš anksto už visas 

___ ; Koreferentas mokyt. Ser parapijose pamaldos už Lietu informacijas nuoširdžiai dėko 
giejus Treigys. Po paskaitos vos švietėjus ir ta pioga pritai jame. K. F. Švietimo Skyrius.

ve
treniruoja savo sūnų, kuris da 
bar jau pradeda Montrealyje 
garsėti, ir vakar yra iškovojęs 
jaunių čempionatą Montrealio 
mieste.

Įdomu, kad mūsų jaunių bok

PP. V. IR V. TREIGIAI,
Simcoe ,Ont., tabako ūkio savi 
ninkai, žiemą praleidę Hollywo 
ode, jau sugrįžta į savo ūkį.
IŠ LIETUVOS laiškas Ignui 
Grigaliui yra atėjęs pas pp. Ma 
tulius, 7682 Edvard St., Ville 
Lasalle. Prašoma atsiliepti ir at 
siimti.

Kitas laiškas iš Lietuvos gau 
tas vardu: E. Andrus. Kreiptis 
į siuntinių bendrovę: 3891 St. 
Laurent Blvd., Montreal.
JŪROS skautai balandžio 9 d.
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Baikime savanoriškų
savizudiską politiką

Mūsų lietuviškame gyveni senesnėje praeityje skriaudė, ki 
me yra reiškinių, i kuriuos bū ti atkurtos nepriklausomybės 
tina reaguoti, nors tai daryti laikais, treti dabar skriaudžia 
nėra malonu. ir ketvirti pasiryžę ir ateityje

Vienas tokių reiškinių, būti skriausti. Tat, J. Lūžos sampro 
nas reakcijos, yra pasireiškian tavimu, kadangi mūsų kaimy 
ti mūsuose savižudiškoji politi nai, pasinešę imperializmu, mus 
ka. Tai nenormalus reiškinys, ruošiasi skriausti ir ateityje ir 
bet, keistas dalykas, ji musuo tuo tikslu yra pasiryžę su rnu 
sc kartkartėmis vis pasireiškia, mis, lietuviais, dėl savo tikslų 
Keisčiausia, kad toks reiškinys kovoti, — tai mums, kaip silp 
kartojasi ir, kas ypač keista, be nesniems, reikia pasitraukti ir 
aiškiau apčiuopiamų priežas jiems užleisti, ko jie nenorės at 
čių. Iššoksta tiesiog lyg deus sisakyti, nors tai yra tikrai ir 
ejx machina. neginčijamai mūsų.

Tūlą laiką toks reiškinys kar Keistas to J. Lūžos politinis, 
tojosi Amerikos lietuvių spau kalamburan susuktas, nesiorien

ORGANIZACIJŲ VADAI
...JEIGU JUMS REIKALINGA PAGALBA

PLANUOJANT AR VYKDANT PROGRAMAS, SKIRTAS...

padėti naujiesiems ateiviams Kanadoje 

pasiruošti pilietybei.

* sukelti susidomėjimą jūsų narių tarpe 

apie pilietybės problemas, ar

doje. Tai buvo nenormalus reią 
kinys, nes toji spauda turi pū1 
kių žinovų ir rimtų moksliniu 
• . T’ jmk-a iail senokai jV 
baigė politikų savižudžių issi 
šokimus. Bet nei iš šio, nei iš 
to, politinės savižudy 
bės recidyvas dabar pasireiškė 
Europoje: „Europos Lietuvis“ 
vedamuoju(!) paskelbė tūlo J. 
Lūžos straipsnį „Rubežių rei 
kalu“, kuris yra persunktas re 
zignacijos ir politinės savižudy 
bės dvasia.

Štai, kaip J. Lūža reiškia sa 
palūžimą ir bando palaužti ir 
visus lietuvius:
„norėtųsi Įspėti nuo per dide 
lio mūsų Įsibėgėjimo i periferi 
jas. Visi esame giliai Įsitikinį, 
kad Lietuva be istorinės sosti 
nės Vilniaus ir be lango i pa 
šaulį — Klaipėdos, yra neisi 
vaizduojama. Už šias sritis 
mes turėsime kovoti visomis 
įmanomomis priemonėmis. Bei 
kyla klausimas, kaip toli mes 
galėsim plėstis rytų ir vakarų 
kryptimis? Ar panorės, šaky 
sim, vokiečiai išsižadėti Kara 
liaučiaus vien todėl, kad kadai 
se jo apylinkėse gyveno lietu 
vių giminė prūsai ir kad senose 
vokiečių knygose ir jžemėla 
piuose toji apylinkė yra nuro 
doma, kaip lietuviška provinci 
ja? Netolima praeitis aiškiai ro 
do, kokiais būdais jie už praras 
tas ir ne prarastas žemes kovo 
ja. Prisiminkim tik Reino sritį, 
Sudetus, Austriją, Dancigą ir 
mūsų pačių Klaipėdą. Yra blo 
ga, kai du kaimynai pešasi dėl 
to paties žemės rėžio — silpnės 
nysis dažniausiai pralaimi“.

Matome, kokia argumentaci 
ja už tai, kad mums, lietuviams, 
nereikia kovoti už savo teises, 
savo teisėtus reikalavimus —r 
todėl, kad grobikai imperialis 
tai mus skriaudė ir dabar jie 
pasiryžę mus skriausti. Vieni

tavimas, jeigu tai nėra blogos 
valios reiškinys. Kažkodėl J. Lū 
ža vis dėlto Vilnių ir Klaipėdą 
laiko būtinybe, be kurios Lietu 
vos nesą galima įsivaizduoti. O 
juk Lietuva buvo ir be Vilniaus 
ir be Klaipėdos, dėl kurių kovo 
ja lenkai, vokiečiai ir net gudai. 
Jie gi ir dabar neatsisako dėl to 
kovoti. Tat, jeigu J. Lūža ma 
no, kad silpnesnis kovoje turi 
nusilenkti, tai kokia prasmė ko 
voti ir dėl Vilniaus ir dėl Klai 
pėdos?

Bet. . . pas savižudžius logi 
kos jieškoti netenka. Jie todėl 
ir savižudžiai, kad yra netekę 
logikos ir paprasčiausio, gam 
tos diktuojamojo, instinkto — 
noro gyventi.

Kiekvienos gyvybės tikslas 
ir paskirtis, apdraustas stiriu 
instinktu, yra gyventi: gyven 
ti kuo ilgiausiai: gyventi, dau 
gintis, plėstis! Tai yra nepa 
prastai kieta gamtos tiesa. Kas 
šią tiesą praranda, tam belieka 
tiktai mirti.

Kad J. Lūža yra savižudiškos 
politikos reiškėjas, tai, deja, mū 
suose ne pirmasis reiškinys. 
Tiek to, jeigu jis pats nenorėtų 
gyventi (eg, gaila kiekvieno 
gyvo padaro), bet kad tokias 
mintis imasi skleisti visos Eu 
ropos Lietuvių vardu einantis 
laikraštis, ir dar vedamuoju, tai 
tikrai yra nepaprastai keista, ir 
dėl to tenka reaguoti visu atvi 
rumu.

Akivaizdoje tokių faktų, ten 
ka paklausit! tokių defetistinių 
bei savižudiškų minčių skleidė 
jus, kur mes nueisime ir kaip 
mes atkursime Lietuvos sava 
rankiškumą? Kokio ryžto mes 
įkvėpsime jaunimui kovoti ir 
aukotis Lietuvos laisvei ir jos 
ateičiai, kurios juk norime, kad 
būtų geresnė, gražesnė, laimin 
gesnė? Kokio pasiaukojimo Tė 
vynės garbei ir naudai mes su

* paruošti informacijų apie Kanadą ar 

Kanados institucijas. . .

THE CANADIAN CITIZENSHIP BRANCH YRA PASIRENGUSI 
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Quebec’o Gaspe 
apylinkių vėsių
jų vandenų lašiša 
yra viena iš ge
riausių pasaulyje 
stalo delikatesų. 
Turtingas skonis 
šios sultingos žu
vies padarė ją 

mėgiamu 
skanėstu.

Reikalaukite 
DOW — tai 
alus tinkamas 
prie valgio ir 
visais kitais 
atvejais — 

vienas iš ge
riausių pa

saulyje.

Tik DOW yra „COOL CONTROL“ gamybos.

darysime nuotaikas, skelsinda f t?1ti? Ar ne? Taip gi tarnybą bra
mi rezignacijos, kovos baimės LvUlbtl'Ul -IKCTlCXfLL L J UI žilų saugume tektų gal irgi įro
ir pasidavimo stipresniam nuo dyti? Tektų įrodyti ir šaltinius,
taikas? Kokiu moraliniu ir teisi Brangus Redaktoriau, šnipus, žino jų pavardes, net iš kur gautos žinios, kad bolše
niu pagrindu mes galėsime rem Tamstą gerai prisimenu iš žino pinigų sumą, kuri esą bu vikai jo knygą finansavo? Tek 
tis, jeigu smurtui ir fizinei jė Lietuvos, kaip demokratiškiau vusi užmokėta už knygos išlei tų įrodyti, kad bolševikai finan 
gai aukosime teisę ir tiesą? Pa sįo dienraščio „Lietuvos Žinių“ dimą? Knyga išleista bene suoja jo nuolat išleidžiamus 
galiau kas mums duoda teisę ilgametį redaktorių: didžiai ger 1954 metais, o dabar jau 1956 plakatus, atsišaukimus — su 
taip kalbėti ir taip įtaigoti vi įį uTamstos žmoniškumo prin — kodėl jis tik dabar „ryžtasi spalvotais Kremliaus žvėrimis 
suomenę, kai tautos valia, iš cipus, tolerancijos ir vienybės perspėti lietuvių visuomenę“, ir Praveniškių - Rainių - Telšių 
reikšta visos tautos išrinktojo siekius — kovoje su mūsų kraš kad M. Laup. dirba bolševiką kankinių lavonais, kuriuos jis 
Steigiamojo Seimo rezoliucija, to pavergėjais; todėl vardan tie ms? Kodėl jis rašo, kad mėgi dešimtimis tūkstančių spausdi 
reikalauja Lietuvos etnografinė sos jr žmoniškumo, prašau ker n?s autorių „atkalbėti nuo to na ir platina brazilų kalboje, 
se ribose? Kažin, ar pagalvoja teles mano laiškui. juodo išdavikiško darbo“ o ne kaip Antibolševikinės Kovos
dėlto „Europos Lietuvio“ lei Keletas žodžių „Jonui Putviui“ mėginęs perspėti lietuvių visuo įgaliotinis Pietų Amerikoje? 
dėjai? Keista, kad jau antrą kartą menę ir nurodyti faktus apie šį Kas gi finansuoja šitų plakatų

Eg, mes gi ir dabar neturime turiu viešai kalbėti užsistoda „baisų žmogų?“ Ar ne bolševi išleidimo lėšas? Ar bolševikai, 
laisvos ir nepriklausomos Lie mas žmogų, kuris be atodairos kų taktika: suniekinti žmogų, kurie perstatomi tikru veidu 50 
tuvos. Už tai, kad, anot J. Lū teršiamas per liet, spaudą. kuris visomis jėgomis jiems ken milioninei brazilų tautai? Kiek 
žos, ’stipresnis Iją pasigrobė, Prieš 4 metus, ne tik aš, bet kia? Supurvinti jo vardą, pri ir iš kur tūkstančių jis gauna 
okupavo, naikina tautą ir, ne įr daugelis už mane visa galva mesti bjauriausias nesąmones, šitų plakatų ir atsišaukimų dru 
abejotina, yra pasiryžęs jos ne augštesnių lietuvių viešai užsi Apspjaudyti savo priešą. Pri kavojimui? Be abejo, „jonas 
išleisti iš savo nagų. Jis gi dide stojo šį pilietį (Meldutį Laupi kalti prie gėdos stulpo visus, Putvis“, kaip jo draugas — ge 
lis, labai didelis. Ir stiprus. Tat naitį), kuris dar „baisios kny kurie su juo turi bent kokį kul rai žino ir tai, tai kodėl jis nuty 
Kadėl J. Lūža nemato šio dide gos“ nebuvo išleidęs, tiktai kai turinį santykį. Dezorganizuoti, H? žmogaus negalima apmurzin 
lio ir stipraus, kuris jug sudoro kieno juodinamas dėl korespon priešiškai nuteikti lietuvių vi ti, paversti kriminalistu, tau 
jo tuos stiprius, apie kuriuos J. dencijų „Arg. Lietuvių Balse“, suomenę. Išstumti jį iš kovos tos priešu Nr. 1, be faktų įiody 
Lūža rašo? Ar todėl, kad, kaip Tada ir Kanadiškėje „Neprik fronto, tuo be galo daug lai mo. Ar ne?
pasakėčioje, J. Lūža mato smullausomoje Lietuvoje“ kaž koks mint bolševizmui. Atsišaukiu į „Joną Putvį“,
kius vabalėlius, o nemato stamtorontiškis tautietis, savo vie Bent kiek galvojančiam žmo prašau faktų ir dokumentalaus 

baus dramblio? šu laišku buvo nuoširdžiai užsi gui ,net ir pačiam „J. Putviui“ įrodymo. O jeigu tai tik asme
Pagaliau, ką ateityje lietuvių stojęs šį ligotą Lietuvos knyg gal perdaug aišku, kad žydų niška pagieža, tai gėdos ir pa 

tauta laimės, yra visai kitas kla nėšį.. . naikinimo metu šis Laupinai smerkimo* dėmė bumerangu šau
usimas. Bet neabejotinai yra Gi dabar, taip gi „torontiš tis tebuvęs keliolikos metų vai na į šmeižiką. Laupinaičio šian 
aišku, kad daugiausia tai pareis kis kaz kokiu „Jonu Putviu kėzas ir jis buvęs perbloznas dieninis ir jau eilė metu besitę 
nuo jos pačios, kiek ji bus pa pasivadinęs pilietis, galvoju „nusipelnyti diktatoriams, ar siantis pasiaukojimas lietuviu 
siruošusi, kiek ji bus pasiryžu iš „raudonųjų termitų štabo“ šaudyti žydus. Tokiems darbe spaudos kultūrai ir priešbolše 
si, Kiek ji bus patvari kovose. koneveikia net iki šiol dar ne liams užteko kiek suaugesnių vikinei kovai neturi precedento 
Tat, reikia kelti šitas dorybes, lūžusį mūsų kolonijos knygne išsigimėlių. Tai gi lieka di visoje Pietų Amerikoje. Ar už 
situos privalumus. O ne sėti sa šį. džiausią kaltė: pavardės pakei tai jis reikia rišti prie stulpo?
vižudišką politiką, neskelbti Neteisinsiu Laupinaičio kny timas, knyga ir bolšęvikinė tai Duokite faktiškus įrodymus, 
rezignacijos ir mirties. gos, nes ji man, asmeniškai, nyba. Pavardės keitimą laikau kad Laup. dirbo ar dirba bolše

Tiktai pasiryžimu, tiktai pa taipgi nepatiko, bet giliai ste nuodėme. Už tai vertas kalėj! vikams, o be to be įrodymų, su 
siaukojimu, tiktai vienybe ir su biuosi, iš kur tas „patriotas“ Jo mo, gal net kartuvių. Na, gal gėda slėpkitės šmeižikai ir pa 
glaustomis pastangomis galėsi nas Putvis pažįsta bolševikų voju, knyga ir gi bjauri, nes tamsių kurmiai, ba lietuviška 
me daugiausia laimėti. O ko puola bolševikus ir jų bato lai visuomenė jau ne akla ir ne bol
siekti ir ką laimėti? Mes gerai vosime už naują Lietuvos ros žytojus. O jo dabartinę tarny ševikiškai tamsi, kurią būtu len 
žinome: svetima mes nesiekia publiką etnografinėse ribose! oą, bolševikų slaptoj šnipo tar gva apmulkinti. J. Markevičius, 
me, bet kovosime už sava, ko J. Kardelis, nyboje — reikėtų gai gi įrody Sao Paulo, Brazilija
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Musų
siekimai
RAŠO J. BENIUS

Prieš kelis metus vasario 16 
proga Kanadoje lankėsi vienas 
Įžymus visuomenės veikėjas ir 
ALT kalbėtojas. Buvo iškelta 
daug ir gana rimtų minčių, bet 
ypatingiausia iš jų gal ir buvo 
ši: „reikalaukime Maskvos ir 
tikriausiai gausime Vilnių”.

Šios šventės proga norėtųsi 
įžvelgti Į gilesnius mūsų tautos 
traškimus ir galimybes juos įgy 
vendinti. Prieš kiek laiko mu 
sų spaudoje tilpo keletas str
aipsnių apie Lietuvos sienas. 
Kaip gaila, kad tiek maža asme 
nų turi šiokią tokia realesnę 

alvoseną, gi dauguma pasiten 
na vien propaganda arba, kas 

dar blogiau, vien didžiarusių 
ar lenkų suklastota medžiaga. 
Taigi, mums trūksta ir reikalin 
ga savos tautos išaugintų sūnų 
pasisakymas, bet ne tų, kurie 
realybę mato per kitų jiems 
uždėtus akinius.

Kiekvienas supranta, kad tei 
sybė, ypač šiandien, yra gana 
sunkiai surandama, tačiau dar 
nereiškia, kad ji neegzistuoja, 
ir kad jos negalima surasti. 
Juo' daugiau turėsime tokių as 
menų, kurie bus pasiruošę lai 
kui atėjus apginti savos tautos 
interesus, juo geriau bus dėl 
bendro mūsų visos tautos gė 

~>. Kad ir tokio klausimo, 
aip rytų sienų nustatymas, to 

bulesnis išsprendimas daug pri 
sidėtų prie Lietuvos teisių ap 
gynimo ir jos pradinės galios 
atstatymo. Čia kaip tik ir tiktų 
posakis: „reikalaukime Uralo 
kalnų, O' tikriausiai atgausime

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL

Darbin. kojin

antį

KOKYBĖS

Moteriški 
ui. balt.

Sporto balt 
ir kelnaitės

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE GERESNĖS RŪŠIES 
ILGIAU NEŠIOSITE...

VIRŠ 88 METŲ

Pirkėjai, kurie įieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu 

Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo 
1868 metų gamina tik puikias megztas prekes. . . 
jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna daugiau 

už savo pinigus.

V y ru, vai!
> T-Shirt

išeigines ir 
. porto kojin

Bei niūkų 
apat. balt

ŽENKLAS Mergaičių 
apatin, ffi

Vyriški 
apat. balt.

Kūdikių 
A baltin.

hosiery

Kiti gaminiai: PENMANS Golf Hose, PENMANS Mitts, Merino „95“ Underwear, Fleece-Lined Underwear. (GP 6-2)

Maskva“, nors kai kam tokia . v .... . _
galvosena gal ir atrodys perdė Uralo kalnų j jiems vergų pri sinės vertybes yra nužemintos miai daugiau. Svarbu, kad tie, tas susidomėjimas ir rūpestis zy vadinamų gryno kraujo didžru
ta ar net juokinga Visai ne! ruoštas ir išpurentas Sibiro ste ir praradę praeities vertę, todėl kurie imasi atsakomybės sueiti miai sustiprins mūsų pozicijas, siu. Pakreipus tinkama krypti
Mūsų pačių isitikinimu pažvel Pes- _ realizavimas anksčiau minėtų į panašius santykius, duotų pir duos tautai pakilesnę dvasią ir mi lietuvišką politiką, nebus sun
kime i rusu patiektus duome Kaip Prūsija yra musų tėvų troškimų reikalingas jėgos: ne ma viešai spaudoje panagrinėti įrodys pasauliui mūsų praeities ku atgauti, su kitų pagalba, tai,
nis kuriu "oficialiai iki 1897 me kraštas ir jos reikalavjmas Lie tam, kad ką nors užpuolus, bet norimų reikalavimų esmę, tuo garbę. ko mes nuo 1795 esame netekę,
tų ’niekad nėra anksčiau buvę. tuvaj kartu su sulenkintais Mo kad apgynus savus gyvybinius duodant galimybę visuomenei Sujungus 5—6 milionus su žinodami, ko mes siekiame ir
Visų pirma, reik tikėti kad šie zura*s Yra pagrįstas istorija ir interesus. Todėl jau laikas suei susipažinti, apie ką kalbama ir rusintų lietuvių (žinomų gudų turėdami patenkinamai realų
duomenys nėra perdėti, bet kartu 19 atgavimas yra mums ti į glaudžius santykius su Šuo sužadinti jos interesą išreikšti vardu), apie 6 mil. grynų lietu planą tuos troškimus įgyvendin
greičiau žymiai sumažinti jų išpildymas Vytauto Didžiojo pa mija, Estija, Ukraina ir Lenki savą nuomonę? Juk esame dėviu (priskaitant ir latvius), bei ti, privalome suprasti, ko mūsų
pačiu propagandos tikslais. Pa darytų pažadų, taip lygiai su ja. Reik tikėti, kad šios apim mokratai! apie 110.000 prūsų bei sulen kaimynai trokšta ir tinkamai de
gal šiuos*duomenis Uralo kai ru?^ta rytinė Lietuvos kum ties sąjunga dar prasipiės, nes Didžrusių sukurtos teorijos kintų lietuvių (vad. mozūrų) rjnti jų troškimus taip, kad jie 
nais, visa dešiniąją pavolge ir gaikštijos dalis, didžiarusių pa slovakai taip pat labai suinteie apie niekad praeityje nebuvu gausime 10 13 mil. dai musų nuims pasitarnautu, pvz.: suža
apie’ dabartine Maskvą tuo lai krikštyta Gudijos vardu, yra suoti užtarytojų suradimu. Gal sįą Baltąją Rusiją (lietuviškai tautos elemento. Žiemiuose yra dintj suomiuose norą atgauti 
ku (1897 m.) gyveno maždaug musų tautos dalis ir jos atgavi net ir Balkanų kraštai jieškos vadinamą Gudijos vardu) yra mums draugiški estai ir šuo srįtis apgyventas jos kilmės ta 
2,5 miliono suomiu - estu kil mas yra pagrįstas istorija ii panašios unijos, bet jie per daug tikras propagandos šedevras ir miai, maždaug 6 7 mil. gyven utiečių, tuo jiems išsiplečiant
mės gyventojų. Prieš pirmą Yra musų įsipareigojimas. Tik nuo mūsų yra nutolę savo pra mulkinimas svetimtaučių, tuo tojų; pietuose ukrainiečiai ir galimai arčiau Maskvos. Tas 
Lietuvos padalinimą, apie 1723 šitokios apimties reikalavimas eitimi ir gali bandyt tarpe sa sumažinant mūsų tautos egzis lenkai su 45 ir 25 mil. Jei dar pat galioja ir estams, kad šuva 
metus, Rusija teturėjo 14 milio Lietuvos rytinių sienų, kurių vęs ką nors panašaus sukurtii. tencinę galimybę*. Vokiečiai pa čekoslovakai su 13 mil. gyven rįus didžurius į galimai siaurės 
nų gyventojų. Paėmus bendron niekad, po nelemtų padalinimų Kad šie santykiai taptų drau našiomis teorijomis bandė užtu tojų stotų bendron unijon, gau nj kylį. Ukrainiečiai visų pir 
sąskaiton 5—6 mil. lietuviškai- teisėtai nebuvo atgavę, sudarys gišRį ir intymūs, privalome iš šuoti Prūsijos priklausymą Lie tume apie 100 milionų masę, ma norės atgauti nepriklauso 
-lenkiškai kalbančių gudų, ku įspūdį svetimųjų akyse, iškels kelti tai, kas mus vienus su ki tuvai, įkurdami Prūsijos impe kurią tinkamai suorganizavus mybę savos valstybės formoje, 

e, rusų nuomone, yra ne kas Lietuvos įtaką bei įrodys mū tais praeityje jungė, bet ne kas riją. Deja, jiems nepavyko, no iškiltų Vidurio Europos Suvie ko irgi trokšta slovakai. Lenkai 
.<ita, kaip surusinti lietuviai ir s9 tautos praeities galybę ir pa skyrė, pvz.: su suomiais ir es rs daug mūsų tautos brolių bu nytos Valstybės, savo pajėgu turi atgauti Pomeraniją ne dėl 
neturį kitos kaip Lietuvos isto mažu nukreips kaimynų opini tais bendros kovos prieš švedų vo išnaikinta ir naikinama. Ban mu prilygstančios U.S.A. Tuo to, kad jiems priklausė, bet kad 
rijos, Rusijai belieka tik užura j? daug mums gero žadančia antpuolius ir didžrusių įsigalė dymas ignoruoti vienus ar ki budu išsispręstų jėgų balansas palengvinus mums atgavimą 
lė ir Siberija. Ukrainiečiai rei linkme. jimą; su lenkais Žalgirio mūšio tus rodo mūsų „politikierių“ tarp rytų ir vakarų spaudimo. Prūsijos ir sulenKintų Mozūrų
kalavo savo ir su jais mūsų in Štai mūsų praeities ir ateities prisiminimai ir bendros kovos sumenkėjimą ir išstato rizikin Turint omenyje, kad šiandie sričių.
teresai niekur nesikerta, bet Lietuva rytuose. Žinodami sa prieš turkus; su ukrainiečiais gam žaismui susmukti vienų ar ninė Rusija palaikoma vien Laikas privalo jau dabar dir
kaip tik derinasi. Suliejus mū vo reikalavimus, galime pažvel prisiminimai iš bendros istori kitų priešų sukurtose gana suk griežta jėga, ko reikalauja per bti mūsų naudai, kitaip pasigai
sų interesus su suomių, estų ir gti į galimybes juos įgyvendin jos ir kovų prieš turkus bei di tose teorijose. Gi didesnis jų in 100 įvairių tautų suvaldymas, lėtino likimo susilauksime. Nau
ukrainų interesais, be abejonės ti. Kaip žinome, šiandieninė po džiarusius. Čia patiekta tik ke tegravimas į bendrą mūsų tau griuvus šiai santvarkai Rusijoj dingą yra savame tarpe prisi
didžiarusiai bus išstumti už iitika yra paremta jėga, nes dva lėtas pavyzdžių, gi jų yra žy tos kūną, didesnis jiems parody teliks gana mažas skaičius taip Nukelta į 7-tą psl.

magistrą dėl sutarties sudary netik su Vokiečių riterių Ordr sidėti su Ordinu. Tie spėlioji Rytų Europos dalies politinį 
mo, jog nekovojęs pakankamai nu, bet su visa vokiečių tauta mai tiek paveikė lenkų kance veidą. Vokiškasis veržimasis i 
ir priešams lengvabūdiškai iš ir krikščionišku pasauliu, kuris liariją ir seimą, jog jie atsisakė rytus buvo atstumtas visais 700 

metų atgal. Tuose kraštuose, 
kur seniau gyveno, kovojo, mi 
rė ir ištauto prūtėnų giminių 
liekanos, kur vokiškasis kolo 
nizavimas baigė malinti lietu 
vius, šiandien nebėra germaniš 
kų kolonistų ainių į rytus nuo 
Ūdros upės. Būdami be vokiš 
ko elemento, tie kraštai yra šian 
dien etnografiškai „tabula ra 
sa“. Ant šito mes šiandien turi 
me statyti mūsų tautines aspi 
racijas, grąžinti mūsų tautai 
priklausančius etnografinius 
kraštus.

Politinių įvykių raida paro

Lietuviu kovos dėl būvio
DIDŽIOJO LIETUVOS KU NIGAIKŠČIO VYTAUTO- ųavęs pilis, kraštus ir gyvento iš čia gavo neišsemiamos pagai nuo Lubičo malūno. 
-ALEKSANDRO MILITAR NĖ IR DIPLOMATINĖ KO jus. Lenkai buvo nepatenkinti, bos. Ordino pusėje toliau sto 
VA SU VOKIEČIŲ RITERIŲORDINU DĖL ŽEMAITIJOS kad. Vytautas tiek daug gavęs, vėjo ne tik visi krikščioniški ku

IR SKALAVIJOS . ° jie tiek ma2ai- ■.------ - ---------
(DABARTINIO KLAIPĖDOS KRAŠTO). Kaip istorikai praneša, Ordi

no magistras šitą sutartį nesu
(Dr. M. Anyso paskaita Sausio 15 dienai). daręs gryna sąžine bet su „re

me nuo Kuršiu Mariu į šiaurę, servatio mentalis , tikėdamas, 
apie 20 km ratu apsupdama kad vėliau atvyks iš Vokietijos 
Klaipėdą ir į pietus nuo Pa dau.& 
langos pasiekdama Baltijos jū 
rą.

Tokiu būdu, nebojant laimė 
to Žalgirio mūšio ir dar dviejų 
Ordino valdomus kraštus terio 
jančių karinių žygių, ir nebo 
jant jo pakartotų reikalavimų 
dėl nedalinamos Žemaitijos, Vy 
tautas nepasiekė Klaipėdos pa 
jūrio, negavo jo tėviško pavel 
dėjimo. Visa Skalavija, lietuvių

Šitos sienos liko nepakeistos 
beveik 500 metų. Kraštas per 
gyveno visus Ordino griuvimo, 
Prūsijos hercogystės, Prūsijos 
karalystės ir galiausiai vokie 
čių ciesorystės laikus. Iš kitos 
pusės jie matė jų kaimyninės 
Lietuvos-Lenkijos unijos kili 
mo laikus, kai po II Toruno tai 
kos sutarties Prūsijos Ordino 
ir vėliau Prūsijos hercogystė 
pasidarė Lietuvos-Lenkijos uni 
jos lenu. Nebojant visų spaudi 
mų, germanizavimų krašto 
ventojai liko, kas jie buvo, 
tuviai-lietuvninaki, kaip jie pa dė ir mūsų atsitikime, kad* nie 
tys save vadindavo.

.Musų f............ J .. - - t
Sienų nustatymas vyko Len vokiečių ciesoriaus Wilhehno greičiau žūsta, negu galima ma 

kijos ir Lietuvos pasieniuose. H pradėtasis ir pralaimėtasis nY *• as is musų sapnavo, a. 
Istorikai sako, jog tąi lengviau pirmasis pasaulinis karas pra prasidėjus I pasauliniam karui 

dėjo griauti šitą 5 šimtu metu zus kaizenskoji Vokietija ir
— - a Rusija. Kas šitame 
kare galėjo pasakyti, kad l.OOO 
metų sukurta nacionalsocialis 
tinė Vokietija pabaigs savo gy 
venimą po 12 metų? Šitie įvy 
kiai mums turi būti rodyklė mū 
sų tolimesniam politiniam vei 
kimui.

Turint šitą visą omenyje, 
mes neturime leisti užgesti mū 
sų tautiniam jausmui ir ruoštis 
dvasiškai ir politiškai galimie

nigaikščiai, bet ir pats popie 
žius, kaip mes anksčiau matė 
me. Tokia padėtis nepaprastai 
pasunkino visą Lietuvos kovą. 
Su ją turėjo skaitytis ir Lietu 
vos valdovai.

Nors Ordino did. magistras 
ir jis tuomet galėsiąs pradėti kurį laiką buvo nusistatęs ne 
karą iš naujo. Bet atvykstančio vykdyti Melno ežero sutarties, 
ii pagelbinė kariuomenė, vado ji 1423 m. gegužės 28 d. šuva 
vaujama Rheino pfalzgrafo Lu žiavime Velune visvien buvo 
dwigo, Braunschweigo herco ratifikuota ir tuo pasibaigė 170 
go Ericho ir Bavarijos herco metų, nuo Memmelburgo* pilies 
go Heinricho, su daugel kilmin įsteigimo Skalavijoje, trukusi 
gų ponų ir riterių, pakeliui su kova dėl Lietuvos ir Žemaiti 
žinojusi apie taikos sudarymą, jos. 
sustojo ir prašė iš magistro už 
tikrinimo, kad karas tikrai bus 
pradedamas. Šito užtikrimo ne 
gavusi, ji grįžo ir vėliau prista 
tė Prūsijos Ordinui didelę išla 
idų sąskaitą. Gal šita atvyks 
tančioji pagelbinė kariuomenė 
privertė ir Vytautą nusileisti 
nuo savo reikalavimų ir išsiža 
dėti Žemaitijos pajūrio, kuris, 
kaip jis sakė, priklausė prie jo 
tėvų paveldėjimo. Dokumentą 
lių įrodymų mes neturime.

Visuomet reikia turėti ome to, Vytautas norėjęs už tai ati tos $00 metų sienos pradėjo

6.
MELNO EŽERO TAIKOS 

SUTARTIS 1422 M.
Gana greitai, jau rugsėjo 27 

d. karinėje stovykloje prie Mel 
no ežero buvo pasirašyta tai 
kos sutartis, kurioje Ordinas 
išsižadėjo visiems amžiams sa 
vo pretenzijų į Žemaitiją ir Su 
davijos dalį, į pietus nuo Ne 
muno. Lenkai gavo jų preten 
duojamą kraštą su kaimais Or 
low, Murzino ir Neuendorfą.

Tuo būdu Ordinas pasitrau apgyventas kraštas, paliko Vo 
kė iš Nemuno baseino, kur jis kiečių Riterių Ordino sukurtos 
dideliu kyliu buvo įsistūmęs Prūsijos ribose. Taip pat Ordi 
tarp Žemaitijos ir Sudavijos nas palaikė Nadraviją, Sudavi 
ligi Kuuno artybės. ją ir dalį Sambijos, iš senovės

Kas liečia Žemaitiją, į ją ne.,lietuviškų giminių apgyventus 
įėjo visa Skalvijos šiaurinė da kraštus. Dėl jų bendrai nėjo 
lis, kurią mes po 1920 m. vadi ginčas, nors kai kurie su ši 
name Klaipėdos kraštu. Ji pa tuo reikalu nepilnai susipažinę 
liko Ordino žinioje. Buvo nu laikraštininkai kartais tvirtina, 
statomos aiškios sienos, kurios, Amžininkai, susitarusių ša 
prasidedant augštutine Šešupe, lių draugai ir priešai, laikė šitą ________         ____
ėjo šiaurėn apie 10 km į vaka sutartį gėdinga. Vokietijoje nyje, kad prūtenai, kaip ir visi duoti Ordinui Palangą. Pade judėti,
rus nuo Jurbarko (St. Georgei! gyvenantis Ordino Deutsch Lietuvos kunigaikščiai, ligi pat tis tiek įsitempė, jog buvo bijo Antrojo pasaulinio karo pa
Jjurgo) ir nuo čia 20 km atstu meister iškoliojo Ordino did. Melno taikos sudarymo kovojo masi, kad Vytautas galėsiąs su baiga iš pamatų pakeitė šitas ms naujiems įvykiams.

šiai vyko Lietuvos pakraščiuo 
se dėl Vytauto draugiško ir tai 
kingo nusistatymo1. Tik sienos 
nustatymas tarp Ordino ir Len 
kijos tęsėsi dar skaičių metų, 
nes abi pusės negalėjo dėl kai 
kurių smulkmenų susitarti. Kai 
lenkai ir Ordinas negalėjo su 
sitarti dėl Lubičo vandens ma 
lūno ant Dreventos upės kran

lie

kas nelieka amžina ir kad didie 
šimtmečio pradžioje P politiniai agresoriai kartais

seną sieną. Lietuva atgavo tą canstine 
Skalavijos dalį, tose pačiose ri 
bose, kaip Vytautas reikalamo. 
Vakaruose lenkai gavo visą 
Vyslos upyną, kuris iš senovės 
jai priklausė, bet pirmame Len 
kijos daliniame buvo patekęs 
į Prūsijos karalystės rankas. 
Yra labai reikšminga, kad ši
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Iš visur ir ap»e viską gimnazijos rėmėjų 
būrelių vadovams

ANGLIJOJE PANAIKINTA MIRTIES BAUSMĖ , Vasano 16 gimnazijos išlai 
kymas yra geriausjas pavyzdys 

Ilgai užsitęsusios diskusijos pop. Pijus XII priėmė specia bendrų lietuvių pastangų išlai 
dėl mirties bausmės panaikini 1 oje audiencijoje. kyti lietuvybę išeivijoje. Jau še
mo D. Britanijoje, pagaliau už 9 Malagos vyskupas Merrera §ti metai, kai gimnazijai remti 
sibaigė ir šis didelės reikšmės Ispanijoje, ganytojiniamc laiš įsisteigė rėmėjų būreliai, kurių 
įvykis Žem. Rūmuose nubalsuo ke, aštriai kritikavo Ispanijos dėka gimnazija išsilaiko.
tas. Už mirties bausmės panai valdančiojo sluogsnio elgesį. Kanadoje veikia 27 būreliai, 
kinimą pasisakė 254 socialistų Vadina jį skandalingu, papikti tačiau du iš jų paskutiniu lai 
atstovai, 37 konservatorių ir 4 nančiu dėl bedugnės, kuri yra ku nebeatsiliepia.
liberalų. Tuo tarpu Lordų Ru tarp turtingos mažumos ir su Gimnazija su dėkingumu pra 
inų didesnė narių dalis yra prie skurdusios daugumos. Turtin neša, kad įplaukos per gruo 
singos nuomonės. Tačiau Loi gąjam sluogsniui prikišo atsa džio ir sausio mėn. žymiai pa 
du Rūmai negali pakeisti Zem. komybės prieš tautą pajutimo gerėjo, kad galėjo sumažinti 
Rūmų nutarimo. Gali tik jo for stoką. Jie neturį jokios idėjos; skolas iš 40.000 DM iki 14.000

I GYVENIMAS KANADOJE !
I I

malinį įsigaliojimą nutęsti vie 
neriems metams.

Europoje mirties bausme te 
bebaudžiama tik Ispanijoje, Ru 
sijoje ir Prancūzijoje. Kitose 
vakarų Europos valstybėse mir 
ties bausmė panaikinta gana sc 
niai. Taip, pvz., Italijoje mir 
ties bausmė nebevykdoma jau 
90 metų. Tiesa, Mussolinio lai 
kais mirties bausmė buvo vyk 
doma, tačiau 1948 m. respubli 
kine valdžia vėl panaikino.

Belgijoje teismas nusikaltėlį 
nuteisia mirties bausme,,tačiau 
ji automatiškai pakeičiama ka 
Įėjimu iki gyvos galvos. Olandi 
joje paskutinį kartą mirties 
bausmė įvykdyta 1870 metais. 
Norvegijoje mirties bausmė pa 
naikinta 1905 m., bet paskuti 
nis nusikaltėlis pakartas 1876 
m.

Vakarų Vokietijoje mirties 
bausmė panaikinta 1949 m., gi 
rytinėje Vokietijoje komunistų 
teismai vykdo egzekucijas Fra 
nkfurte prie Oderio, nukertant 
nuteistajam galvą. Prancūzijo 
je taip pat egzekucija įvykdo 
ma giljotinuojant.

KUNIGAS PADOVANOJO 
AKIS

Milane italų kunigas Don 
Carlo Gnocchi, prieš miidamas 
paprašė, kad jo akis padovano 
tų vienam dvylikos metų ber 
niukui, kuris buvo akių netekęs 
nuo negesintų kalkių, ir 18 me 
tų merginai, aklai nuo jav.nys 
tės po kažkokios ligos. Chirur 
gas tiki, kad juodu matys.

PIEMENŲ KONGRESAS 
ROMOJE.

Italijoje yra apie 120.000 šei 
mų, besiverčiančių piemcnavi 
mu. Ypač daug tokių šeimų yra 
kalnuose. Vasaros pradžioje jie 
su savo bandomis kyla į kalnus, 
o rudenį grįžta atgal. Popie 
žiaus labdaros komisija įkūrė 
specialią piemenų sekciją, rū 
pintis piemenų dvasine ir me 
džiagine gerove. Neseniai šiai 
sekcijai vadovaujant, Romoje 
įvyko kongresas, kuraime bu 
vo sprendžiama daug svarbių 
piemenų gyvenimą liečiančių 
klausimų. Kongreso atstovus

jie net nujaučia. kad jų elgesys 
provokuoja įmonėse, kaimo ben 
druomenėse, universitetuose ir 
profesionalų tarpe. Sunku esą 
tautoje pasiekti pastovios poli 
tinės santvarkos, jei augštoji 
klasė vengia visuomenės parei 
gos.

AMERIKIEČIŲ BAŽNYTINĖ 
DELEGACIJA MASKVON.

Mažos protestantų bažnyti 
nes grupės iš Vakarų jau de 
šimt kartų per paskutinius dve 
jus metus lankėsi už Geležinės 
uždangos. Pirmą kartą lankyti 
Rygą neseniai buvo leista Da 
nijos liuterionių vyskupui. Da 
bar didesnė evangelikų bažny 
tinė delegacija iš Amerikos yra 
pakviesta Maskvon.

Patriarchas Aleksiejus, rusų 
stačiatikių bažnyčios vadovas, 
dabar pirmą kartą po bolševikų 
valdžios įsigalėjimo Rusijoje, 
pakvietė Pasaulio Bažnyčių Ta 
rybos, kurios vyr. buveinė yra 
Šveicarijos Ženevoje, padalinio 
Amerikoje, ,,National Council 
of Churches of USA*', atsiųsti 
dvylikos asmenų delegaciją pas 
jį dviem savaitėm. Delegacija 
iš New Yorko išskrenda kovo 
8 d. Jos uždavinys diskutuoti: 
pasaulio taiką, tikybos laisvę, 
religinį auklėjimą, krikščioniš 
ką literatūrą ir bažnytinius san 
tykius tarp Rytų ir Vakarų. 
Delegacija vežasi Vakarų lite 
ratūros apie teologinį mokslą 
Vakaruose, nes paskutinė ru 
suose tuo reikalu rašyta knyga 
yra išėjusi 1905 metais. Iš ki 
tos pusės, toji pat Amerikos 
Tautinė Bažnyčių Taryba yra 
pakvietusi rusų stačiatikių baž 
nyčios oficialią delegaciją to 
kiu pat reikalu atvykti į Ame 
riką. Susitarta, kad tokia rusų 
delegacija į Ameriką atvyks 
birželio mėn.

Dr. Kavolis kreipėsi laišku i 
Amerikiečių evangelikų bažny 
tinės delegacijos vadovą ir pra 
šė, kad jis Maskvoje padėtų pa 
lengvinti persekiojamų lietu 
vių kunigų likimą, kurių vieni 
yra ištremti nežinia kur, kiti 
nubausti priverstiniais darbais 
Sibire. Delegacijos vadovas, 
prieš išvykdamas Maskvon, dr.

DM. Toks pagerėjimas bus rei 
kšmingas, jei įplaukos nesuma 
žės bent iki vasaros, kai aukos 
nustoja plaukusios, kad tiems 
sunkiems mėnesiams susidary 
tų nors nedidelė atsarga.

Gimnazija pageidauja, kad 
būrelių pinigų persiuntimas bū 
tų centralizuotas. Turint gaivo 
je, kad iš viso yra 200 būrelių, o 
gimnazijos tarnautojų tik vic 
nas (sekretorius) ir jam neima 
noma vesti susirašinėijmas ir 
atsiskaitymas su kiekvienu bū 
relių. Todėl Šalpos Fondas pra 
šo būrelių vadovus surinktus 
pinigus siųsti Š. F. iždininkei 
O. Indrelienei — 202 St. Clare 
ns Ave., Toronto, Ont. Pinigai 
bus persiunčiami gimnazijai per 
Balfą bendroj sumoj. Iki šiol bū 
reliai persiųsdavo pinigus įvai 
riais keliais ir Slapos Fondas 
neturėjo žinių nei apie būrelių 
veikimą, nei kiek iš Kanados pi 
nigų surinkta gimnazijai.

Šalpos Fondas taip pat pra 
šo būrelių vadovus neatsisaky 
ti pranešti kaikurių žinių apie 
būrelius, būtent: kada įsistei 
gė, kiek dabar būrelis turi na 
rių rėmėjų. Kiek pasiųsta pini 
gų gimnazijai nuo įsisteigimo 
ir kiek pasiųsta per 1955 m. 
(nuo 1 sausio iki 31 gruodžio).

Montrealio, Londono ir Win 
nipego būreliai aju atsiuntė ži 
nias ir jų užtenka). Žinias siųs 
ti gimn. reikalams įgal. P. Le 
liui, 123 Beatrice St., Toronto, 
Ont.

Š. F. Pirmininkas V. Sonda. 
Gimn. reikalams įgal. P. Lelis.

Kavoliui laišku atsakė, kad 
Amerikiečių evangelikų bažny 
tinė delegacija važiuoja peš ru 
sų stačiatikių bažnytinius va 
dovus bažnytiniais reikalais. 
Bet ji nevažiuoja pas bolševi 
kų valdžios vadovus politiniais 
reikalais. Vis dėlto bus stengia 
masi padėti išvardintiems ken 
čiantiems asmenims. Bet abejo 
jama, ar vyskupai turės įtakos 
žmonių laisvei komunistų kraš 
to palengvinti. Delegacija bū 
sianti Maskvoje ir Leningrade. 
Bet jai nenumatyta lankytis Pa 
baltijo kraštuose. K.
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KAIP SAVO ŠEIMĄ
KANADON

Kai kurie iš Jūsų, kurie skaitysite šį skelbimą, dar, gal, nežinote, kaip atsi
kviesti savo seimą Kanadon. Gal būt to nežino jūsų bičiuliai. Štai kokia 
procedūra. . .
Atsikvieciant žmoną ir vaikus: nuvykite į jums artimiausią Imigracijos Įs
taigą, kartu paimdami sekančius dokumentus —

1. Laišką iš savo darbdavio, kuriame turi būti pažymėta kokios rūsies 
darbą dirbate ir kokio dydžio algą gaunate.

.2. Savo banko knygelę arba laišką iš savo banko, pažymint}, kokią su
mą esate susitaupę.

3. Savo pasą.
Sutaupysite laiko, jei tai įvykdysite. Tai padės susiorientuoti tarnautojams, 
kad jus gulėsite išlaikyti savo šeimą, kai ji atvyks Kanadon. Nesunku įvyk
dyti santaupų ir algos reikalavimus, nes kiekvieno asmens reikalus tarnauto
jai apsvarsto individualiai.
Imigracijos tarnautojas duos jums anketą, kurią jis taip pat padės užpildyti. 
Alkviečianl kitas gimines: kiti giminės (ne žmona ir ne vaikai) taip pat gali 
piašyti įleidimo Kanadon savo gyvenamame krašte, arba galite jūs prašyti 
i.i įleidimo. Kiekvienu atveju imigracijos valdininkai paaiškins jums vietoje, 
ką reikia daryti tuo atveju.
Kaip gauti finansinės pagelbos savo šeimos ir vaikų atkvietimui: Jeigu ne
turite pakankamai pinigų virš minėtų asmenų atkvietimui, jūs galite prašyti 
paskolos, pagal vad. Canada’s Assisted Passage Loan Scheme įstatymą. Pil
nesnių intormacijų apie šią paskolą klauskite, kai pildote imigracijos įstaigo 
je anketą.
Kiti jūsų giminės ar šiaip asmenys, norį imigruoti Kanadon, gali šios pasko
los prašyti pas vizų valdininką Kanados ambasadoje ir legacijoje savo gyve
namame kiašte.

SĄLYGOS VIRŠ MINĖTOS PASKOLOS GAVIMUI
1. Jūs turite įrodyti, kad ši paskola reikalinga.
2. Uz paskolas nereikia mokėti palėkanų.
3. Noimaliai paskolos išmokamos pagal mėnesinį planą dviejų metų 

laikotarpyje. Kartais laikas yra pratęsiamas.
Jūsų šeima yra laukiama Kanadoje. Jei jums reikia kitos pagelbos, neišvar
dintos šiame skelbime, kreipkitės į jums artimiausią Deparment of Citizen
ship and Immigration įstaigą.
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SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...

PRADINGT
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS)
Išsikirpkite šį skelbimą ir nusineškite į jums 
artimiausią imigracijos įstaigą.
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To the Immigra 
tion officer: Ple 
ase help the bea 
rer arrange to 
have his family 
come to Canada

ŽVILGSNIS PRAEITIN 42. LENKAI PERSEKIOJA 
VYSKUPĄ KAROSĄ.

Seinuose gyveno senis vys
kūpąs Karosas. Kuomet Seeinai klų žvangėjimas. Bolševikai iš 
pagal Fošo nutarimą iki būsi Lietuvos išvaryti. Bermontinin 
mos konferencijos atiteko len kus mūsiškiai smarkiai sukūlė 
kams, tai tie visokiais būdais ties Radviliškiu. Su lenkais nu 
pradėjo vyskupą persekioti ir statyta demarkacijos linija. Vie 
primygtinai siūlė jam išvažiuo tinių lenkų taip vadinamų „pe 
ti į Lietuvą. Ypatingai tuo rei 
kalu pasidarbavo

prelatas Jalbržikovskis,
rodos, tada seminarijos rėkto 
rius, vėliau Vilniaus vyskupas. 
Apie didelį spaudimą į vysku 
pą žinojau iš Mariampolės kle 
bono, marionų viršininko, ku 
nigo Dvaranausko.

Kelis kartus prašiau majorą 
Ozevičių, kad jis paveiktų civi 
lės administracijos atstovus,

43.

’\uip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
M1NISTERIS PULK. K ŽUKAS.

jam priminiau „Kadyšo nesusi 
pratimą“, jis buvo labai sumi 
šęs ir tik atsakė, kad tas bata 
lionas buvo ne jo pulko ir ne 
jo bare.

Su Oževičium turėjau telefo 
no ryšį prijungiant mūsų ar le 
nkų priešakinėje sargyboje. Ko 
ne kasdieną iš ryto skambino 
man Oževičius ir keletą minu 
čių kalbėdavome pusiau lietu 
viškai, pusiau lenkiškai, nes jis 
mokėjo' kiek ir lietuviškai kai 
bėti, suprato gi viską.

Kartą prieš Kalėdas 

jis paprašė prisiųsti jam žąsį, 
nes pas juos labai prastai su 
maistu. Kaip tik tuo laiku atvy 
ko pas mane su skundu vienas 
ūkininkas iš neutralinės zonos, 
kad iš jo lenkai atėmė gerą ark 
lį, kuris dabar yra Suvalkuose 
41 pulke. Parašiau OževiČiui _ 
laišką, kurį tas ūkininkas ture vietą Punską.

Apsigyvenęs Punsko kleboni

17.
41. OŽEVIČIUS VALGO 

SAUSUS ŽIRNIUS.
Nuo spalio mėn. pabaigos 4 1 

Suvalkų pulko vadu vieton ma 
joro Mickevičįaus, gavusio kitą 
paskyrimą, buvo paskirtas ma 
įoras Kazys Oževičius, mano 
buvęs draugas ir pavaldinys iš 
Vilniaus karo mokyklos. Pri 
ėmęs pulką, jis tuojau pasiūlė 
man susitikti m aptarti įvairius 
klausimus. Nurodžiau jam vie 
tą neutralinėje zonoje. Kuomet 
mes tenai atvažiavome, jau len 
kai laukė mus pas nurodytą 
ūkininką ir valgė sausus žir 
nius.

— O ką, pas save neturite ko 
valgyti, kad lietuviški ir sausi 
žirniai jums yra skanumynas? 
—pasijuokiau aš.

Oževičius, nesivaržydamas 
nei savo, nei mūsų karininkų, 
prisipažino, kad pas juos ne tik 
su valgiu, bet ir su visu aprūpi 
nimu labai prastai ir jų žinio 
mis Lietuvoje dabar yra žy 
miai geriau.

Tokius
suvažiavimus darėme beveik 

kas mėnesį,
nes susitarėme, kad turime ven 
gti nesusipratimų. Kuomet aš

PASIRUOŠIMAS 
ST. SEIMUI.

1919 m. pabaigoje nutilo gin

oviakų“ sukilimo paruošimas 
buvo atidengtas. Daugybė jų 
konspiracijos dokumentų iškas 
ta iš Nekrašo sodo, Putvinskio 
gatvėje. Jų vadai suimti i, 
perduoti teismo žinion. Atrody 
tų, kad

atėjo pats laikas
pradėti pastovų valstybinį 
venimą tvarkyti.

Visuomenėje ir spaudoje 
vo keliamas klausimas,

gy

bu 
kad 

idant jie liautųsi vyskupą per reik vykdyti vasario 16 d. aktą, 
sekioti. Jis tai bandė daryti, reik Steigiamąjį Seimą šaukti, 
bet jo įsikišimas nepadėjo. Jis Jis turi nustatyti, kokia turi bū 
man sakė, kad Karoso iškeli ti mūsų nepriklausomos valsty 
mui iš Seinų daroma bės santvarka, išdirbti jos kons

tituciją.
Reik pasakyti, kad nei laiki 

nasis prezidentas A. Smetona, 
nei jo artimiausi patarėjai, kaip 
St. Šilingas, M. Yčas, K. No 
reika, prof. Voldemaras, kum 
gai Tumas ir Mironas visai tuo 

jo nuvežti, o prie laiško prie Apsigyvenęs Punsko kleboni klausimu nesirūpino ir vykdyti 
das — žąsis. Su ūkininku susi joje, jis buvo ir tenai persekio neskubino. Kelis kartus jie bu 
tariau, kad jei jis arklio neat jamas. Kelis kartus klebonija vo dėl to smarkiai pašiepti 
gaus, aš sumokėsiu jam už žą buvo apšaudoma sufanatizuotų 
sį, bet jei atgaus, tai vis gi žą lenkų kareivių ir mediniai na 
sis pigesnė, negu arklys, tai mai buvo kiaurai peršaunami, 
bus jo mažesnis nuostolis. Ark

intervencija Romoje, 
bet tenai su tuo nesutinkama. 
Pagaliau, administratyviu bū 
du jis buvo iš Seinų ištremtas 
ir pats pasirinko gyvenamąją

Rimtai pasikalbėjau su Oze

Lietuvos ,,de jure ’, nes jos vai Keliom dienom praslinkus, 
dymo forma dar neaiški. Paga d-ras Grinius ir Mickus 
liau tolimesnis delsimas pasida
rė beprasmis. Ir štai buvo pa vėl Pas mane atėjo, 
skelbtas aktas, kad teisininkas Atsivežė iš Kauno iš centro ko 
P. Leonas skiriamas Steigiamo miteto labų dienų ir kategoriš 
jo Seimo rinkimų tvarkai pa ką prašymą jokiu būdu neatsi 
ruošti komisijos pirmininku.

44. KANDIDATŪRA I 
ST. SEIMĄ.

Apie Kalėdas atėjo pas ma 
ne svečiai: daktaras Grinius it 
daktaras Mickus. Jie pasiūlė 
man išstatyti savo kandidatūrą 
į Steigiamąjį Seimą sociahstų- 
-liaudininkų sąraše.

— O kad aš niekuomet nei 
socialistų-liaudininkų, nei jo 
kios kitos partijos nariu nebu 
vau ir nebūsiu, — atsakiau jie 
ms. — Partinės rietenos ne ma 
no būde. Prie partijų užtekti 
nai prisižiūrėjau Rusijoje 1917 
m., o, be to, esu iš įsitikinimo 
katalikas.

Ilgą laiką

jie mane įtikinėjo, 
kad aš St. Seime galėsiu būti 
visai laisvas savo nusistatyme 
ir neprivalėsiu paklusti pai ti jr nuoširdžiai įkalbinėjo jokiu 
nei disciplinai. Paprašė mane būdu savo kandidatūros neatsi

imti, nes St. Seime aš būsiąs 
papa reikalingas ir naudingas karino

sakyti duoti raštišką sutikimą. 
Į mano griežtą atsisakymą jie 
pradėjo visokiais būdais mane 
prašyti, nes dėl savo griežtu 
mo1) aš įgyjau daug simpatijo I 
Suvalkiečių tarpe ir tas duo^ 
partijai nemaža balsų .

Po ilgų ginčų aš daviau sa 
vo sutikimą su sąlyga, kad kan 
didatų sąraše aš būsiu neaugš 
čiau šešto numerio. Sutiko. 
Kuomet gi viešai buvo apgar 
sintos rinkimų taisyklės ii' kan 
didatų sąrašai, tai pasirodė, 
kad mano pavardė stovi antro 
je vietoje. Perpykau. Mečiaųsi 
į miestą, bet nei d-ro Griniaus, 
nei Mickaus neradau: abu bu 
vo Kaune. Išvažiavau į Kauną 
ir aš.

Kaune, ministerijoje, 
daugybė karininkų sveikino

mane

satyros teatre „Vilkolakis“.
Visuomenė pradėjo nerimauti.

Reikalą pastūmėjo užsienio

keletai dienų pagalvoti.
Kuomet svečiai išėjo 

sčikojau apie jų vizitą pavo^žmo mengS reikalus ginti. Ypatin 
gai įtikinėjo du karininkai: Ku 
rkauskas ir Birontas, kurie tuo 
met buvo dideli priešai A. Sme 
tonos ir jo pusiau diktatūrinio 
režimo.

nai. Ta „piestu stojo“. Ko ne 
verkdama prašė mane jokiu bū 
du nesutikti. Jos svarbiausias 
argumentas buvo, kad jei iki 
šiol aš turiu nesuteptą vardą, 
tai įsiveldamas į politiką, aš šio

lį ūkininkas atgavo. Trys žmo vičium, kuris pats turėjo brolj valstybių atstovai, kurie klau vardo neteksiu. Turiu pasaky ’*) Dėl griežto teisingumo, ob 
nės buvo patenkinti: ūkininkas, kunigą. Šitoks bjaurus lenkų ei simą pakreipė taip, kad jų vy ti, kad jos nujautimas greitu jektyvumo. Red.
Oževičius ir aš.., gesys daugiau nebesikartojo, riausybės negalės pripažint, laiku pasitvirtino. Bus daugiau.
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Visokių teismų yra mūsų Įėję, 5 valandą po pietų, mūsų 
žmogui tekę matyti: tikrų ir visuomenės akivaizdoje bus tei 

siamas lietuvis studentas, šiuo ____
metu lankąs Kanados universi VLIKO INF. TARNYBOS VEIKLA
tetus. Bus teisiamas pagal vi Stipriausias mūsų informaci jamos nuo 1953 m. vasaros. Ir
sas jau minėtas tradicijas. Bus jos šaltinis, kuris greit paduo iki šiai dienai siuntinėjami cen 
jieškoma, kuo jis nusikalto sa da iš pavergtos Lietuvos Vii trinio Radijo skyriaus, esančio 
vo bendruomenei, savo tautai, maus radijo skelbiamas žinias, prie Vliko, paruošti komenta 
savo žemei. Bus klausiama ar yra Vliko Šiaurės Vokietijoje rai bei žinios. Radijo stotys se 

sąži jis jaučia savo uždavinius, ar išlaikoma radijo sekimo stotis, niau gaudavo visos tą pačią tra 
nės, yra — ir turi būti — pats žino kokia sunki ir nenumeta Ji pradėjo veikti 1952 m. lap nsliacijoms skirtą medžiagą, o 

ma našta jo laukia šitam kraš kričio 29 d. ir nuo tos dienos nuo pereitų metų ruclens kiek 
i te, jei tremtis užsitęstų, ir ko iki šiol nėra nė vienos dienos veinai stočiai siunčiama atski 

. ra medžiaga, atsižvelgiant Į sp
Stotis kas rytas 5 valandą įsi ecifinius tų stočių ypatumus ir 

jungia ir dirba tol, kol veikia lietuviškųjų valandėlių vedėjų 
Vilniaus radijo siųstuvas, t. y. pageidavimus. Prie Vatikano 
iki 22 vai. Per tą laiką iki 1956 veikiančioji stotis pvz. daugiau 
m. sausio 1 d. suregistruoti 24 dėmesio kreipia į religinius kla 
tomai medžiagos, susidedan usimus ir aiškina dialektinio

fiktyvių, oficialių ir neoficialių, 
teisingų ir neteisingų. Žmogus 
be savo žemės buvo ir bus tei 
Siamas dar šimtus kartų. Savų 
jų ir svetimųjų. Draugų ir prie 
šų. Ir pačios žemės. Savo že 
mės. Ir pastarasis teismas žmo 
gui, dar nepraradusiam

svarbiausias.
„Prašom stoti ! Teismas ei te, jei tremtis užsitęstų, ir ko iki šiol nėra i._ _____

na!“—girdėjome Lietuvos res kiam darbui jis turi būti pasi nutraukusi savo' darbo, 
publikos teismuose, kai teismo rengęs, jei laisvės valanda at 
salėn įžengdavo, togomis apsi eis. Lietuvis studentas (čia, aiš 
rengę, įstatymų žinovai, valsty ku, reikia suprasti, jog šita vy 
binės ir civilinės teisės atstovai riška forma nereiškia, jog vien 
ir sargai, kad, pagal surašytus tik studentas bus teisiamas — 
nuostatus ir savo sąžinę, atras 
tų teisybę, apgintų nekaltu© 
sius ir nubaustų prasižengusius 
žmonių bendruomenei. Tai bu 
vo viena svarbiųjų, suverenu 
mo teikiamų, privilegijų ir už 
duočių, kuriomis naudojosi, ku 
rias vykdė senos ir jaunos vals 
tybės nuo karaliaus Saliamono 
laikų.

Šių metų kovo mėn. 18 die 
ną, Aušros Vartų parapijos sa

rengęs, jei laisvės valanda at

KULTŪRwWKftOJVIKA ™
v. ZIJOS METRAŠTIS. 1954.

IV. I.—1955. III. 31. Metraštį 
išleido PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba. 126 puslapiai, kaina 
75 ct. Adresas: PLB Vokieti 
jos Krašto Valdyba, (17a) 
Weinheim-Bergstr. - Bergstras 
se 28, Germany. Turinyje apys 
kaitos, rėmėjų būreliai, rėmė 
jai, žinios apie mokinius ir mo 
kytojus ir vienas kitas mokslo 
dalykas. Metraštis iliustruotas 
ir atrodo gerai.

LITERATŪROS LANKAI
1955 metų 6-tas numeris — Ne 
periodinis poezijos, prozos ir 
kritikos žodis. Šis numeris di 
delis, įvairius ir turiningas.

LIETUVIŲ DIENOSE įdo 
miausios žinios apie dievdirbį 
Adomą Trumpį, tikrą lietuviš 
kąįįį fenomeną, nes Adomui Tr 
umpiui jau sukako 115 metų 
amžiaus. Tai yra retas atsitiki 
mas, kad lietuvis prigyventų 
Motuzalio amžių.

BALFO EUROPOJE 1955 ME 
TŲ VEIKLOS APŽVALGA 

atspausdinta rotatorium, apima 
27 puslapius ir savy talpina 
daugelį BALFo veiklos klausi 
mų: pabėgėlių, lietuvių padėtį 
Europoje, šalpą, gėrybių pa 
skirstymo tvarką, kontrolę, san 
tykius su kitomis organizacijo 
mis, emigraciją, liekančių Euro 
poje pabėgėlių ateities proble 
mą, kun. dr. J. Končiaus veik 
lą Europoje ir tt. Leidinys yra 
savotiškas BALFo metraštis.

NAUJAS „TECHNIKOS 
ŽODŽIO“ NUMERIS

Iš spaudos išėjo šių metų pii 
masis „Technikos žodži“ nu 
meris. Turinys: Lietuvos ne 
priklausomybės metais — rašo

minėdamas savo metines, pami prof. J. Čiurlys, Prof. dr. inž. 
nėjo ir savo chorvedžio V. Ma Steponas Kolupaila (Jo 40 m. 
maičio 30-ties metų veiklos su mokslinio darbo sukakties pro 
kaktuves. P. Mamaičių! parei ga) — prof. dr. inž. J. Šimoliu 
kšta sveikinimų ir įteikta dova nas, Kaip aš tapau inžinierium 
nu. — prof. S. Kolupaila, Prof. S.

, »« Kolupailos hidraulikos laboia„LONDONO VAIDILA“ lorijaP G. j. Lazauskas> Van
pradėjo ruošti A. Rūko „Bubulį dens bokštų statyba — K. Kau 
ir Dundulį“, kurį režisuoja F. nas, Technikinių terminų žody 
Neveravičius. Esą pasiryžta šį nas — mūsų įnašas — V. Vin 
veikalą parodyti ne tiktai Lon tartas, Elektronika 1955 metais 
dono, bet ir kitų Anglijos lietu 
vių kolonijų žmonėms.

„ŽEMĖ DEGA ’
Tokiu vardu Terra išleido 

buv. diplomato Jurgio Savicko 
knygą, kuri spaudos yra labai

IR JUS

PASITARNAUJATE

DUODAMI

Athletic
S port Shorts 

Puikus W a t so n’o stilius. 
Visi vyrai įvertina Watson’ 
o atletines ap. kelnaites su 
trejopu abdominaliniu su 
veržimu. Elastiškos per lie 
menį — nepalyginamas pa 
togumas vyrams. Ekspertiš 
kai pasiūtos. Lengvai skal 
biasi — nereikalingas pro 
sijimas. Ilgai nešiojasi. Pri 

taikinti ap. marškiniai.
(W-11-56)

neišvengs teisingumo rankos
nei studentė!) turės šitam teis čios iš 9.518 mašinėle glaustai materializmo žalą, gi Romos — 
me progos gintis, liudyti ir aiš surašytų puslapių. Nuo tos die daugiau teikia politinių žinių, 
kintis. Jam bus suteiktos visos nos iki šiol nugirstos žinios ir Madrido stotis replikuoja į bol 
padoriuose teismuose (o toks, pranešimai kasdien perrašomi ševikų pranešimus dalimi tiek 
kaip matysime iš vėliau skelbia mašinėle, ir kasdien 12 jų nuo iš pačių ispanų šaltinių gauna 
mo sąstato, šis teismas, be abe rašų siunčiami daugiausia ana ma medžiaga, tiek radijo sky 
jonės, bus) teikiamos kaltina pus Atlanto — Amerikos Bal riaus pateikiamais komentarais 
miesiems privilegijos, tai yra sui Vašingtone, Free Europe bei žiniomis. Free Europe len 
geri gynėjai, įrodymų — ir aiš Komitetui New Yorke, kur jo kų skyrius Miunchene duoda 
kių — reikalavimas, atsižvel mis naudojasi V. Rastenio įstai informacijų apie laisvinimo ak 
giama bus į kaltinamojo amžių gą, Į kongreso biblioteką Va ciją ir lietuviu veiklą. Elta, 
ir jo gyvenimo eigą bei patyri šingtone ir dar į kelias kitas viidai'tiq toi iaii
mus. _ vietas. Kasdien surašoma vidų DAN KŪRAI 1 lb 1OL1AU

Studento Teismo procedūra tiniškai apie 10 puslapių. KELIAUS
bus tokia, kaip visų demokra Toks žinių gavimo būdas lei Žymusis Čikagos prekybinin 
tiskų teismų visam psaulyje. džia skubiai reaguoti į kai ku kas Dan Kuraitis, kurio įmonės 
Montrealyje tai bus pirmąkart! riuos okupanto skleidžiamus daro milionines apyvartas, jau 
nė naujiena, proga visuomenei prasimanymus ir į jo varomą yra atlikęs su žmona kelias ke 
išgirsti bei pamatyti mūsų aka propagandą. Pasiųstoji me ' 
demišką jaunimą kaltinamojo džiaga per 3 dienas jau pasie 
suole. Tą jaunimą, apie kurj ne kia Ameriką, o per 
kartą tenka vienokį ar kitokį žo dienos — visas kitas 
delį išgirsti. Tada galėsime sp ropoję. Į Ameriką 
ręsti, ar mūsų studentai žino, oro paštu, ir tai pareikalauja 
jaučia ir supranta savo paskirtį gana stambių pašto išlaidų. Vie 
Lietuvai, savo žmonėms ir sun nas nuorašas, bent dalimi su 
kiam laikmečiui, kurį gyvena tvarkytas, ateity bus perduoda 
me. Daug klausimų atsivers, mas Pabaltijo institutui Bon 
daug problemų bus paliesta, noje, kur studentai lietuviai ir 
galima bus giliau pergalvoti latviai galės gilintis į Lietuvos 
daugelį labai opių ir neatidėlio dabartį ir šį šaltinį panaudoti 
jamų reikalų. šių dienų istorijos studijoms.

Teismo salėje matysime ir iš Dalis monitoringo užfiksuotų 
girsime: Teisėjus: Teismo pir Vilniaus stoties pranešimų bu 
mininką Ųipl. teis. p. Gražį ir 
jo padėjėjus — dipl. teis. p. 
Žmuidziną bei Dr. H. Nagj; 
Prokurorą - kaltintoią: dipl. 
teis. p. Viliušį; Gynėją: dipl. 
teis. Dr. Daukšą; Liudininkus: 
p.p. Ciplijauskaitę, I. Kibirkšty 
tę, Aniuolauską, P. Lukoševįratų ir dirba 3 žmonės. Darbas 
čių, Inž. Iz. Mališką, Inž 
sį; Teismo sekretoriatą: 
stud. A. Kličių ir Dainių, 
namojo suole sėdės (už 
Koleges bei visus kolegas) stud, ja taip pat keturias radijo sto 
M. Bilevičiūtė ir stud. V. Šipe tis: prie Vatikano įsteigtąjį lie 
lis. ... . _ ~

Šį teismą — nors tai ir skam valstybinio radiofoųo, prie Ma ________
betų neįtikinamai — rengia pa drido tautinio radijo lietuvišką geraį vertinama. Knygą galima 
tys studentai: Lietuvių Studen jį skyrių ir pateikia apsčiai ži gautį jul redakcijoje. Kaina 
tų Sąjungos Montrealio sky nių Laisvosios Europos siųstu ct 
liūs. Ateikime pas savo jauni vo lenkų skyriui Munchene. 
mą. Būkime jų pačių organizuo ----- —----------------------------------- —
jamo viešo teismo nariais. F________ _______________
klausykime, ką jiems mes it ką ugystę. V. N. dr. J. Prunskis, jury komisija TAS ir PLIAS organas. Leidžia Vasario 16 gimnazija pavojuje’
jie mums turi pasakyti. Atviri Pastoviai šios stotys aptarnau gavo 25 veikalus. Am. Inž. ir Arch. S-gos Chica Skubiai jai aukok!?

Aukodami galite tarnauti 
Raudonajam Kryžiui ištisus 
metus. Ir visuomet kur nors 
Kanadoje padėsite pagalbos 
reikalingiems žmonėms, gtą 
žinsite viltį gyvenimui, išgel 
besite gyvybes ar įnešite 
džiaugsmo į šeimas, jei tik 
nepagailėsite aukos.

DUOKI NUOŠIRDŽIAI

pusantros 
vietas Eu 
siunčiama

liones. Šiemet jis yra pasiryžęs 
keliauti Pietinėje Amerikoje.

VARGONŲ VIRTUOZO 
ZENONO NOMEIKOS

vargonų koncertas Čikagoje ko 
vo 11 dieną buvo Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po koncerto tos pat 
bažnyčios saleje atidaryta baž 
nytinio meno paroda.

LONDONO LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORAS,

vo perleista taip pat Čikagos 
un-tui, kur lietuviai studentai 
gali rasti naujos medžiagos 
apie padėtį Lietuvoje. Tai dide 
lis Vliko dokumentacinis šalti 
nis.

Stoty nuolatos budi prie apa

. Bal yra sunkus, ilgas, nesibaigian 
stud, tis nei sekmadieniais, nei šven 
Kalti čių dienomis.
visas Vliko Inf. Tarnyba aptarnau

tuviškąjį skyrių, prie Romos

gauti NL redakcijoje.

— Jaunimo literatūros pre 
Pa žodžiai visuomet sustiprina dra mijai, kurią yra paskyręs kun.

— A. Semėnas. Paminėti mirų 
šieji Juozas Sirgėdas ir Vladas 
Liatukas — K. Krulikas. Yra 
platus technikinės apžvalgos 
skyrius. Veiklos skyriuje B. 
Galinis, ALIAS Centro V-bos 
pirm., apie 1956 metų veiklos 
uždavinius. Be to, yra daug kr 
onikos žinučių is skyrių veik 
los. Žurnalas gausiai ihustruo 
tas ir gražiai išleistas.

„Technikos Žodis“ yra AL

RAUDONAJAM KRYŽIUI 

Visi Raudonojo Kryžiaus au 
kų rinkėjai /ra savanoriai - 
- rinkėjai. Ne tik jie paauko 
ja patys, bet ir savo laisvu 
laiku stengiasi padėti savo 
artimui.

gos skyriaus Technikinės spau 
dos sekcija. Redaguoja red. ko 
legija: E. Jasiūnas, K. Kaunas. 
G. J. Lazauskas, J. Mulokas, 
K. Paukštys, V. Pavilčius, A. 
Semėnas, S. Švedas, V. Vintar 
tas, Ats. red. E. Jasiūnas, Tech, 
red. G. J. Lazauskas. Adminis 
tratoriai: K. Paukštys ir J. Sla 
bokas.

Nuo šių metų Technikos Žo 
dis vėl išeina kas du mėnesiai.

S. K.
— Centro, Rytų Europos, Pa 

baltijo ir Balkanų kraštų Lais 
vųjų Žurnalistų S-gos visuoti 
nis susirinkimas 1956. II. 25. 
perrinko pirmininku Dr. Z. Ma 
krą. Iš lietuvių taryboje atsto 
vaujami S. Miglinas ir J. Kai 
rys. Sudaryta komisija statu 
tui keisti. Į ją išrinkti keturi ju 
ristai, tarp jų ir J. Kairys. Šą 
jungoje yra susitelkusių 16 tau 
tybių, kurios Europoje leidžia 
-19 spaudos organus.

P. PILKALNIS

(PASAKA APIE UŽBURTA GELTONPLAUKĘ BAJO 
RAITŲ IR JĄ IŠGELBĖJUSĮ JAUNIKAITĮ, KURIS JĄ 
VEDĖ IR ŠAUNIAS VESTUVES IŠKĖLĖ, KURIOSE, 
SAKOSI, DALYVAVUS IR ŠIĄ PASAKA PASEKĘS 

RUDĖNŲ PRANO SENELIS)

Viename sename dvare, sako prie Nevėžio, už sodo tvo 
ros augo didelė liepa. Kaip niekas nežinojo, kiek ji lapų turi 
ant debesis maišančių šakų, taip niekas negalėjo pasakyti, kas 
ir kada yra liepą patvoryje pasodinęs. Tik žinoma tiek, kad 
jos liemenį septyni vyrai rankomis vos apjuosdavę — tokia 
didelė ir sena buvo šita liepa.

Jos šakose ir drevėse gyveno bei lizdus suko galybė pau 
kščių, kelios šeimos vapsvų ir dažnai užkliūdavo bičių spie 
čius. Šitoj liepoj gyveno ir vaiduoklė pelėda, naktimis savo 
ūkavimais žmonėms ramybės nedavusi.

Vos tik pritemdavo, pasakojama, o ypač rudens vakarais, 
vaikis ar mergiotė jau nedrįsdavo pro liepą praeiti. O tie, 
kurie drąsiais dėdavosi, ir buvo mėginę naktį liepos neišsi 
lenkti, pasakoja, kad pelėda, jiems priartėjus, taip suūkavusi, 
jog net diegliai per nugarą nubėgdavę. Šitie paskui liepos 
iš tolo lenkdavosi. Daug kas mėginęs pelėdą dienos metu pa 
gauti, ar kitaip jai galą padaryti, bet visi mėginimai buvę ne 
sėkmingi.

Vieną dieną į dvarą užklydo kareivis. Drąsaus tai vyro 
būta: gyrėsi mušęs turką ir japoną iš kairės ir dešinės. Šitas 
kareivis, sužinojęs apie visus gąsdinančią pelėdą, pasisiūlė ją 
nušauti. Dvaro ponas jam pažadėjo gerai atlyginti, jei pelė 
dą nušaus, bet taip pat priminė, kad nesigailės jo periamo kai 
ho, jeigu jis pasirodysiąs tik pagyrų puodas besąs.

Pavakariop kareivis jau buvo po liepa plačiašake ir lau 
kė, šautuvą ant kelių pasidėjęs, pelėdos. Gerokai sutemus — 
strikt pelėda ant šakos, strikt ant kitos — ir sėdi prieš karei 
vį. Tupi pelėda, didelė, kaip gera žąsis, dvi dideles, kaip 
obuoliai, akis varto ir tarsi šaiposi iš kareivio. Narsusis vyras 
griebė šautuvą, prisispaudė prie peties ir rengėsi dūžiklį nu 
leisti, bet mato, — ant šakos jau dvi pelėdos, šalia viena kitos, 
betupinčios.

Šausiu tą iš dešinės, — mąsto kareivis, — o paskui antrą

ją nurausiu.
Padrioskėjo šūvis nakties glūdumoje. Kulka nuzvimbė, 

padarė lanką aplink pelėdą ir grįžusi trenkė kareiviui į kaktą, 
kad šis keberiokšt ir išvirto. Gi pelėda ir toliau paliko ant 
šakos betupinti.

Po šito nutikimo jau niekas, net ir patys drąsiausi apy 
linkės vyrai, prie liepos naktimis nevaikščiodavo.

Toje apylinkėje, už kilometrų gal dvidešimties, gyveno 
ūkininkas, kurio žmona buvo mirusi. Tai nebuvo koks tur
čius, šitas ūkininkas, bet duonos šeimai užtekdavo. Ir darbo 
ūkvie buvo daug. Tad neilgai našlavęs jis susirado moterį 
ir parvedė pamotę savo vienturčiui sūnui. Tai būta piktos mo 
teriškės, bet, tėvui gyvam esant, sūnus dar galėjo namuose 
gyventi, nors buvo mušamas ir skriaudžiamas, sunkiausiais 
darbais varginamas. Bet tėvas mirė ir sūnui nebeliko vie 
tos tėviškės pastogėje: pamotė užgrobė visą turtą ir našiai 
tis turėjo eiti į žmones duonos jieškoti.

Eina bernaitis susirūpinęs. Eina dieną, eina kitą — iš 
alkęs jr privargęs, pagaliau priėjo didelį dvarą. Atsisėdo po 
liepa šakota ir užmigo.

Kaip ilgai jis miegojo, nežino — pažadino jį pelėdos 
riksmas. Dairos! jaunikaitis, šiurpuliai kūnu šliaužioja — nie 
ko nematyti Tik liepa ošia. Ir vėl: kad sukauks palėda 
kad suriks balsu šiurpiausiu — net plaukai piestu pasistojo’ 
Norėjo jaunikaitis bėgti — kojos neklauso. O čia, girdi, pale 
da žmogaus balsu prašneko: P

— Nebijok, aš nieko blogo tau nedarysiu. Klausyk, aš 
esu užkeikta bajoraitė ir tu, jei panorėsi, gali inane išgelbėti.

— Kaip aš tau galiu padėti, kaip aš tave galiu išvaduoti, 
pats būdamas vargšas našlaitis, beginklis ir kovoti nemokėda 
mas? — virpėdamas kalba berniokas.

— Ne jėga, ne kardu mane reikia vaduoti, Reikia tik 
drąsos ir ištvermės. Ir jeigu tau užteks narsos ir stiprybės 
atsispirti prieš gundymus ir gąsdinimus — aš būsiu vėl ba 
joraitė, o jei pabūgsi ir susigundysi auksu ir kitokiom gėiy 
bėm — visą amžių liksiu pelėda ir gązdinsiu žmones.

— O kas tave pavertė pelėda? — drąsos kiek atgavęs 
klausia bernaitis.

— Jei išgelbėsi mane, aš tau viską papasakosiu. Ar pri 
žadi mane išvduoti iš pelėdos plunksnų ?

Našlaitis, nors dar dvidešimtuosius tepradėjęs, buvo var 
go matęs ir turėjo jautrią širdį. O pelėdos, kurios jam prade

jo gailėti, žodžiai įkvėpė drąsos ir pasitikėjimo. Jis pajuto no 
ra kuo nors pasižymėti.

— Taip, aš tave išgelbėsiu! Ką aš turiu daryti?
— Tad klausyk, — linksmai suūkė pelėda, — gerai klau 

syk ir įsidėk mano žodžius į širdį ir į galvą.
— Vidurnaktį tu nueisi į dvaro kapinaites. Ten atkasi 

mano tėvo lavoną ir numovęs nuo jo piršto žiedą kitą vidur 
naktį atneši čia, po šita liepa, kur aš tavęs lajiksiu. Tik žinok, 
nelengvas tai darbas: tave gązdins šmėklos ir gundys įvai 
riais pavidalais pasivertęs piktasis, norėdamas iš tavęs žiedą 
išvilioti, tau žadės aukso ir sidabro kalnus. Ir tu negali nie 
kam žiedo parodyti. ’ru turėsi daug vargo ir pakelti dide 
litis sunkumus, o aš tau nieko net pažadėti negaliu. Bet aš 
tikiu, Kad tu esi tikras vyras ir žodį tesėsi.

Tai pasakiusi pelėda suūkė ir pasislėpė liepos drevėje.
Bernaitis, saulei iš už kalnų pasirodžius, nuėjo į dvarą, 

jis atiodė išvargęs, nusikamavęs, todėl prievaizda, kada jau 
mkait.s paprašė darbo, jį iš kiemo išvarė: nepatiko jam na 
silpęs vaikinas.

Sugrįžo berniokas po liepa ir čia iki vakaro pratūnojo. 
Alkis j| kankino, nes antra diena buvo nevalgęs.

Pavakare, susiradęs seną kastuvą padaržy, nuėjo pne ka 
pinaičių. Sutemus persirito per mūrinę sieną ir pradėjo dai 
rytis pelėdos tėvo kapo. Bet kur tu jį surasi naktį ir nežino 
damas net kurioje kapinių dalyje jis yra palaidotas!

Grįžo berniokas pas pelėdą. O ši ir sako: — Nežinai ku 
rj kapą kasti? Kask visus ir kuriame rasi žiedą — tas bus 
mano tėvo.

Kitą naktį vėl eina vaikinas į kapines. Vos pradėjo kas 
ti, gi žiūri — katinas juodas, kaip smala, beateinąs. Akys bliz 
ga ir visas pasišiaušęs it šeškas. Baugu pasidarė jaunikai 
Čiui, bet katinas prašneko žmogaus balsu:

— Nebijok, aš tau nieko blogo nedarysiu. Jei tu man ati 
duosi tai ko jieškai, tai aš tau pasakysiu kuriame kampe jis 
yra palaidotas. Kur dabar kasi jo nėra ir tu jo nerasi.

— Ne, — atsakė jaunikaitis, — žiedo tu negausi. Ir tuoj 
pradėjo kitoj vietoj kasti.

— Na, ir čia jo nerasi. Prižadėk žiedą ir aš tau parody 
siu kapą, — murkia katinas juodasis.

— Bėk, riestauodegi, neurzgęs, vistiek nieko nepeši, — 
atrėžia jaunkaitis. Jis pradeda kasti kitoj vietoj.

— Beieikalo vargsti ir prakaitą liejį, nes ir čia nieko ne
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1WO JIMOS ŽUVUSIUOSIUS MININT.
Jurgis Knystautas.

Kur yra Iwo Jima ir kas tie ir nesuvoksime, kur ir kokiomis 
mėjimas yra toks didelis, kad suvažiavę cherai ir visa visuo žuvuseiji? — paklaus gal ne aplinkybėmis? 
visoje lietuviškoje spaudoje jau menė. vienas. Ir nieko nuostabaus, jei
pilna įvairiausių žinių, aprašau 7. Užsiregistravę chorai bus jr nežinome

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS, NR. 6,
Dainų Šventės garsas jau pa bažnyčiąje už pavergtą Lietu 

siekė kiekvieną lietuvi. Susido vą. Pamaldose dalyvauja visi

Ir aišku, mes nė kiek nesu 
pavadinimo men klydome, nes šią statulą minia 

čių Dainų Šventės reikalus. Ko aplankomi pačių šventės dirige kos salelės, esančios kažkur Ra tūtoje mes, be abejo, matėme 
mitetas vėl praneša chorų ir vi ntų arba įgaliotų muzikų, kurie tniajame vandenyne, kuri perei daug kartų, ar tai ant pašto 
suomenės žiniai, kad: suvienodina choro dainas, kad to karo metu pagarsėjo tik dėl ženklų, žurnalų viršelių, JAV

1. JAV ir Kanados Lietuvių geriau pasiruoštume pačiam to, kad ten vyko atkaklūs mū (7-sios) karo paskolos lakštų, 
Dainų Šventė šio krašto vyriau dainavimui. Chorų vizitavimas šiai tarp amerikiečių ir japonų, arba paveikslų galerijose, ant 
sybės yra atleista nuo privalo bus netrukus pradėtas.
mų mokesčių. Šiuo faktu visi 8. Komitetas primena, kad 
lietuviai džiaugiasi. chorai paskubėtų siųsti reika

2. Iš vyriausios susisiekimo lingą istorinę medžiagą apie sa 
įstaigos yra gautas 25% papigi vo veiklą Dainų Šventės leidi 
nimas visų chorų kelionėms, niui. Kartu prašome skubiai at 
kurie vyks į Dainų Šventę Či siųsti chorų nuotraukas ir diri 
kagoje, Papiginimu galės pasi gentų atvaizdus, nes jau dabar 
naudoti visi choristai, vykstą yra reikia pagaminti kli 
autobusais, geležinkeliais ir lėk šes. Chorai vėliau atsiuntę rei 
tuvais. Apie tai. kokiu būdu vi kalingas žinias, gali nepatekti 
sa bus vykdoma, Komitetas in į Dainų Šventės leidinį. Visą 
formuos tada, kai bus visiškai medžiagą prašome siųsti šiuo dešimt, bet 6.821 vyras, gražiau 
išsiaiškinta dėl techninės proce adresu. Mr. J. Kreivėnas, JAV

3. Visi chorai yra prašomi sa ntės Komitetas, 1602 So. 48 
vo keliones suplanuoti taip, jog Ct., Cicero, 50 III. 
šeštadienyje, birželio 30 d., jau 
anksti rytą 
je-

4. Atvykę Čikagon, chorai at 
lieka savo registraciją nustaty 
toje vietoje. Registracijos mc 
tu kiekvienas choristas gaus 
Dainų Šventės ženklelį nemoka 
mai.

5. Atlikę registraciją, visi 
choristai bus išskirstomi į nak lyvauti ne vien tik Čikagos lie 
vynių vietas. Kas turi savo gi tuviai, bet ir kiekviena lietuviš 
mines bei pažįstamus Čikagoje, ka apylinkė, nes Dainų Šventė 
galės, jei panorės, pas juos ap yra visų lietuvių šventė, 
sistoti. Komitetas vis tik prašo Dainų Šventė bus visų mūsų 
tuos, kurie gyvena ne Čikagoje, patrotiškumo pareiškimas vic 
iš anksto susirašinėti su saviš ša forma ir tuo pačiu tautinės 
kiais ir išdrįsti paprašyti nakvy ištikimybės akivaizdus įrody 
nės, nes tai žymiai palengvins mas. Todėl Komitetas kreipia 
nakvynėmis aprūpinimo darbą, si į visas lietuvių organizacijas

6. Dainų Šventės dieną—lie bei jų vadovybes ir pavienius 
pos 1 — yra organizuojamos lietuvius, prašydamas vienin 
pamaldos centrinėje Čikagos gai ateiti į pagalbą savo atiko

ir Kanados Lietuvių Dainų Šve

9. Primename Kanados lietu 
alėtų būti Čikago vių chorams nepavėluoti sutva

rkyti įvažiavimo į JAV doku 
mentus artimiausiuose 
tuose.

10. Kadangi Dainų 
nėra eilinis koncerto 
mas, todėl jos reikalams yra bū 
tina sutelkti atitinkamas sumas 
pinigų. Pinigų telkime turi da

CALVERT pastabos...

KANADIEČIAI SAKO
„On the Q-T“ (tariama on the KJU-TI)

Kartais sakoma, kad asmuo dirba „on the Q-T“. Tai 
reiškia, kad kas nors daroma kitiems nematant, ty 
hai ,,on the quiet“. ,,Q-T“ yra pirmoji ir paskutinė 
žodžio „quiet“ raidė. Žodžio vidus išmestas juokm 
gurno dėliai.

Šiemet, pripuolamu sutapi atvirukų kioskuose ar net kaip 
mu, tą pačią dieną, (II. 19.), rašomojo stalo papuošimą — 
kai mes čia Montrealyje minė statuetę pas bet kurį patriotą- 
jome 38-tąją Lietuvos Nepri -amerikietį. Pagaliau, skaityda 
klausomybės paskelbimo suka mi bet kurią naujesnės laidos 
ktį, Jungtinėse Amerikos Vals Amerikoje išleistą enciklopedi 
tybėse buvo pagerbti kariai, ku ją, šalia Iwo Jimos aprašymo 
rie tą dieną prieš 11-ką metų, neabejotinai rasime ir šios sk 
išsikeldami į Įwo Jimos salą, ulptūros iliustraciją.
atidavė tėvynei augščiausią au Kai mes stebėsime šią grupi 
ką — savo gyvybę. nę bronzos skulptūrą Arlingto

Jų buvo ne keliolika ar kelias tio kapinėse, vieno fakto nerei 
ketų pamiršti, ir būtent, kad šio 
kūrinio originalas nėra rfieninin 
ko fantazijos sukurta vizija ar dentas aprašo šitaip: 
ba kurios nors rūšies montažas, „Per 5-kias su viršum valan 
bet, kad mes turime prieš save dos, kurias praleidau drauge 
tikslią kopiją tos pačios foto su šiais nariais motorinėje vai 
nuotraukos, kurią Associated tyje, plaukiojant zig-zagu išil 
Press karo korespondentas įam gai kranto, belaukiant tinkamo 
žino mūšio lauke, (Suribachi akimirksnio išsikelti, aš šamo

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURG. ONTARIO

siuose savo gyvenimo metuose; 
Jjie didžiąja dalimi priklausė 
JAV marinų korpui.

Tokia tat kaina turėjo būti 
sumokėta, kad išvaduoti iš ja 
ponų okupacijos neapgyventą, 
vulkano lavos užlietą, vos 7-š 
kv. mylių ploto salą, esančią 
apie 700 mylių į pietus nuo To kalno viršūnėje) dar patranko ningai vengiau arčiau susibičiu 
kio. ms nenutilus ir kulkosvaidžia

Ir tai dar ne viskas, — nes ms tebesėjant mirtį, 
prie to žuvusiųjų skaičiaus dar 
reikia pridėti 19.217 sužeistų, 
iš kurių, neabejotinai, žymi da 
lis mirė vėliau nuo žaizdų ligo 
ninėse arba liko invalidais vi 
sam gyvenimui. (Priešo nuosto

Juk liai vien tik nukautais siekė 21.
000 karių).

Jei kuriam iš mūsų tektų lan 
kytis Vašingtone ir turėti pro 
gos apžiūrėti istoriniu ar kitais jimu. 
atžvilgiais dėmesio vertas vie 
tas, turėtų nepamiršti aplanky 
ti ir Arlingtono Tautinių kapi 
nių.

Šiaurinėje tų kapinių sekcijo 
je stovi impozantiškas bronzos 
paminklas: — grupė karių, iš 
keliančių ant uoloto pakilimo 
JAV vėliavą.

Atidžiau įsižiūrėję į tą skulp 
turą, mes ssvo pasąmonėje pa 
jusime, kad ją esame ne kartą 
kažkur matę, nors ant greitųjų

konsulą

Šventė 
paruoši

Analizuojant tą karo korės 
pondento nuotrauką vėliau Ma 
rinų korpo štabe, buvo nustaty
ta, kad „Vėliavos Pakėlimo“ ak 
te dalyvavo 6 kariai, (5 marinai 
ir 1 jūrininkas). Dalis iš jų, 
(tie, kurių veidai buvo ekspo 
nuoti), buvo atpažinti iš nuo 
traukos, o likusieji buvo identi 
fikuoti šių atpažintųjų paliūdi

S kube k,
L ietuvi,

A ji drausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 

visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.
S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00

Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar ntiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudę.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.

Deja iš tų „Vėliavos Pakeli 
mo“ dalyvių trys žuvo vėlesnių 
mūšių metu Pacifiko salose, o 
šiuo metu, spaudoje beminimas 
tik vienas tų herojų.

Būtų per platus užsimojimas, 
mėginant aprašyti detaliai vi 
sas fazes šios amerikiečių in 
vazijos į sąla. Pakaks gal pami 
nėti tik tiek, kad prieš ši išsikė 
limą, saloje esančias japonų for 
tifikacijas, 72 paras be palio 
vos apšaudė koncentruota JA 
V laivyno artilerija ir bombar 
davo iš oro lėktuvai.

Vis dėlto, kai pagaliau buvo 
duotas įsakymas marinams išsi 

kad

liauti su bet kuriuo iš jų“.
„Tai buvo egoistiška iš ma 

no pusės, bet aš jaučiau, kad 
bet kada artimiausiu metu 3— 
4 iš tų, dar vos tik ką pradėju 
siu gyventi jaunuolių, neabejo 
tinai kris mūšio lauke, o keli ki 
ti liks invalidais visą gyvenimą. 
Ir todėl bus daug lengviau pa 
kelti jų netekimą, jei aš kuo 
mažiau apie juos žinosiu“.

„Kongreso Garbės Medalis“ 
(the Congressional Medal of 
Honor) yra augščiausias pasi 
žymėjimo ženklas JAV-bėse, 
duodamas labai retais, išimti 
nais atvejais, kariams už he 
roizmą, aiškiai rizikuojantiems 
savo gyvybe. (Savo verte jis 
prilygsta maždaug lietuviška 
jam I-jo laipsnio Vyties Kry 
žiui arba vokiškajam „Ritter 
kreuz dės E. Kreuzes mit Eiche 
hlaub, Schwerten u. Diaman 
ten“).

Iwo Jimos mūšiuose šj meda 
Ij gavo net 24 kariai, 10 iš jų 
— savo gyvybės kaina.

Apie Iwo Jimos kovas vy 
riausias Pacifico laivyno vadas 
admirolas Chester W. Nimitz 
šitaip atsiliepia:

„Amerikos kariams, kurie da 
lyvavo Iwo Jimos išvadavime 
augščiausio narsumo žygiai bu 
vo kasdienišku reiškiniu“.

Ir todėl šiandieną kiekvie

KUR KŪRĖJŲ - SAVANO 
RIŲ CENTRAS SUKA 

ORGANIZACIJĄ?
Liet. Kar. Savanorių-kūrėjų 

sąjungos centras, esąs Čikago 
je, išsiuntinėjo su savo aplink 
raščiu „Laisvosios Lietuvos“ 
kreipinį, paremti jų laikraštį.

Įdomu ,ar kūrėjų-savanorių 
centras visų laikraščių atsišau 
kimus siuntinėja su savo ap 
linkraščiais? Ar tas centras jau 
aiškiai pasuko į vienos partijos 
rėmimo kelią? Kodėl kūrėjų - 
-savanorių centras užmiršo, 
kad yra savasis organas — „Ka 
rys“ ir kodėl jo nesiūlo naria 
ms, o agituoja už vienos parti 
jos organą ir jį siūlo nariams, 
kurie daugumoje yra neparti 
niai?

Kūrėjas-savanoris.
SUMAŽĖJO IMIGRACIJA Į 

KANADĄ
1955-jų metų imigrantų skai 

čius yra mažiausias pastarųjų 
penkerių metų laikotarpyje. 
Proporcingai daugiausia imi 

grantų įvažiavo į Britų Kolum 
biją.

Iš visų tais metais įvažiavu 
siu imigrantų, į Vakarinį Pa 
jūrį nuvažiavo 11.570 naujųjų 
kanadiečių, tai yra sumažėjimas 
tik 5 proc. palyginus su 1954 
metais. Tuo tarpu į visą Kana 
dą įvažiavo 109.946 asm., kas 
sudaro sumažėjimą palyginant 
su pereitais metais 28. proc.

Ontario provincijoje įsikūrė 
57,563 asm., kas sudaro 31 pro 
centą sumažėjimą, palyginus 
su 1954 metais. Manitoboje įsi 
kūrė 5.062 asm., kas sudaro 43 
proc. sumažėjimą, o Albertoje

mis mūsų svarbiam tautiniam 
reikalui. Aukas prašome siųsti: 
JAV ir Kanados Lietuvių Dai 
nų Šventės Komitetas, Chicago kelti į krantą, paaiškėjo, 
Savings and Loan Association, daugybės japonų kulkosvaidžių 
Acc, No. 15043, 6234 So. Wes ir artilerijos lizdų nepavyko su 
tern Ave. Chicago, Ill. Nors ir naikinti. Klimpdami iki kelių į 
mažiausia piniginė auka, tačiau vulkaninės padermės smėlį, JA 
ji bus didžiai vertinga Lietuvos V kariai turėjo perbėgti 3500 
vardo garbei. jardų platumo lygų pliažo ruo

Dainų Šventės Komitetas vi žą, kol pasiekė pirmą bent kiek 
sus lietuvius nuoširdžiai prašo pakenčiamesnę priedangą, nuo nas amerikietis Iwo Jimos „Vė 
žiūrėti į Dainų Šventę su di kulkų lietaus, kurį nuo Suriba liavos Pakėlimo“ atvaizdą leng 7,843 — sumažėjo 41 proc. pa 
džiausiu dėmesiu bei pareiga, chi kalno ir jį supančių augštu vai atpažįsta ir jį gerbia, lygiai lyginus su 1954 metais.

Lietuviais esame gimę, tad mų į juos žėrė japonų pabūklai, taip, kaip mes, lietuviai, atpa Imigracijos sumažėjimas da 
mylėkime ir lietuvišką dainą! Savo išsikėlimą į krantą de žįstame ir vertiname „Vargo ugiausia jaučiamas fabrikų bei

JAV ir Kanados Lietuvių santine valtimi drauge su 15- Mokyklos“ skulptūrą arba „Vy statybos darbininkų ir amati 
Dainų Šventės Komitetas, ka kitų karių, A. P. korespon tauto Priesaikos“ paveikslą. ninku eilėse. (CS).

rasi. Ot, prižadėk žiedą, tai aš tau parodysiu tikrą vietą ir dar 
gausi neškutes auksinių pinigų. O kur dabar kasi irgi nėra 
ta vieta, kurios jieškai.

— Bėk šalin, arba gausi per uodegą. Žiedo negausi, 
girdėjai?!.

jaunuolis šoko kitoj vietoj kasti, o kai atsisuko, kur ka 
tino stovėta, tepamatė nubėgančiu žvėrelio tik uodegos ga 
liuką.

Kasa suplukęs, prakaitą nuo kaktos braukia, o čia juodas 
šuo beateinąs takučiu. Jaunikaitis tvirčiau suspaudė kastu 
vą, nes šuo buvo didelis ir iš pažiūros piktas atrodė. Bet šis 
tuoj prabilo:

— Žiedo jieškai? Nerasi. Ne ten kasi. Prižadėk jį man...
Bet jaunikaitis toliau nebekasė ir pradėjo naujoj vietoj 

raustis.
— Ir ne čia. Va, prižadėk tą žiedą m<*B, tai aš tau aukso 

kapšiuką, sidabro kitą — turtingas būsi, be rūpesčio gyvensi. 
Ir parodysiu kur kasti.

— Negausi! Bereikalo ambriji! Nešdinkis ir netrukdyk, 
atrėžė jauniakitis, jau vėl kitoj vietoj kasdamas.

Šuo pabruko uodegą, pašiaušė keterą, arčiau priėjo ir 
sako.

— Prižadėk žiedą, tai parodysiu kur kasti ir dar lobį 
gausi. Jei ne — sudraskysiu. Ne čia kasi, ir čia nieko nesu 
rasi.

— Traukis, arba gausi kastuvu per nosį, — drąsiai atrė 
žė jaunikaitis, nors pakinkliai ir virpėjo. Ir tuoj įnyko kitoj 
vietoj rausti.

— Nevrk, jaunuoli! Ir ne čia tavo jieškomas kapas. Jei 
tu man prižadi. . .

Jaunuolis pradėjo vėl kitoj vietoj kasti, o šuo apibėgęs 
ratą, pakalenęs dantimis, paspaudęs uodegą sukaukė ir nėrė 
i tamsą.

Nusišluostė prakaitą ir jau rengėsi toliau kasti, kai su 
braškėjo krūmai, sutarškėjo šakos ir juodas, kaip anglies kai 
nas, lokys atsvyravo. Jaunuolis ne juokais nusigando. No 
rėjo net bėgti, bet prisiminė pelėdos žodžius, kad reikia drą 
šiam būti, ėmė vėl žemę rausti.

Sumaurojo juodasis lokys ir sako:
— Jaunuoli, gaila man tavo darbo ir prakaito — ne toj 

vietoj kasi. Pažadėk tą žiedą man atiduoti, tai aš tau parody 
siu kur kasti, nieko nedarysiu ir dar pinigų visą maišą duosiu.

— - Nei as tau žiedą pažadėsiu, nei man tavo pinigų reikia. 
Nešdinkis, — tvirtai atrėžė jaunikaitis. Jis tuoj pradėjo kitoj

vietoj kasti.
— Klausyk, kasi ir vėl ne ten, kur reikia. Ot, tark žodį, 

kad žiedas bus mano, ir viskas bus tvarkoj. O jei ne, tai aš 
tave sudraskysiu ir prarysiu, — sumaurojo piktai lokys mau 
ruotasis.

Jaunikaitis perėjęs į naują vietą kasti tarė:
— Negąsdink ir negundyk. Tavęs aš nebijau, nes tu ma 

nęs nepiarysi. Tik jei dar ilgiau maurosi, tai būsiu priverstas 
tavo gaurus kastuvu pakedenti. Keliauk sau sveikas, kol nesu 
pykau.

Sukriokė lokys, arčiau prie jaunikaičio prilepečkojo ir 
pradėjo maldauti:

—Jaunuoli, būk protingas. Kam tau tas žiedas. Aš 
tau karalystę dovanosiu: daug pinigų turėsi. Gardžiai valgy 
si, minkštai miegosi. O kas tau ta išverstaakė peleda, kurią 
dar tu ir už pačią turėsi paimti, jeigu žiedo' man neatiduosi. 
Pažadėk man žiedą, aš tave auksu ir sidabru apipilsiu. . .

— Atsitrauk nulėpausi, — užsimojęs kastuvu sušuko jau 
nikaitis. Bet čia tik oras subangavo — lokys tarsi dūmas iš 
nyko.

Nubraukęs rankove prakaitą jaunuolis jau norėjo prade 
ti kitoj vietoj, tik atsiminė, kad lokys šį kartą jam nieko nesą 
kė, jog jis kasąs klaidingoj vietoj. Įnyko žemėn gilyn raustis.

Kurį laiką dirbo' niekeno netrukdomas, bet kada jo kas 
tuvas atsitrenkė į ąžuolinio karsto dangtį, aplink jį pradėjo 
ratu suktis pulkas baidyklių, visaip jį gąsdindamos. O kai jis 
pakėlė karsto antvožą, tai šmėklų dar daugiau sugužėjo, ir 
dar baisesnių, ir visos jį, kaip išmanydamos, baugino. Jau 
nikaitis nebežinojo jau ir ką beveikti, sviedė į šmėklas kapo 
žemės saują ir jos toj vietoj pranyko. Tada jis paėmė kastu 
vu dar daugiau žemių ir plačiu ratu jas pažėrė aplink save. 
Baidyklės išnyko. Tada jis nuėmė karsto antvožą ir pamatė 
karste spindintį, kaip kokią nuostabią žvaigždę, puikų žiedą. 
Jis jau lenkėsi jį paimti, kai paslaptingas balsas tarė:

— Neimk žiedo! Jis tau dar nelaimę užtrauks.
Apsidairo jauniakitis — nieko aplink nematyti. Pasi 

lenkia ir paima. Jis jaučia: šiurpuliai kūnu nubėga. Ir vėl 
girdi balsą:

— Dabar mokėk jį išsaugoti: niekam nerodyk, nes jei 
kas pamatys, tikrai tave nelaimė ištiks.

Ir vėl balsas paslaptingas, tarsi iš debesų atskridęs.
Išlipo bernaitis iš duobės ir eina. Ir tik dabar pasijuto 

žvėriškai išalkęs esąs.
Ema, d kojos linksta iš nuovargio, pilvas gurgia iš ba

do. Ir štai, — žiburėlis pamiškėj bespinksąs. Priėjo prie tro 
belės ir mato pro langą: du vyrai susėdę prie stalo, o prieš 
juos gruoja keptas avinas. Valgo jie dideliais kąsniais, net 
ūsai braška. Beldžiasi jaunikaitis į duris, c kai jas atidarė 
barzdyla, tai jis šiam ir sako:

— Esmi labai alkanas, gal gaučiau ko užvalgyti?
Pasižiūrėjo vyras į jaunikaitį ir sako:
— Ne tokie dabar laikai, kad praėjūnus veltui maitintu 

me. Jei turi pinigų, ar šiaip kokį gerą daiktą — gausi avino 
kulšį.

Jaunikaitis, vos ant kojų bepastovėdamas, piisipažino pi 
nigų neturįs ir rankoje tvirčiau suspaudė žiedą. Ne, žiedo jis 
neatiduotų ir už visą avinų kaimenę. Ir išsvirduliavo iš trobe 
lės, palydėtas vyrų pikto juoko.

Atsigulė po medžiu pailsėti ir užmigo: sapne gardžiau 
sius valgius ragauja, kepto avino kulšį graužia, o kai pabudo 
saule buvo jau augštai ir dabar pajuto dar didesnį alkį ir troš 
kulį. Bet čia, lyg iš kelmo būtų iššokusi — senutėlė uogų 
gražiausių pintinėle rankose bekiūtinanti.

Jaunikaitis jai ir sako, tokiu tyliu, verkšlenančiu balsu:
— Močiut, esu labai alkanas ir ištroškęs, duok bent sau 

jelę uogų. . .
— Et, tu, tinginių maišeli, ar nematai kokios paikios uo 

gos miške raudonuoja? Tik pasilenkti reikia ir valgyk kiek 
nori. Aš gi, matai, sena ir visą rytą rėplinėjau, kol pnsirin 
kau krepšelį. O tu, jaunas. . .

Pdicilo svirduliuodamas bernaitis ir nuėjo į mišką. O čia, 
beveik prie pat nosies, supasi raudonų aviečių kekė. Siekė 
jaunikaitis pasiskinti, kekė. — lyg paukštė raudongūžė, — 
per sieksnį į šalį nušoko. Vėl jis kitos kekės siekė — ir ši nu 
skrido. Puolė prie trečios — ši tiesiog iš rankos išslydo. Jė 
gų netekęs parkrito ant samanų ir žoleles pradėjo valgyti.

Bet tai būta karčių ir šiurkščių žolių, kurios netiko nė gy 
v ulių pašarui.

Rankomis atsiremdamas, kojomis pasispirdamas, jauni 
kaltis pradėjo šliaužti iš miško. Jis tikėjosi kaip nors iki va 
karo liepą pasiekti. Bet jėgos buvo išsekę ir liežuvis svilo 
prie gomurio. Miško pakrašty gi mato: gražiai apsirengęs 
oonaitis, lazdele švytuodamas, lengvu lagaminėliu kitoje ran 
koje — tiesiai prie jo beateinąs.

— Diauguži, atrodo pavargęs būsi? Gal ir praalkai ma 
žumelę? O tokioj kaitroj ir gerti būsi išsinorėjęs, ar ne?

Bus daugiau.
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MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Avė., TORONTO’ Ont 

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

priimam: užsakymai ir PAŠTU SU NEMOKĄMU PRISTATYMU 1 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI I NAMUS

teief. LL. 1944r

Jonas V. MARGIS, Phm. B. |

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO
lietuvių parapijos pajamų ir 

išlaidų apyskaita už 1955 m-us:
I. Pajamos $$

1.1954 m. likutis .. .1.049,64 
Sekmad. rinkliavos
baž-je ii Wasagoje 7.017,28

3. Baž. Remonto pajam.: 
kalenda, rinkliavos, 
aukos .... ■ 5.649,50

3 Pajamos iš par. salės 5.305,45 
Viso............. 19.021,87

II. Išlaidos $$
1. Algos: kunigams, vargo

nininkui, rekolekcijų ve
dėjui ........................  1.843,00

2. Bažnytiniai reikmenys:
žvakės, vynas, bažn. 
drabužiai .....................171,31

3. Įvairios ūkiškos išlaidos:
Telefonas .....................131,95

sausio 1 dieną ............777,1
8. Parapijos skolos, 1955.

XII.31: bažnyčios reni.
ir Wasaga Beach salės 
pastatymas ...........35.760,25
Nuoširdus ačiū visiems gera 

dariams.
Šv. Jono Kr. liet. par. klebonas.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
pajamos per 1953, 1954 ir 1955 

metus:
Rinkliavos par. išlaik. 18.246,46 
Rinkliavos vyskupijai 1.293,95 
Aukos ir rinkliavos iš To 
ronto, aukos iš Kanados ir 
Amerikos bei pelnas iš pa 
rengimų ir loterijų 108.703,29

Parapijiečių paskola 58.468,62 
Pask. iš USA bankų 218.092,83
Paskola iš Kanados banko, 
užtraukta užstatant Toron 
to vienuolyną-klebouiją ir 
sklypą ...................40.000,00

Elektra (klebonija ir baž. 
nyčia su sale) ............ 291,40
Gazas .............................. 67,84
Vanduo .......................... 20,58
Mądstas ..................... 1.214,11 Įv. pajamos ir aukos 40.235,75
Apšildymas: bažnyčios, Piniginės transakcijos 30.430,04 
salės ir klebonijos. . . .638,78 Viso pajamų........... 515.470,44
Gaidos, plokštelės . . . .47,56 Išlaidos per 1953, 1954 ir 
Spausdiniai ir skelbim. 99,28 1955 metus:
Įvairios smulkios išl. 557,84 Algos kunigams...........5.715,00
Šaldytuvo dalinis mok 53,00 Kitos algos....................5.749,75

4. Kitos išlaidos: Bažnyčios išlaikymas, bažny
Šešt. liet, m-los sargui 210,00 tiniai rūbai ir tt.......... 7.171,50
Šeš. liet, m-los eglutei 100,00 Klebonijos įsigijimas, jos ir 
Kalėdų švenčių išlaidos 65,00 kunigų išlaikymas .43.752,36 
Valstybin. mokesčiai 524,59 Rinkliavos vyskupijai ir Ka

5. Palūkanos už pask. tedraticum (10% vyskupi
bažnyčios remontui 899,19 jai nuo bažnyčios išlaikyt

6. Išmokėta parap. bažnyčios rinkliavų) ................4.276,43
remonto skolų ....10.709,33 Grąžinta paskola parapijie

Viso...........  18.244,76 čiams ...........................19.921,17
7. Banke likutis 1956 m. Sklypas ir statyba 533.830,98

ii GENERAL INSURANCE
H A L. D U D A
h Visų rūšių draudimas
I WA 48539
g _____________ SAVI PAS SAVUS!______________

I
 L i e t u v i š k a prekyba A

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

Č.a rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų & 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan A 
tuotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir ? 

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis. ?

Lietuviams duodamos nuolaidos. č

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

jos aparatai ir kitokie elektroniniai prietaisai.

Jūsų patogumui skambinkite telefonu OL 3356 atvyk- x 
sime į namus. Darbas atliekamas kvalifikuotų specia- ■? 
listų skubiai, sąžiningai ir pigiai. Garantija 90 dienų j 

arba pagal susitarimą. §

Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356 §

I
 VIENYBĖJE — GALYBĖ

TAUPYK f
savo kredite koperatyve 
„PARAMA” 

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos: 
antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 vv., 

šeštalieniais 2—4 vai. pp.

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

N K p B i K L A U $ O M A ū i K T U V A 
w ffi ii—i *Wi imu hmMitu* frun » inanttl&fi

g MŪSŲ SIEKIMAI
x Atkelta iš 3-čio psl.
>5 minti Vasario 16 d. Aktu atgau 
v tą siaurą Lietuvos kunigaikšti 
$ jos ruožą, tačiau negalima už 
$ sidaryti paviršutiniškai galvo 
$ jančių siūlomose programose.
Y Tik platesnės apimties galvose 
& na, per Vasario. 16 dieną algai 
a vintą tėvynės meile, galės su 
X virškinti Maskvos užpuolikus, 
$ su kaimynų pagalba juos išstu 
a imant j anksčiau jų gyventas 
A sritis — už Uralo kalnų bei
V prie Dono lygumų.
v J. Benius.

Montreal.

Nuostolis, keičiant USA do 
lerius Į kanadiškus. . 4.717,62

Įv. parapijos išlaidos 12.434,19 
Piniginės transakcijos 30.430,04 
Viso išlaidų ...........515.939,78
Balansas 1956 m. sausio 1 
dieną — minus .......... 469,34

Parapijos skolos 1956 m. I. 1.: 
Neišlygintas balansas iš 1955

m. gruodžio 31 d...........469,34
Bankams Amerikoje 212.940,59 
Bankui Kanadoje . . . .40.000,00

Invent, naujam past. 22.9 70,94 Parapijiečių paskola 38.547,4 5 
Paštas, rašomoji medžiaga, Viso skolų ................ 291.957,38

spasdiniai ...................4.969,80 (plius ^o).

WINDSOR, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI.

Minint Lietuvos Nepriklauso 
mybės Paskelbimo šventę Win 
dsore, vasario 19 dieną aukojo 
Tautos Fondui: po 10 dol.: A. 
Juškauskas, St. Naikauskas, St. 
Pulkauninkas; po 5 dol.: Pr. 
Dumčius, P. Januška, J. Kai 
rys, J. Sinkus, Edv. Zatorskis; 
po 3 dol.: V. Čiuprinskas ir V. 
Kačinskas; po 2 dol.: M. Ba 
nionis, V. Barisas, A. Dubaus 
kas, Pr. Kairys, L. Leparskas, 
Z. Mištautas, P. Petruitis, A. 
Pyragius, kun. V. Rudzinskas, 
I. Statkevičius, Z. Styga, Ant. 
Tautkevičius; po 1 dol.: A. Ba 
bilas, B. Badikonis, B. Bausas, 
P. Budrikas, A. Butavičius, J. 
Čadar, R. Dumčius, J. Giedriu 

nas, A. Grizons, V. Janavičius, 
Juknys, M. Kizis, A. Kozulis, 
J. Lapinskas, Jonas Leonas, P. 
Mikalauskis, V. Micelis, E. Pi 
kšrys, S. Račiukaitis, J. Razaus 
kas, Pr. Rudokas, St. Simana 
vičienė, J. Širvaitis, A Skeive 
ris, F. Svabauskas, J. Urbonas, 
V. Vakauzas, G. Zabiela, A. Ze 
lionis; smulkiais: V. Janusas ir 
P. Eidukas.

Visiems aukojusiems Tautos 
Fondo vardu reiškiu nuoširdžią 
padėką už aukas Lietuvos lais 
vinimo darbams paremti.

P. Januška
Tautos Fondo Įgaliotinis 

Windsore.

PAJIESKOJIMAI. Iff — T „į - , -
ŠIRDIES SMŪGIS

yra rimtas dalykas ir, jei kal
tais į kapus nepasiunčia, ‘tai 
bent žmogui sudaro nuomonę, 
kad jo daina jau sudainuota. 
Šią nelemtą tikrovę sugriauna 
didžiųjų vyrų pavyzdžiai.

Pasteur, didysis prancūzų 
mokslinikas ir mikrobiologijos 
tėvas, po širdies smūgio dar gy 
veno 27 metus ir atliko didžiau 
sius mokslinius darbus. Rey 
nolds, garsus anglų dailinin 
kas, širdies smūgio buvo ištik 
tas beeidamas 59 metus. Po to 
dar jis nutapė 100 geriausių pa 
veikslų. Hendelis po širdies 
smūgio sukūrė savo oratoriją 
Mesijas ir daugelį kitų kuri 
nių.

— Elta prašo atsiliepti p. 
Masionį svarbioms žinioms 
apie saviškius gauti, Survilų 
Henriką ir Edmuntą, Juozo su 
nų.

— Prašau atsiliepti p. Šilei 
kį, jeigu yra Kanadoje, kilusį 
iš Lietuvos Zarasų apskr. ii gy
venusį Imbrado valse., Palazdy 
nės kaime. Turiu žinių p. Šilei 
kiui apie išvežtuosius į Sibirą.

Rašyti: V. Pašilys, 69 Erie 
Ave, Hamilton, Ont.

— Prašau atsiliepti Žukaus 
kaitę Zuzaną, Domo, gyvenu 
šią Papilėje, mokytoją, arba ži 
nantieji apie ją pranešti. Yra 
žinių iš Lietuvos. Rašyti: P. 
Pargauskas, R. R. 6, Tillson 
burg, Ont.

— Pajieškomas Yanulevičius 
Jurgis, sūn. Adomo, Vilkiauti 
nio km., Liškevos vals., Aly 
taus apsk. Jis pats, ar kas žino 
apie jį — kreipkitės pas mane, 
turiu pranešti svarbių žinių iš 
Lietuvos: M. Tuinyla, P. O. 
Bo(x 33, Simcoe, Ont. Canada.

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

PADĖKOS
Reiškiu nuoširdžiausią padė 

ką Dr. J. Šegamogai, kuris, man 
per nelaimę apsinuodijus (se 
nais konservais) ir esant mir 
ties pavojuje, nežiūrint savo 
poilsio 1 vai. nakties, pakvies 
tas greit atvyko ir dėjo visas 
pastangas iki pavojus buvo pa

I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. S; 

International Service Bureau I
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. 1 [

Tel. LO 5613. ;
< • Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius ; ’
; ; adv. A. L I Ū D Ž I U S. J ’
I Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, i >

atliekami dar šie reikalai: ! Į
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS ! !

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — j Į
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON ] [ 

i ūr į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) v 
J I su pilna siuntinių gavimo garantija. — v
: įPINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. | 
; ; — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
J iš įvairių Draudimo B-vių ir L

Workmen's Compensation Board. — v
! PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — g

: ! PILIETYBĖS REIKALAI. — g
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. g

' PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ £ 
J PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

7
■ -iJH*.

;r<';/<4^z//z'////'//'<W''Z

R

LLSii^x-^Si

KANADA AUGINA
SĖKLINES BULVES 
VISAM PASAULIUI

Kanada visada eksportavo maistą į kitas ša

lis. Kanados vėsusis šiaurinis klimatas, 

idealus ligoms atsparių sėklinių bulvių au

ginimui, padarė ją svarbiausiu šio vertingo 

derliaus šaltiniu pasaulyje. Kanada kasmet 

išsiunčia milioninius augštos rūšies sėklinių 

bulvių kiekius aprūpinimui žmonijos svar

biu maistu.

Viršuje esanti iliustracija ir tekstas yra pa 

imti iš ske’bimų, kurie The House of 

Seagram yra spausdinami žurnaluose ir laik 

raščiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai 

skiriami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstam. pa 

šaulyje.

CheJHouse of Seagram

šalintas. Nors jau nepirmas 
kartas patiriu jo' rūpestingumą, 
nes prieš 10 mėn. jis man sėk 
mingai darė didelę operaciją, 
kuri, kaip jau gyvenimas paro 
do, nevisuomet turi tokias ge 
ras pasekmes. Po operacijos rū 
pestingai gydė ligoninėje ir na 
muose. Bet kadangi nejutau to 
skausmo, tai viskas ir praėjo 
kaip malonus sapnas. O dabar, 
kai mačiau mirtį visame jos bai 
sume, ir kentėjau skausmą iki 
sąmonės netekimo, tad u jo, 
kaipo gydytojo, pastangas ir
KL- XX - ’ XX MV -M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088
X-----------XX- "" XX-----------XX~ "X

> ■*---■ M ----------į

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

rūpestį be galo įvertinu. Dėko 
dama ,linkiu, kad Gerasis Die 
vulis visuomet stiprintų jo jė 
gas bedirbant tą didį artymo 
meilės darbą.

Didelė padėka taip pat prik 
lauso ir mano šeimininkei p. 
Br. Laurinaitienei, kuri, pajų 
tusi pavojų, greit kvietė gydy 
to ją, ir visą naktį mane rūpės 
tingai prižiūrėjo ir slaugė.

Em. Greitaitienė.

Lietuviai advokatai B 
NEIMAN, BISSETT R 

& SEGUIN B 
Barristers, Selicitors, « 

Notary Public. R 
H e y d e n Stre^ B 

(netoli Bloor ir Yongle) » 
Toronto 5, Ont.

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

ttzmmmmtmmttttmtttttttttaxntttit

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

TEISININKAS —
M. D. MORTON, 

B. A., LL. B. 
Advokatas. 

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

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
"nmmrmtrmmnntmnntFrnttrunn
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z'"'X sios adelaidiškės pelnyta: lai

MŪSŲ $8P ORTAS
prieš Geelongo „Vytį“ 37:27. o 

SPORTININKŲ SĄSKRYDIS ADELAIDĖJE. Tą pat ^iena Adelaidės „Vy a

pamaldos šv. Ksavero katedro tis“ laimėjo prieš Sydnėjaus <£ 
je, kurias atlaikė ir pritaikytą „Kovą“ 54:44. 
šventei pamokslą pasakė Ade ” 
laidės liet. kat. kapelionas kun. 
dr. P. Jatulis. Po mišių sporti 
ninkus ir adelaidiškius pasvei 
kino jautriu žodžiu Pietų Aus 

buvo suvažiavę per 200 sporto tralijos arkivyskupas J. E. dr. 
mėgėjų — svečių iš Įvairių vie M. Beovich, pabrėždamas gim 
tų, net iš tolimojo Pertho.

Sporto šventės rengėjais bu
vo Adelaidės „Vyties“ sporto ko puikus
klubas, kuriam talkino visa lie ruošė Adelaidės Lituania vyrų 
tuviškoji Adelaidės bendruome choras, dalyvaujant solistėms 
nė. Gražiai buvo priimti ir ap p. p. A. Gučiuvienei, J. Vaši 
gyvendinti ne tik sportininkai, liauskienei ir lietuvių bičiulei . . ,
bet ir svečiai. pianistei D. Oldhom. Chorui di Geelongo

Gruodžio 27 d., sporto šven rigavo St. Šimkus.
tę atidarant, įvyko iškilmingos

Pereitų metų gruodžio 27— 
31 dienomis Įvykusi Adelaidė 
je Australijos lietuvių sporto 
šventė (Vl-ji iš eilės), buvo pa 
ti didžiausia. Į ją 130 sporti 
ninku susiuntė 5 Australijos lie 
tuvių sporto klubai. Į šventę

Paskutinėse tos dienos rung 
tynėse susitiko be pralaimėji 
mo einančios Adelaidės „Vy 
tis“ ir Melborno „Varpas“. Ru 
ngtynės buvo labai Įtemptos ir 
karštos. Antrame puslaiky „Vy 
tis“ sužlugdo „Varpo“ puoli 

tosios kalbos išlaikymo svarbą, mą ir puikiai uždengę DargĮ,
Pirmosios dienos vakare Įvy 

koncertas, kurį su

liauskienei ir lietuvių bičiulei

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

Tip Top rūmai Toronb

TAILORS
gaunate. . .

pas

TOP

— 62:21. Melbourno „Varpas“', 
leidęs pasireikšti daugiau ant 

....... raJam sąstatui, laimi prieš Can 
kų paradas. Erdvioje Adelaidės ^rrą 57 :36. Geelongo „Vy 
krepšinio salėje išsirikiavo Can nesunkiai laimėjo prieš Ca 
berros, Geelongo, Melbourno, 
Sydnėjaus ir Adelaidės lietu 
viai sportininkai, kuriuos Ade 
laidės „Vyties“ pirmininkas B. 
Marmukonis pristatė žiūrovą 
ms.

Gruodžio 28 d. Įvyko visų 
šventėj dalyvavusių sportinin

laimi rungtynes 63 :50. X (į s į į 79 ir 81 St> ZOTIOUE ST. E., MONTREAL. $
Gruodžio 29 d. „Kovas jvei v * g= *' ' ♦-

ke Canberra — 64:29. Acielai “ H •% L . TELEFONAS: CR 0051. ?
dės „Vytis“ laimėjo prieš Ge A 
elongo „Vytį“ __ 75:39.

Gruodžio 30 d. „Kovas“ le (Vytis) ir Dargio (Varpas), 
, A ) „Vytį Australijos rinktinės žaidėjų.

Adelaidės „Vytis“, laimėjusi 
prieš Melbourno „Varpą“, ta 
po 1955 metų Australijos lietu 
vių krepšinio nugalėtojas. Šio upelis vingiuodamas, aplcnkda 
se rungtynėse taškus pelnė, mas kalvas ir kalnelius. Nešda 
„Vyties“: Ignatavičius 37, Pet mas, kas pakeliui pasipainioja, 
kūnas 23, Gurskis 10, Kitas 6, ką nuo pakrantės atplėšia, atpa 

Dar laidoja. Toli jis teka, toli neša 
Adelaidės „Vy gis 22, Kuncaitis V. 12, Bace per slėnius ir daubas, per kai 

„Varpas“, vičius 7, Kaladė 6, Socha 5. nūs ir jūras pas Jus, brangioji, 
pradėjo Antrą vietą laimėjo „Var Taip plaukia, kaip teka ir 

Ko 'žmogaus gyvenimas iškraipy

Laiškai iš Lietuvos
„Mylimas broli, sūneli.
Teka upelis sriaunus, teka

nberrą — 52:25.
Lemiamos varžybos

Krepšinio baigminėse varžy Alkevičius 2. „Varpui“: 
bose susitiko 
tis“ ir Melbourne 
Rungtynes gražiai pradėjo Antrą vietą laimėjo 
„Vytis“ ir nepaleido iniciaty pas“, trečią — Sydnėjaus 
vos iš savo rankų. Šiose varžy vas“, ketvirtą—Geelongo 
bose itin kieta kova vyko tarp tis ir penktą — Canberros „Li Į amžinybės marias, 
geriausių Australijos lietuvių thuanians“. 
krepšininkų — Ignatavičiaus Bus daugiau.

Varžybos
Pirmose krepšinio rungtynė 

se susitiko Melbourno „Var 
pas“ „ir Sydnėjaus „Kovas“. 
Pergalė teko „Varpui“ — 42: 
36.

Antrose krepšinio varžybose 
susitiko Adelaidės „Vytis“ ir 
Canberros „Lithuanians“. Lai 
mi „Vytis“ rekordiniu santy šiai apleistų sričių yra jaunimui tiniam auklėjimui.
kiu 132:21. tinkama lektūra bei jaunimo te 3. Konkursuose gali dalyvau

Priešpietinėse rungtynėse su atras. Metai iš metų vis labjau ti lietuviai rašytojai gyveną 
sitiko moterys: Adelaidės „Vy sunkėja rasti dramos veikalų, Įvairiuose pasaulio kraštuose, 
tis“ ir Melbourno „Varpas“, tinkamų jaunimo scenai vaidin 4. Jury komisijos ir jų sūdė 
Kovingesnės ir geriau mėčiu

mes su jom labai jau tolimos ii 
kome, nes jie turtingi, o mes 
biednos, tai ir nesueiname.

Ačiū už žadamą siuntinį. Jie 
ateina, tiktai labai daug reikia 
mokėti atsiimant. Jeigu Jūs ga 
lėtumėt užmokėti už visą ke 
lią, tai mes gautumem ir už tai 
labai dėkingos būtumėm.

Tuo ir baigsiu. Likite sve. 
ki, ir geriausios sėkmės Jums. 

Vy tomis vagomis, pamažu slenka Perduok linkėjimus Vytautui.

KLB KULTŪROS FONDO LITERATŪROS 
KONKURSAS

Mūsų išeivijoje viena labjau lietuviškos dvasios, tinką tau

STILIŲ 
SUKIRPIMĄ 
SPALVĄ 

pagal 
savo skonį 

Sukirpta ir pasiūta paga 
Tamstų išmiera.

„Club“ ................ $49.95
„Tip Top“ . . . .$ 59.95 
„Fleet Street“ . . . .72.50 

Pirkite eu pasitikėjimu- 
Jūsų užganėdinimas ga 
rantuotas arba pinigą 

grąžinami.

Duodame KREDITAN

.Visur yra Tip Top 
prekybos namai.

TIP TOP TAILORS
(TF 55-1)

(Skelbimas)
SIUNTINIAI t LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš šytus ir slapyvardžiu pasirašy 
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

tinkamų jaunimo scenai vaidin
ti. Be to, jaunimas alksta ir be tis bus paskelbta vėliau.
tinkamos jo amžiui lektūros, ku 5. Autoriai, laimėję premi 
ri padėtų formuoti idealų lietu jas, dėl veikalų išspausdinimo 
vį, gyvenantį išeivijoje įvairių tariasi su KLB Kultūros Fon 
kraštų kultūros veikiamą.

Todėl KLB Kultūros Fon
du.

6. Premijų įteikimo iškilmes 
das, norėdamas paskatinti mū nustato ir jas organizuoja KL 
sų rašytojus labjau susidomėti 
lietuvių moksleiviu ir apskritai 
mūsų jaunimo literatūriniu au 
klėjimu, skelbia jaunimo dra 
mos (500 dol. premija), jauni 
mo apysakos - legendos (300 
dol.) ir vaikų (8—14 m.) lite 
ratūros (300 dol.) konkursus.

1. Rankraščius mašinėle ra

B Kultūros Fondas.
7. Vaikų ir jaunimo konkur 

sui veikalai gali būti rašomi ir 
poetine-eiliuota forma.

KLB Kultūros Fondas 
a Šv. Rašto lietuviškojo verti 
mo I tomas išleistas Romoje. Iš 
vertė ir komentarus parašė ar 
kiv. J. Skvireckas, išleido kan. 
J. Končius, tiražas 1.590 egz. 
Pirmasis tomas apima visas is 
torines knygas ir turi 1.045 pus 
lapius.
a Telefonu su Lietuva neperse

tus pridėjus voke autoriaus tik 
rą pavardę ir adresą, siųsti iki 
1957 m. sausio 1 d. šiuo adre 
su: KLB Kultūros Fondo Kon 
kursui, 315 Brock Ave., loron niai kalbėjosi viena Los Ange 
to, Ont., Canada. les lietuvė tremtinė. Jai skambi

2. Konkursui siunčiamieji no tėvas iš Kauno, norėdamas 
veikalai savo turiniu turi būti „išgirsti dukters balsą“.

Taip neseniai, rodos, mūsų 
gyvenimas buvo gražus, pilnas B Nedažnai prisimenama, kad 
jaunatviško juoico ir nerūpės Maskvos soste, Kremliuje, dau 
tingumo. O dabar kaip tas ru giau kaip 60 metų yra sėclėjusi 
duo, kaip tas upelio vanduo, ’’ ’ 1
slenka drumzlinas, putotas nu 
sinešdamas ir mūsų dalią.

Labai esame dėkingos už laiš 
ką. Mes labai apsidžiaugėme, 
kad ir mūsų Jūs nepamiršote. 
Nors toli esame vieni nuo kitų, 
bet ką padarysi. Toks žmogaus 
likimas, ir mes turime su tuo 
apsiprasti.

Per sapnus dažnai aplanko 
me mes jus. Pabudę pasidah 
name Įspūdžiais, ir vėl ramios 
linksmos, kad dar galėtume no 
is per sapną Jus pamatyti.

Aš labai norėjau tėtei šiemet 
pastatyti kokį nors antkapį, bet 
niekaip negalėjau, turėjau ir 
cementą, bet reikėjo pinigų ir 
tą cementą pardaviau, taip ir 
atliko. Nuo Jono laiškus gauna no mirties metinės. Vydūnas 
me. Padėti jam mes nieko ne yra palaidotas Detmolde, kur 
galime, nes neturime iš ko. Be jam pastatytas kuklus pamink 
to jis ir neprašo. Giminaitės las. Jo karstas padėtas išrnūry 
Danutė ir Onutė Kaliningrade tame kape, kad, atėjus laikui, 
(Karaliaučiuje) uždarbiauja, būtų galima jį pergabenti į Til 
Bronytė dirba namuose. Bet žę.

veikli, gabi lietuvaitė — Vytau 
to Didžiojo duktė Sofija. Ji Ma 
skvos šalin nutekėjo 1390 me 
tais, už kunigaikščio Vosy 
liaus, su kuriuo kartu valdė 35 
metus. Jos vyrui mirus (1425) 
buvo regentė ir paskui savo su 
naus Vosyliaus II Tamsiojo pa 
tarėja dar 28 metus. Mirė 1453 
m. birželio 13 d., tapusi jau vie 
nuole Sinkliftkija, palaidota Kr 
istaus Dangun Žengimo vienuo 
lyne Maskvoje. Kai mirė jos tė 
vas Vytautas (1430), kuris ją 
rėmė, Sofija turėjo daug kovoti 
dėl savo sūnaus sosto. Buvo ji 
suimta, ištremta, jos sūnus ap 
akintas, tačiau kovą laimėjo ir 
soste išsilaikė.

— Vasario 20 d. suėjo Vydū

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

{VAIRIAUSI DRAUDIMAI

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio k kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

?
NAMAMS F A S K O L O S

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

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS į; 
per r

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d :
Tel. RA 7-3120 o

6605-35 Avė., Roserrount, MONTREAL 36 <;

Detecto T. V. & Radio Service Reg'd.
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, p!o 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratu*, šaldytuvus, skalbimo mainas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

t
■t

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

ir J. ŠIAUČILLIS

J. GRAŽYS

3916 St. ZO I IQUE St.,E. 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SAV. K. KIAUŠAS
yra ton 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.

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: B E lair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

J. f. WUS0H
i laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 §

DE LUXE DRY CLEANERS! |l
143—8th AVENUE, LACHINE 

O T7 77 ^^7 0^7 Lietuviams nuolaida.
LVlIli /-O/Z J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

STS" COLONIAL TURKISH BATHS
V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

WW SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ 1.10

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

G / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimu..
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
K.--kas antradienį nuo 2pm iki 1! pm. ^L 0094 

” Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MON I H» '»
2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)

■a*®:
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HAMi Alton ’
NAUJAI IŠRINKTOJI K.L. B. HAMILTONO 

APYLINKĖS VALDYBA,
susirinkusi pirmo posėdžio pa ir š. m. „Draugo“ premijos lau 
reigas pasiskirstė sekančiai. 
pirm. Stasys Juozapavičius, 
vicep. Juozas Astas, 
sekr. Lucija Skripkutė, 
ižd. Pranas Lesevičius, 
parengimų vadovai: Kazys 1 
kšys ir Vladas Zauka, 
Pranas Kažemėkas.

Valdybos adresas: St. Juozą po filmų vyriškos pirštinės. At 
pavičius 23, Arthur Ave., N. siimti piašoma pas p. p. Doc 
Tel. JA 2.5671, L. Skripkutė kaičius, 14 West Ave, 
Sov.Bold Street. Tel. JA 94811. telef. JA 2-2857. 
. Mikšys 18, Barton Str. W. 
Tel. JA 9-8953.

Po posėdžio, kuris Įvyko ži 
nomo visuomenininko J. Mik 
šio namuose, p. Mikšys pasvei 
kino valdybą, linkėdama jai 
sėkmės ateities darbuose

Mi 
narys

reatė B. Pūkelevičiūtė. Visus 
Hamiltono ir apylinkių lietu 
vius kviečiame balandžio 14 d. 
datą rezervuoti šiam paskuti 
niam koncertui prieš vasaros 
atostogas.

RASTOS

NEATLAIKĘS 
konkurencijos užsidarė 
tono dienraštis The

Norts,

Hamil 
Daily 

News, kurio finansinius reika 
lūs tvarkė buv. Sellers alaus da 

ir ryklos sav-kas H. Pellers. Šis 
kaip vienas iš Hamiltono B-nės dienraštis buvo palankus nau 
narių čia pat sumokėjo solida 
rūmo mokestį už 1956 metus. 

Dauguma Valdybos narių pa 
sekė jo pavyzdžiu taip, kad nau 
jasis iždininkas, perimdamas ka 
są, galės padaryti ir 10 dol. įna 
šą.

jiems ateiviams, nes ir pats Pel 
lers kilimu yra vengras.Šio die 
nraščio išleidimas paskatino ir 
The Hamilton Specvtator pa 
gerinti savo puslapius, duodant 
šeštadieniais priedus vaikams 
komikus ir suaugusiems spalvo 

Naujoji valdyba pasiryžusi ta ii .i truotą žurnalą.
ko glaudžiau bendradarbiauti 
su visais Hamiltono lietuviais 
as daryti viską, kad neapviltų 
tą, ' pavedusiųjų 
1956 metais.

LIETUVIŠKUS
Hamiltone stebėjo
žiūrovų, kurių daugumas mūsų 
Tėvynę matė pirmą kartą, ypač 
jaunimas, gimęs jau už Lietu 
vos sienų.

Vietos dienraštis antradienio rns, ilgiau trunka.
nr. patalpino Danutės Vaitony
tės, Nijolės Antanaitytės ir Ra „Dainavos“ ansamblio leidinys 
munės Telyčėnaitės nuotrauką, jo 10 m. 
laikant šių filmų juostą.

vadovavima
P. Ls.

FILMUS
beveik 800

„DAINAVOS“ KONCERTO 
SVEČIŲ DĖMESIUI!

Maloniai prašome visus mū 
su gerb. koncerto svečius į sa 
lę atvykti prieš septynias, nes 
programą pradėsime punktua 
liai. Tautiečiai, norį biMųs įsi 
gyti prie įėjimo, praš > i 
salėje mažiausiai pusvalandžiu 
anksčiau, nes biletų pardavi 
mas, esant numeruotoms vieto

Prie įėjimo bus platinamas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Yra didelių, vad. vynsko 

dydžio—raudonoje ir gel 

tonoje dėžutėje. . . minkštesnes

super stiprios, drėgnos ar 

sausos 1

Stebėkite
Face-elle 

ženklą

Veidui

nosinės

salės esan

koncertas 
programą,

Rūbinė bus greta 
čioje klasėje.

Tikime, kad šis 
bus viena gražiausių 
buvusių kada nors Hamiltone,
ir linkime visiems mūsų svečia 
ms giedrios šio vakaro nuotai 
kos! Jūsų
TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Valdyba.

neturėjo, sutrauks visus tautie 
čius!
TFA Kanadoje Hamiltono sk. 

Valdyba.
KL. PRIELGAUSKUI,
Lietuvos bendradarbiui, ko 
17 d. bus padaryta pakarto 

tinė operacija. Jis tebeguli Šv. 
Juozapo ligoninėje, kur 
ma lankyti kasdien nuo

N. 
vo

ji gali
10 vai.

ryto iki 9 vai. vakaro.

HAMILTONO SLA KP.
atspausdino atsišaukimą, ku 
riuo skatina lietuvius tapti SL 
A nariais. Atsišaukime nurodo 
ma SLA darbai, uždaviniai ir 
apdraudos.

HAMILTONO CENT

WINNIPEG
AUKOS TAUTOS FONDUI.

Winnipego lietuvių, aukavu Dargužienė, M. Daubarienė, 
siu Tautos Fondui lai -e ■ ?ziai Alf. Daubaras, n. Galinaitis, 
praėjusio vasario 16 d. minėji K. Genys, J. Grabys V^nsai 
mo aukų lapas. Aukojo po 5 tjs> p. Kazlauskienė, T. Luko 
dol.: J. Januška, V. Januška, ševičius, p. Marozienė, p. Mali 
Dr. Kurauskas, Pr. Matulionis: sauskas, J. Mikalauskas, A. Ra 
po 4 dol.: Zulonas; po 3 dol.: fdzevilčius, p. Sarapįinas^ V. 
M. Januška, E. K. Kalasauskai, Simonavičius, J. Sodaitis, V. 
M. Šarauskas, J. D. Vidžiūnai: Šerkšnys, p. Timerman, p. Ta 
po 2 dol.: B. Bujokienė, M. Bu liūnas, p. Vyšniauskas; po 50 
kauskas, S. Bujokas, Burtkevi et.: Ev. Fedaravičkis, KaraŠka, 
čius, Činga, J. Demereckas, Di p. Demereckaitė. Viso suauko 
džbalis, Dr. Gedgaudas, A. Lin ta 9 9dol.
gė, A. Maciūnas, p. Malinaus Visiems aukojusiems T. F. 
kas, L. Stanevičius, p. Šmaižys, W. B. Valdybos vardu širdin 
J. Vaitekūnr'.s, B. Vaičaitis, P. gai dėkoju. Taip pat iš anksto 
Ziminska ;. V. Z ivadskienė, p. visų atsiprašau, jei būtų keno 
Zavadska.,; po 1.5 Odol.: V. nors praleista pavardė ar kas 
Rutkauskas: po 1 dol.: kun. J. kita. J. Vaitekūnas.
Bertašius, p. Dielininkaitis, p. T. F. A. W.

TILVYTIS SUSIDŪRĖ SU LIETUVIŲ PATRIOTIZMU 
ir nerado tinkamo sprendimi.

Sausio 14 d. „Literatūra ir 
Menas“ įdėjo T. Tilvyčio pasi 
pasakojimą, kaip jį priėmė Pun 
sko lietuviai. Tai įdomus pasi 
pasakojimas, vertas dėmesio. 
Tilvytis, kuris besąlygiškai pa 
taikauja okupantui, šitaip rašo 
apie Punsko lietuvius, kurie, ne 
žiūrint didelio sovietimių“ res 
publikų“ broliškumo, vis dėlto 
palikti lenkams:

„Nedidelė salė buvo pilna. 
Laukė tautiniais drabužiais ap 
sirengę jaunuoliai ir merginos. 
Ant sienos kabojo Tarybų Lie 
tuvos ir liaudies Lenkijos her 
bai. Su dideliu vargu nugalėję 
žmonių spūstį, tiesiog veržte 
prasiveržėme į sceną.

Buvo daug sveikinimų šiltais 
lietuviškais žodžiais, gyvų gė 
lių puokštėmis ir dovanomis.

Žiūrėjau į susirinkusius, ku 
rie nustebę žvelgė, gal būt, į 
pirmą žmogų iš Tarybų Lietu 
vos. Mokyklos langai buvo iš 
imti, kad ir kieme esantieji žmo 
nės galėtų dalyvauti susitiki 
me.

Broliškos. šilumos sujaudin 
tas, aš papasakojau apie didžiu 
liūs pasikeitimus, įvykusius per 
15 metų Tarybų Lietuvoje. Su 
sirinkusieji davė klausimų, pra 
šė papasakoti, ką dabar rašo lie 
tuvių tarybiniai rašytojai.

Po visų kalbų įvyko meninė 
dalis. Pasipuošę namų darbo ta 
utiniais drabužiais, Šileikiemio 
liaudies šokių ratelio nariai pa 
šoko „Suktinį" ri „Kubilą“, o 
Kreivėnų choras, Babičiutei-Ro 
lovienei diriguojant, gražiai pa 
dainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų. Saviveiklos mėgėjų ko 
lektyvas iš Punsko lenkų ir ru 
sų balbomis atliko keletą dainų 
ir šokių. Moksleiviai dzūkišku 
akcentu deklamavo lietuviškus

eilėraščius.
Aš buvau apibertas klausi 

mais, pageidavimais, prašy 
mais. Mokytojai prašė lietuvių 
kalbos ir literatūros vadovėlių, 
pageidavo grožinės IT-.— ’"• "is, 
scenos veikalų. Viena ’ okyto 
ja sakėsi pati iš lenkų kalbos iš 
vertųsi J. Baltušio pjesę „Gie 
da gaideliai“, kurią jau seniai 
suvaidinę. Saviveiklininkai pra 
šė dainų su gaidomis, kanklių ir 
skudučių, tautinių raštų albu 
mo.

Visiems viską aš pažadėjau, 
nors nelabai pats tikėdamas, ar 
pajėgsiu ištesėti. Aš manau, 
kad šiuo reikalu padės tie drau 
gai, kuriems ši sritis tiesiagiai 
priklauso.

Iš to susitikimo ir pasikalbę 
jimo su liaudies Lenkijoje gy 
venančiais broliais matėsi, kad 
jie gali laisvai vystyti lietuvis 
ką kultūrą, nacionalistinę savo 
forma ir socialistine savo turi 
niu“.

Nors ir batlaižiškais okupan 
tui pagražinimais „papuoštas“, 
šis Tilvyčio pasipasakojimas at 
skleidžia tragišką lietuvių gy
venimo būseną, nors truput} 
praveria geležinę uždangą, ku 
ri yra nuleista tarp Lietuvos ir 
Lenkijos (ne tiktai tarp sovie 
tijos ir Vakarų). Argi ne tra 
giška, kad čia pat tarp „brolis 
kų respublikų“ jau 15 metų kai 
nėra jokio susisiekimo, kai Til 
vytis pirmasis ten pasirodo iš 
Lietuvos? Ar gi ne tragiška, 
kad Varšuva galėjo išsiversti 
Baltušio „Gieda gaideliai“, o 
lietuviai ligŠiol negalėjo gauti 
lietuvių kalba knygelės ir ture 
jo iš lenkiško vertimo pasida 
ryti lietuvišką vertimą? Ar gi 
ne tragiška, kad „draugiškos“ 
respublikos negali pasikeisti va 
dovėliais, negali gauti knygų?

Tilvytis, žinoma, visko nepa 
sako. Juk yra aišku, kad Hera 
viai, nešdami dvigubą okupaci 
ją —rusų ii lenkų — nepalūžo 
ir visomis jėgomis pasilaiko lie 
tuviais! Smurtui nepasiduoda! 
Tokia gaivališka žmonių reakci 
ja negali nedaryti savo į*-?kos 
nors ir kiečiausiams diktatoria 
ms, — tod^l ir Chruščiovas su 
visa diktatūrine klika yra pri 
verstas keisti taktiką. Ir Tilvy 
tis neabejotinai turėio raudo 
nuoti prieš savo nelaimingos 
pavergtos tautos dalies patrio 
tiškumą, kaip okupantų batlai 
žis.

„DAINAVA“ HAMILTONE!
Daugelis mūsų su didžiausiu 

pasigėrėjimu klausėmės ir žiū 
rėjom „Šienpjūtės“, „Nemunas 
žydi* ‘dar Vokietijoje! Tai reto 
spalvingumo koncertai: čia įju 
ngta ir daina ir muzika, ir šo 
kiai, ir vaidyba, ir dekoracijos.

Panašų muzikinį vaizdelį
„Vedybos be piršlybų“ n Vy RINEI BIBLIOTEKAI 
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 knygą į namus. Pasirodo, kad 
i ir dau 

Jų rei giausia skaitoma yra anglų kai 
kalu prašome kreiptis pas TF ba vertimas V. Ramono „Kry 
v-bos narius.
S. Bakšį — JA 9-4662, 
V. Kazlauską — LI 9-3796, 
A. Šimkevičių — IA 9-1223, 
A. Patamsį — LI 5-5316, 
J. Pilkauskienę — IA 2-2513, 
L. Skripkutę — IA 9-4811, 
P. Kanopą — LI 5-2703 ir 
Pr. Lesevičių — IA 2-8742.

Kviečiame visus lietuvius 
apylinkių ir prašome iš anksto 
įsigyti biletus. Rašykite: L. 
Skripkutei, 133 Bold St., Ha 
milton, Ont. arba St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Kartu prašome pridėti če 
kį, ar pin. orderį su nurodymu, 
kiek ir kokių biletų pasiųsti. Bi 
lėtų pasiuntimą arba, jų pritrū 
kę, pinigų grąžinimą garantuo 
jame.

Tikimės ir laukiame, kad šis ko sekmadieniais pamaldas, rno 
gražiausias ir įdomiausias kon ka nario mokestį. Teko sužino 
certas, kokio Hamiltonas dar ti, kad keli vietos lietuviai, bu

1954 m. B-nės Valdyba pa 
dovanojo labai daug knygų 
anglų ir lietuvių kalbomis. Jū 
sų korespondentas pereitą sa 
vaitę buvo nuvykę į biblioteką, 
patikrinimui jų populiarumo 
vietos gyventojų tarpe, kurį ga 
Įima spręsti iš dedamų datos 
antspaudų, skaitytojui paėmus

munės Telyčėnaitės nuotrauką, jo 10 m. sukakčiai atžymėti, 
laikant šių filmų juostą. ’lai puiki knyga, turinti per

Šiuo metu, SLA kp. jau pra šimtą nuotraukų ir kainuoja tik 
dėjo paruošiamuosius darbus vieną dolerį.
didelio koncerto surengimui, Visus svečius prašome pasi
kurio programą išpildys Cika imtL programas, paaukojant už
gos vyrų choras, ved. VI. Balt j? nemažiau 25 centų. Labai 1.50 dol., moksleiviams kiekvie populiariausia knyga
rušaičio, sol. St. Baranauskas puikų šiai programai vrišclį nu nos vietos pusė kanios.

Europos gydytojas

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

X
1 
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piešė dail. St. Dramantas.
Tai vienas geriausių jo dar 

bų!
Prašome užmiti tik biletuose 

nurodytas vietas. Jas nuridinės 
mūsų gražusis jaunimas, pasi 
puošęs tautiniais drabužiais.

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve

..LITAS” i
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $
duodamos betkokiam geram tikslui. 3

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

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

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui:
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
Žemė pardavimui
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje.

ja’ Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 
$ neiaimingų atsitikimų.
\ Pirmosios Montiealy lietuvių Real Estate tikslas —
\ Jums padėti!

Š
įvairiose Montrealio dalyse.

Pavieni lotai ir didesni plotai

iš

žiai“. Ją yra sunku gauti, o už 
sisakyti reikia iš anksto, nes 
užsiprašiusių yra gana didelė 
eilė.

Gaila, kad š. m. valdyba ne 
kreipė jokio dėmesio į knygas 
ir visiškai jų nepirko. Net anks 
čįau užsakyti LE V ir VI tomai 
dar tebėra pas v-bos sekretorių.

— Pakrikštytas Povilas Kit 
ra.

VISŲ KATALIKIŠKŲ 
parapijų klebonai, arba jų vika 
rai, kartą metuose aplanko sa 
vo parapijiečius ar tai kalėdoda 
mi, ar šiaip kitomis progomis. 
Tačiau Hamiltone esama labai 
daug šeimų, kurių per 7 metus 
niekas nėra nė karto aplankęs, 
nors jos gyvena pagal visus ka 
talikų bažnyčios canonus, lan

3

Agentai:
D. N. Baltrukoms 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.

| Lietuviška moterų kirpykla j
X DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- k 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
i 2544 CENTRE St., Montreal. FItzrcy 3292 |

vo nuvykę į Toronto Prisikėli 
mo bažnyčią, norėdam. Įsirašy 
ti j tos parapijos narius. Pasiro 
do, kad kitos diacezijos par api 
jiečųai nepriimami.

Parapijietis.
THE ROYAL CANADIAN

Bank Hamiltono sk. persikėlė 
į naujas patalpas, James g-vė 
je. Bendrai paėmus, dabartinis 
Hamltono veidas yra gerokai 
pasikeitęs, ypatingai Mam, Ja 
mes ri King g-vių kampas, kui 
pastatyta eilė naujų namų ir 
juose telpa visų Kanados didės 
nių bankų skyriai, birža.

Tel. TR. 1135

I

OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

I GALIONAS DIVA MODE i
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

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

I
I GENFRALINIS STATYBOS KONTRAKffORĮŲS iii 

D. E< BELANGER Sc SONS | 
13 METŲ JŪSL TARNYBOJE

| GARANTUOTAS DARBAS. i|:

i 259—3 A ve., Ville Lasalle. TR 4588.
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10 PŠL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KAS NORI IŠGIRSTI 
TEISIAMĄ STUDENTĄ?

Prašome atsilankyti šį sekmadienį, kova 18 d., 5 vai. 
po pietų (punktualiai) Aušros Vartų parapijos saleje.

Dalyvauja prityrę, Montrealio teisininkai.
Įėjimas — aukos.

Pelnas skiriamas Vasario 16 d. gimnazijai.
Montrealio studentai.

SOLIDARUMO MOKESČIO LIETUVIO STUDENTO 
VAJUS. TEISMAS

Nuo kovo 10 iki 31 dieenos ir iš viso lietuvių teismas Mon 
Montrealio Seimelio Prezidiu trealy viešai pasirodys pirmą 
mas skelbia Solidarumo Mokes kartą. Ir tai bus šį sekmadienį, 
čio vajų. Per 30 rinkėjų kreip kovo 18 d., 5 vai. po pietų, Auš 
sis i jus, Montrealio lietuviai, ros Vartų parapijos salėje. Bus 
Kad sumokėtumėte dviejų dole teisiamas Montrealio lietuvių 

mokestį už studentas. Turės paaiškėti, ar 
Esant visiems jis kuo kaltas, ar nekaltas; ar

>©©©©©©©=©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-©©*>©©©;
Kovo 17 dieną visus maloniai kviečiame į 

DIDĮJĮ

Dainavos” Koncertą
Hamiltone,

kuris įvyks
WESTDALE COLI EGIATE AUDITORIJOJE, 

Main St. W.
Programoje:

1. Merkelio „Vedybos be piršlybų“.
2. J. Žilevičiaus Vytauto Didžiojo Kantata.
Atlieka Metropolitam Operos solistas A. BRAZIS, 
muz. VL Jakubėnas, dvigubas kvartetas, tautinių šokių 
grupė ir „DAINAVOS” ansamblis.

Dirigentas — ST. SODEIKA.
Režisorius — A. BRINKĄ.
Tautinių šokių Vadovas — A. Paškevičius.
Dekoracijos — J. Tričio.
Apšvietimas — St. Gasiūno.
Vargonais groja — M. Mondeikaitė.

Pradžia 7 v. v. punktualiai.
TFA Kanadoje Hamiltono sk. Valdyba,

1956. Hl. 14. — Nr. 11 (462)

rių Solidarumo 
1955-56 metus, 
išsisklaidžius po platųjį miestą, jį reikia pasmerkti, ar pateisiu 
nebus įmanoma visus aplanky 
ti. Prezidiumas kviečia, kad kie 
kvienas dirbąs lietuvis - lietu 
vė, neprašomas ir neraginamas, 
kreiptųsi į bet kurį Prezidiumo 
narį, arba į iždininką K. Toliu 
šį, 1907 Egan Avė, tel. PO 6- 
5322, sumokant mokestį. Kiek 
vieną sekmadienį po Sumos 
Aušros Vartų parapijos salėje 
budės iždininkas, kur taipgi 
bus galima sumokėti Solidaru 
mo mokestį. Prezidiumas.

SLA 123 MONTREALIO 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

ti, o gal — įpareigoti. Atrodo, 
kad liudininkais galės būti ir iš 
publikos, kas turės įrodymų, 
nes teismo tikslas — nustatyti 
objektyvią tiesą. Tai bus įdo 
mus teismas, todėl verta kiek 
vienam, kas domisi visuomeniš 
ku gyvenimu, atvykti ir daly 
vauti teisme.

JUOZAPINĖS DLK 
VYTAUTO KLUBE 

Tai yra tradicinis klubo 
rengimas, kuris visada esti įdo 
mus ir linksmas, nes tan paren 
giman atsilanko daug Juozų, o 

Susivienijimo Lietuvių Ame su Juozais būtinai atvyksta ir 
nkoje arba SLA Montrealio giminės, draugai, pažįstami, 
kuopos visuotinis narių susirin dėl ko susidaro labai gera nuo 
kimas šaukiamas šį sekmadienį, taika. Ir šiemet vakarienė bus 
kovo 18 d., tuojau po pamaldų labai puiki ir tekainuos tiktai bus suruošta kovo 18 d., 6.30 v. 
Aušros Vartų parapijos salėje, pusantro dolerio. Kas šį šešta vakaro MacGee salėje, 220 Pine 
Šis susirinkimas yra svarbus, dienį, kovo 17 d., 7 vai. atvyks Ave. West, pagerbti Sibire žu 
nes bus daromi SLA Centro or į klubą, neapsiriks ir bus paten vusioms 500 ukrainiečių mote 
ganų rinkimai. Todėl visi nariai kintas. Kviečiami visi Montre rų, tankų suvažinėtų”' laike kali 
prašomi būtinai dalyvauti. Be 
to, metas kai kam apsimokėti 
mokesčius. Todėl visi kviečia 
mi dalyvauti. V-ba.

pa

STASYS DAUKŠA, LL. D.
* Suite M—

152 Notre Dame SL E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296

Į Res. 5657—12 Avė., Rsm. 
RA 2-5229.

< DR. J. ŠFGAMOGAS
į CHIRURGINĖ ir 
Į BENDROJI PRAKTIKA 

jį office 5441 Bannantyne 
$ (kamp. Woodland) 
Į# Verdun. Tel. HE 3175.

šeštadieniais 11—1 
>a pagal susitarimą, 

amų 1038 Osborne Av. 
Verdrn. Tel.: F O 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel.: TR 4S47

I
 NOSIES, GERKLĖS ir 

AUSŲ SPECIALISTAS 
ir CHIRURGASDR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E.LA 3-7684 Res. ME 1 6168

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

I
LIET. NAMŲ ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS PRAĖJO 

ĮSPŪDINGAI
Su 15 tūkstančių dol. įsigyta 70 tūkstančių dol. turto.

Valdybos pranešimą padarė kyti visi .Įžanga — laisva auka 
pirm. J. Strazdas. Pereitais me paminklui statyti fondui. Ren 
tais buvo susilaikyta nuo bet gėjai tiki, kad plačioji visuome 
Lokio remonto, nes buvo daug nė, kuriai a. a. Solistas visada 
skolų mokėti, o pinigų gauta 
mažiau dėl Prisikėlimo bažny 
čios statybos. Klubo steigimas 
neįvykdytas dėl suvaržymo 
svaig. gėrimų leidimo. Iš 30 tū 
kstančių skolos apmokėta 7 tū 
kstančiai, o likusius 23 tūks. 
morgičjus nupirko kooper. „Pa 
rama“, taip kad su pardavėjais 
L. N. jau atsiskaitė. Per 3 Jį 
metų su 15 tūkst. dol. visuome 
nės pinigų įsigijom turto už 70. 
000 dol. (dabar tiek L. N. ver 
ti). Be to 3 žmonės aprūpinti 
L. N. nuolatiniu darbu. Jei mes 
veršimės tokia pat kryptimi, tai 

~ ateity daugumai lietuvių suteik 
sime nuolatinį darbą ir duoną. 

■J Kodėl neaglime pradėti iš nau 
« jo su 70 tūkst. kapitalu. „Para 

ma“ yra tampriai suaugusi su 
į Liet. Namais. P. Strazdas ragi 
« no remti „Paramą“ savo indė 
» liais, ir „Parama“ pasidarys tik 
« ru lietuvių banku. 
« Liet. Namų balansas suves 

tas 48.746,26 dol., tačiau namo

K. LIET. KATALIKIŲ ŠV. JONO LIUTERIONIŲ vertė jame parodyta tik nomina 
Moterų Dr-jbs Montrealio sky bažnyčioje, Jeanne Mance ir line, o faktina apie 70.000,00. 
riaus nauja valdyba kovo 10 d. Prince Arthur gt. kampe, kovo1
18 d., 4 vai. po pietų, lietuvių 739,15, išlaidų 13.160,08. 
pamaldos su išpažintim ir šv. T 
komunija. Kun. dr. M. Kavolis, sirinkimas paskirstė: 
LIUTERIONIŲ PARAPIJIE 
čių susirinkimas šaukiamas Šv. 
Jono bažnyčioje, kovo 18 d., 
po lietuvių pamaldų. Jame bus 
svarstoma parapijos apyskaita 
1955 m. ir sąmata 1956 m. ir re 
nkaima parapijos taryba. 

Parapijos Taryba.
DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ pakeis 
ta pamaldų tvarka. Didįjį Ket 
virtadienį. Penktadienį ir Šešta 
dienį pamaldos bus tik po pie 
tų, vakare.
KOVO 19 D. Montreal} apian 
kys žymus kalbėtojas per tele 
vizįją vysk. Fulton J. Sheen ir 
vakare kalbės Forum auditori 
joje apie rašyto žodžio galybę. 
ŠV. LAURYNO upė ties Mo šonas, Kuolas. Revizijos komi 
ntrealiu gerokai nuseko, bet sijon išrinkti: J. Vilkas, P. Le 
Ville Lasalle krioklys visiškai lis, S. Čepas, kand 
užblokuotas, ledo lyčių. Upėje 
styro kalnai ledų. Tai retai ste 
bimas vaizdas. 
SPEIČIUI Kazimierui draugai 
ir kaimynai vilasaliečiai netikė 
tu „užpuolimu“ suruošė aną še 
štadienį kazimierines. Buvo lin 
ksma ir smag upaviešėti nuošir 
džioje draugystėje. 
SNIEGO audra praėjusią sa

Šį šeštadieni, kovo 17 diena,
D. L. K. Vytauto N. Klubas ‘

1 savo svetainėje rengia
JUOZŲ VAKARIENĘ

Visi maloniai kviečiami atsilankyti, 
čia jaukiai praleisite vakarą ir skaniai pasivaišinsite 
prie sumanių šeimininkių puikiai paruošto stalo. 
Įžanga $ 1.50. Pradžia 7 vai. v. Klubo Valdyba,

išrinkta šios sudėties: pirm. M. 
Povilaitie.iė, vicep. E. Kerbelie 
nė, ižd. A. Zubienė, sekr. O. 
Stankūnaitė, v-bos narė A. Mo 
rkūnienė.

GEDULINGA UKRA1NIE 
ČIŲ MANIFESTACIJA

alio lietuviai — jaunimas ir se nių sukilimo sovietinėse kator 
nimas. Bus puiki vakarienė ir 
visoki gėrimai, kokių tiktai kas 
panorės. Kas norės, žinoma, ga 
lės ir pasišokti, nes klube muzi 
ka yra. 
LITUANISTIKOS augštes kaus Brolija Tėv. Juozapo Arą 
niuosiuose kursuose šį šešta nausko varduvių proga. Visas 
dienį, kaip ir kitais šeštadie pelnas skiriamas bus bažnyčios 
niais, bus trys pamokos. 
ZAKRISTIJONAS Aušros Var 
tų parapijoje naujas: p. Rač 
kus atsisakė toliau zakristijo 
nauti, nes dvejų tarnybų per 
daug. Dabar zakristijonu yra ži 
nomasis siuvėjas p. Kvietkaus 
kas, kuris labai stropiai pasi 
ėmė tvarkyti parapijos turtą. 
AMALGAMEITŲ unijos 
keltas siuvėjų darbininkų strei būdamas 45 metų amžiaus, mi 
kas baigtas susitarimu. Darbda r ė vasario 18 d. 
viai pridėjo darbininkams po --------------------------- -------- ---------
7% et. valandai, po 2% et. nuo REIKALINGA motelis ar mer 
birželio 1 d. dar daugiau ir dar gina dirbti rūbų valykloje. Dar vaitę siautė beveik visoje šiau 
vieną apmokamą šventę, kuri bas nuolatinis. Kreiptis telefo rinėje Kanadoje, bet ji stipriai 
yra 6-ta.

gose.
JUOZAPŲ VAKARIENĖ 

bus šį šeštadienį, 17 kovo, Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 7 v. 
vakare. Ją rengia Šv. Pranciš

statybai. Bus gera vakarienė. 
Visi kviečiami. Įėjimas 1,25 et. 
SERGA: J. Adomaitis, darbo 
vietėje nušaldęs kojas. Gydyto 
jai jam neleidžia dirbti jau 5 
savaitės. B. Valatkevičius ture 
jo operaciją ir pasveiko. Ligo 
ninėj p. Kirkuvienė.
MIRĖ St. Agathe ligoninėje ii 

su gai sirgęs Vaclovas Griška, te

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

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

LaSalle, tek HU 9-1653

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
NOTARAS

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

nu WA 6655,
IŽNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui Verdune, 
1162 Allard Ave. Teirautis te 
lefonu HE 5700.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515
5-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©f

I
 LOUIS MANGEAU f

KURO ALIEJUS |
No. 1 Imperial Products a 
114-1 Ave., Ville LasaUe. $TR 3 2 3 7 |

\©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<>s

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

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

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351 
neju- 
mūsų

j©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-©©©-©©©©*
$ Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 a

2104 Mount Royal St. E. »
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

buvo artimas ir paslaugus, gau 
šiai atsilankys Į šį didingą pa 
rengimą.

Paminklui statyti Komitetas. 
PRASIDĖS REKOLEKCIJOS

Ateinantį sekmadienį šv. Jo 
no Kr. liet, parapijos bažnyčio 
je prasideda rekolekcijos-gavė 
nios susikaupimas. Konferenci 
jas praves iš Čikagos atvyk< ' 
Tėv. Jėzuitas Bruno Markait. 
pagarsėjęs kaip kultūringas kai 
bėtojas, rašytojas ir kompozi 
torius. Konferencijos vyks ry 
tais 9 vai. ir vakarais — 7.30 
vai.
IŠGNYTOJO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, priešve 
lykinės lietuvių pamaldos įvy 
ks sekančia tvarka: Verbų sek 
madienį, kovo 25 d., 1.30 vai. 
pp. ir Didįjį Penktadienį, kovo 
30 d., 11 vai. pr. p. su išpažin 
tim ir šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
EVANGELIKAMS 

PAMALDOS
Toronto Lietuvių Evaugeh 

Pelno liko 1.579,07, kurį su kų Susivienijimo parapijos pa 
maldos su šv. Komunija įvyks 
kovo 18 d., 1 vai. po pietų. Ma 
lonės liuterionių bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd. Pamaldas 
laikys kun. St. Neįmanąs iš Či 
kagos. Valdyba.

„AIDŲ“ KONCERTE — 
LITERATŪROS VAKARE,

kuris šiemet įvyksta Toronte 
Prisikėlimo parapijo ssalėje ba 
landžio 15 d., bus įteikta ir šio 
žurnalo premija — 500 dol. Pr . 
ogramoje dalyvaus op. sol. Ju 
zė Augaitytė, pianistė Julija 
Rajauskaitė, rašytojai: Jonas 
Aistis, Antanas Vaičiulaitis ir 
busimasis premijos laureatas.

TORONTO TEISININKŲ 
ŽINIAI

Kovo 18 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p., Lietuvių Namuose, 
kviečiamas visų Toronto lietu 
vių teisininkų susirinkimas. Da 
rbotvarkėje — aktualūs klausi 
mai, naujos valdybos rinkimai 
ir notaro Dr. Joseph Glaug p; 
skaita: „Europos teisininkų ga 
limybės Kanadoje“. Visi teisi 
ninkai maloniai kviečiami.

— Dainavos Ansamblis šį se 
kmadienį, kovo 18 d. dviejuose 
seansudse 2 v. pp. ir 6 vv., Pri 
sikėlimo salėje, stato Merkelio 
„Vedybos be piršlybų“ ir J. Ži 
levičiaus „Vytauto Didžiojo 
Kantata“. Dalyvauja op. sol.

Paujamų 1955 m. turėta 19.

4% divi 
dendui (apie 600,—), o liku 
sius į atsargos kapitalą.

St. Banelis referavo 1956 
sąmatą, kuri priimta sumoje 16. 
250,— dol.

Daug buvo kalbėta dėl sąma 
tos, ir atlyginimų. Konstatuota 
švaros palaikymo trūkumas ir 
didelio kiekio indų apyvarta ir 
jieškota būdų tiems trūkumą 
ms pašalinti.

Revizijos komisijos aktą per 
skaitė J. Vilkas.

Naujon valdybon išrinkti: J. 
Strazdas 83 balsais, St. Banelis 
52, O. Indrelienė 52, K. Grigai 
ris 49, J. Simonavičius 44, K. 
Dalinda 42, Budreika 38. Kan 
didatais liko': Jokubynas, Kir

palietė Montreal} ir Toronto. • 
Šią žiemą pirmą kartą tiek , 
daug ir taip staigiai prisnigo, 
kad miestai vos sugeljėjo išsi 
krapštyti iš po sniego 
TRETININKŲ susirinkimas 
bus kovo 25 d.

PADĖKA.
Kovo 3 d. man buvo suruoš 

tos 21 metų sukaktuvės, už ką 
aš visų pirma nuoširdžiai dėko 
ju savo Tėvams; taipgi didžiai 
esu dėkinga šeimininkėms, p. 
Milaknienei, p. Stašaitienei ir 
p. Šimkienei, kurios turėjo 
daug ir sunkaus darbo; Petrui 
Aleknai, Rene Milakniui ir An 
tanui Stašaičiui dėkoju už di 
dėlę paslaugą viską parengimui 
suvežant ir sunešant; didelį 
džiaugsmą man sudarė p. Isabe 
lie Sauberli padovanotas didžiu 
lis tortas, 90-čiai asmenų, už 
ką esu labai dėkinga, taipgi už 
tortus p. Vaupšienei ir jos dūk 
rai poniai Intas; p. Vilimienei 
ir kitiems, paskolinusiems sta 
lo servizavimo priemones ačiū, 
ir dėkoju visiems, jų tarpe ypač 
krikšto motinai p. Salalienei su 

! šeima, už atsilankymą, gražias 
ir brangias dovanas ir geriau 
sius linkėjimus.

Jūsų

m.

NovoJ. 
grodskis ir Jurkevičius.

Pažymėtina, kad į šią 
valdybą išrinkti tapo du bend 
ruomenininkai — Grigaitis ir 
Simanavičius, — kurie gali pa 
ryškinti Bendrovės ir Bendruo 
menės sąvokas teigiama pras 
me . L.

A. A. SOL. ORANTUI — 
PAGERBTI KONCERTAS
Šį šeštadienį, kovo 17 d. va 

kare Šv. Jono Kr. liet. par. sa 
Įėję įvyksta vertas dėmesio kon 
certas sukelt ilėšų ant a. a. sol. 
Kosto kapo pastatyti paminklą. ^Brazis. Rengia Parap? komi 
Programoje: žodis Stp. Kaino, tetas ir PBRM Būrelis. Biletų 
meninėje programos dalyje da kaina; 3> 2 ir 1.50 dol. Mokslei 
lyvauja Valkovo baleto studija, viams ir studentams pusė kai 
Varpo vyrų choras, solistai Pr. 
Radzevičiūtė, M. Vilčiauskaitė 
ir Br. Marijošius. Pobūvio me 
ta grojama klasinės muzikos 
plokšteles, vadovaujant St. Da

1 bkui. Gausus bufetas. Į paren 
girną kviečiama gausiai atsilan

naują

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

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

pamo 
Tuo 

šauki

Brolis

nos.
— Orkestro Studjos 

kos laikinai nutrauktos, 
tikslu greitu laiku bus 
mas tėvų susirnkimas.

— Torontan atvyko
Hortulanas, OFM, kuris pagel 
bės tėvams tvarkytis vienuoly
ne ir bažnyčioje.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
1 Raštinė: OLiver 4451 v

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Alma Atraitytė.
PATIKSLINAMA, kad pane 
lės A. Atraitytės garbei paren. 
gimė šeimininkėmis buvo p. 
Stasaitienė, p. Milaknienė ir P. 
Šimkienė. Šiuo pataisoma ana 

£ 507 Place D'A r m e s MArquette 8045 Lengvos išsimokėjimo sąlygos. me NL numery padarytas neti
^©^©©-©«^©©©5>'>©©©©<*©©-©$©©©©©^©©^$©©©©«©&©©©^©®©©j kslumas.

Renė TALBOT

t Suite 306, Aldred Building

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

w 1082 Bloor W. Toronto 4. §
1 į rytus nuo Dufferin St. a 
^^sg©©©:©©©©©©*,.©©©©©•©©©©©’

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron to 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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