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Politinė i vykių savaitė
CHRUŠČIOVAS PARODĖ STALINA TOKĮ, KOKS JIS 

IŠTIKRŲJŲ BUVO,
et nepasakė, kad Staliną tokiu padarė tie patys dabartiniai 

rusų diktatoriai.
Praėjusią savaitę visas pašau gyvybėmis, kai reikėjo vokie

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
„Lakštutė maitinama 

pasakomis“.
Ne be pagrindo gi rusuose su 

sidarė patarlė: „Basniami solov vyko gydytojų suvažiavimas, 
ja nekormiat“ — pasakomis la Okupantas vis pasigiria: dabar 

. Tuo tar Lietuvoje esą 3252 gydytojai ir 
pu sovietiniai okupantai Lietu 285 rentgeno aparatai. Suvažia 

lpj vos žmones tebemaitina pasako vime buvo perskaityta 20 pra 
mis. Štai sovietiniai okupantai nešimų. Baigiant suvažiavimą, 
per Vilniaus radiją giriasi, kad pasigyrė „ministras“, kad Vei 

is^kacf riktaTišsilaikytu Lietuvoie šiemet suprojektuo veriuose atidaryta ligoninė, bet 
’ y ? ta 160 modelių batų, kurių tar kad ten jos okupantai nesuge

pe moterims 56 modeliai, o vy bėjo įsteigti per 15 metų, tai 
rų aprangai 60 rūšių medžią esanti kalta... „buržuazinė Lie 
gų... Deja, modeliai suprojek tuvos valdžia“... 
tuoti, bet... batų kaip nebuvo, 
taip ir nėra; aprangos kaip trū 
ko, taip ir trūksta. Daugumas 
žmonių dėvi basas kojas. O 
kas dėvėdamas guminius batus 
gavo reumatizmą, prašo iš Ka 
nados atsiųsti odinių batų... Tai 
gi, modeliai ir medžiagų rūšys 
yra tikra pasaka basiems ir nu 
plyšusiems žmonėms. Žinoma, 

Žinovų teigimu, kai Rusijos okupantas turi pasiteisinimą: 
žmonės apsipažins su šiuo pra dabar nėra, bet bus... O kada 
nešimu, tada bus jau visos Sta bus, — reikia laukti. Laukiama 
lino piktadarybės viešai išdėsty jau 15 metų, kodėl dar negali 
tos ir Stalinas galutinai nuvai ma palaukti? 
nikuotas.

Šitas žinias, kurias pirmasis 
per New Yorko „Times“ pa 
skelbė jo atstovas Maskvoje Sa 
lebury, patvirtino Anglijos Reu 
ter ir V. Vokietijos telegramų 
agentūros. Na, kai tą patvirti 
no' ir Malenkovas, tai jokių dėl 
to abejojimų nėra. Tat, dabar 
ir kyla visa eilė klausimų: ko 
dėl Rusijos komunistai dabar 
suniekina Staliną, kurį 30 me 
tų garbino ir šlovino daugiau 
negu pamaldūs žmonės Dievą? 
Kodėl Stalinas garbinamas 
kaip genialiausis iš genijų, pro

Lietuvos gydytojų 
suvažiavimas

Kovo 14—16 dd. Vilniuje
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lines žinias nustelbė sensacin čiams atiduoti Krymą, Kauka kštutės nepamaitinsi. 
gos žinios iš Maskvos, būtent zą ir paskiau gintis.
— Chruščiovo pranešimas už 
darame komunistų partijos vir 
šūnių susirinkime, kurin

NEBUVO ĮSILEISTI IŠ 
UŽSIENIŲ ATVYKĘ KITŲ

KRAŠTŲ KOMUNISTŲ 
ATSTOVAI.

Apie sovietines sensacijas pir 
nąjį skambutį davė į Maskvą 

nuvykę Amerikos kunigai. Jie, 
lankydami Tretjakovo meno ga 
leriją, pastebėjo, kad nėra nė 
vieno Stalino portreto. Apie 

' tai jie pasakė užsienių žurnalis 
iams, Mirie visu būriu nubėgę 
į galeriją tikrai nerado nė vie 
no portreto iš buvusių 300. Iš 
čia prasidėjo sensacijos narplio 
jimas.

Paaišl 'jo, kad dvidešimtojo 
komunii j partijos suvažiavi 
mo uždarame posėdyje Stalino 
įpėdinis, pirmasis kompartijos 
sekretorius,

NIKITA CHRUŠČIOV 
PLAČIAI IR IŠSAMIAI

APIBŪDINO STALINO
DIKTATŪROS REŽIMĄ, 

kaip režimą nesveiko, nega 
baus, garbėtroškos, bet už tai 
nepaprastai kraugėringo dikta 
toriaus, nuo kurio nukentėjo 
milionai Rusijos ir jos paverg 
tųjų tautų, per 1936-37 metų 
valymus buvo išžudyta 5.000 
geriausių Rusijos karininkų su 
maršalu Tuchačevskiu pryšaky 
je, kuriem buvo sufabrikuota _ _ .
byla, paremta išgalvotais kalti tingiausis iš protingųjų, darbo 
nimais. Chruščiovas nurodė, žmonių mokytojas, užtarėjas ir 
kad Stalinas nugalabijęs ir Ki globėjas visame pasauly, kodėl 
rovą ir Ždanovą, nekalbant jau dabar jis jau parodomas Rusi 
apie senuosius Lenino bendra j°s žhigdytoju, savanaudžiu,

— ' - - bailiu (Chruščiovas sakė — ar pirmą dieną turi grįžti į mokyk
motom sugriaudus, Stalinas pa las.
bėgo iš Maskvos...), žiauriu ti 
ronu, baisiu žmogžudžiu?

Reikia viena pripažinti,
CHRUŠČIOVAS STALINĄ 
APIBŪDINO TEISINGAI, 
NES STALINAS TOKS IR 

BUVO, 
bet Chruščiovas dar nedasakė 
daugelio — juk Stalinas kanki 
no ir žudė ne tik Rusijos žmo 
nes, bet ir okupuotųjų kraštų, 

pulti Rusiją. Stalinas gi tiek Jis nepasakė dar, kad Stalino 
buvęs aklai' įsitikinęs Hitlerio dėka koncentracijos stovyklo 
draugystę, 
pradėjęs karą, 
davęs įsakymą 
nei nešaudyti į 
manęs, kad tie 
čių šūviai esą .._r__ _ _____ _ .
disciplinos vokiečių kariuome Pa^i Chruščiovą, ir Malenkovą 
nėj vaisius...

Chruščiovas teigė, kad Stali 
no padarytos baisios klaidos, 
ypač sušaudant rusų kariuome 
nės vadovybę, dėl ko karo pra 
džioje
RUSŲ KARIUOMENĖ BUVO

KATASTROFIŠKOJE 
PADĖTY, LIKUSI BE 

VADOVYBĖS.

Stalinas, Chruščiovo teigi 
mu, buvęs genialus žmogžudys, 
kuris nesivaržęs jokiomis prie 
inonėmis, 
diktatoriaus soste. Net Moloto 
vą jis pasodinęs į naminį arės 
tą, o patį Chruščiovą pažemį 
nes, įsakydamas jam šokti „tre 
paką“, sakydamas: „Ei ty, cha 
chol, tancuj“!... Malenkov, pa 
klaustas Londone apie šį pra 
našimą, pasakė, kad jis prita 
ria Chruščiovui.

ŠITAS CHRUŠČIOVO 
PRANEŠIMAS DABAR 
PLATINAMAS VISOJE 

RUSIJOJE.

iarbius, kaip Rykov, Bucharin 
ir kt. Net ir savo tautietį Ord 
zonikidzę Stalinas nužudęs.

STALINAS ŽUDĘS ARTI 
MIAUSIUS SAVO BENDRA 

DARBIUS IR NEBUVĘ 
ŽINOMA, KOKIA BUS 

SEKANTI JO ŽVĖRIŠKUMO 
AUKA.

Stalinas buvęs toks kvailas, 
kad pasitikėjęs sutartimi su 
Hitleriu, nors Vakarai įspėję 
Maskvą, kad Hitleris ruošiasi 
pulti Rusiją.

se, kurių neatsisakė ir Chruš 
čiovas, Stalinas nukankino ir 
badu išmarino dešimtis milio 
nų darbo žmonių. Chruščiovas

kad kai Hitleris
tai Stalinas

rusų kariuome
vokiečius, nes
pirmieji vokie nepasakė, kad Stalinas savo pa 
nepakankamos dėjėjais ir patarėjais turėjo ir

ir Bulganiną, ir visus kitus, ku 
rie sudaro dabartinę Rusijos di 
ktatūrą. šių dėka, Stalinas bu 
vo iškeltas ir padarytas komu 
nistų dievu. Pavienis žmogus 
nedaug ką reikštų, jeigu aplink 
jį nesusidarytų

GAUJOS PATAIKŪNŲ, 
kurie iš žmogaus padaro Die 
vą, kaip tas buvo padaryta iš 

Dėl to milionai rusų atsakę Stalino. Štai kodėl Amerikos
330

VINCUI ŠUKAIČIUI
mirus, j’o broliui, Antanui Šukaičiui su žmona 
reiškiame nuoširdžią užuoajutą

S i b i č i ų šeima.

VINCUI ŠUKAIČIUI
Hamiltone mirus, jo bro liui, Antanui Šukaičiui 
su šeima reiškia nuoširdžią užuojautą

Bendžaičių šeima Montrealyje.

KANADOS LIETUVIO STUDENTO TEISMAS, 
kuriuo pasidomėti susirinko bartinės padėties savų universi 
per 200 asmenų, buvo gana įdo tetų studentams skirtuose leidi 
mus, nors, kaip pirmą kartą niuose, 3) pradeda nutolti nuo 
ruoštas, atrodė paskubomis su gimtosios kalbos, nepareikšda 
darytas. Atrodė, kad galėjo bū mas pakankamo rūpesčio išlai 
ti kruopščiau paruoštas tardy kyti savo kalbą gryną ir taisyk 
mas ir surinkta daugiau ir tiks lingą, ir nubausti įspėjimu duo 
lesnės medžiagos — ir kaltini dant metus laiko augščiau pa 
mui ir gynybai. Kaltinimas at minėtom negerovėm pašalinti, 
rodė daugiau įsivaizduojamas, Likusiais kaltinamajame akte 
mažokai konkretus, o ir gyny minimais prasižengitnais 
bos liudininkai kaikurie dau teismas lietuvio studento-ės kai 
giau operavo sąmojum, bet ne tu nerado, todėl išteisino. Mo 
gyvais faktais, kurių vis dėlto tyvuotas sprendimas skelbia 
yra. Suprantama, kad kai kalti mas lietuvių spaudoje.
nimo liudininkai neparodė fak Iš teismo bus tokia nauda, 
tų, prokurorui teko atsisakyti kad studento klausimas, ligšiol 
60 proc. kaltinimų, todėl gynė lyg ir neegzistavęs ir pats stu

Fanatikų laiškai iš Amerikos
Vilniaus radijas paskaito laiš

kų iš Amerikos. Tai vis laiškai jui lengva buvo ginti kaltina dentas, lyg ir nematomas ir ne 
komunistinių fanatikų. Pavyz muosius. matytas, dabar išvestas į dienos
džiui, vienas džiaugiasi, kad Bendrai, teismas turėjo ir la šviesą, pastatytas visuomenės 
Lietuvo je dabar esą statoma bai įdomių momentų, — ir pi o akivaizdon ir jo klausimai išne 
fabrikų, todėl lietuviams nereik kuroro J. Viliušio kaltinime, ir šami į bendruomeninę areną, 
šią išvažiuoti darbo jieškoti j ki gynėjo advokato St. Daukšos Tat, iš teismo reikia laukti po 
tas šalis. Skaitytojai tačiau ne gynimo bei nagrinėjimo metu zityvių rezultatų.
paaiškino, kad lietuviai prievar statytieji klausimai, ir teisėjų Teismui pasibaigus, iškelta 
ta išvežami į plėšiminius Chruš A. Gražio, J. Žmuidzino ir H. mintis sudaryti Geležinį studen 
čiovo dvarus Sibire, Kazachsta Nagio keliamais klausimais. P. tų stipendijų fondą, t. y. — to 
ne ir tt. O jeigu taip jau dabar Gražys prisiminė savo teisėjavi kį fondą, iš kurio reikalingiems 

mą Lietuvoje ir jautėsi savo vie studentams būtų duodamos pas 
toje. Advokatas šauniai iškal kolos, ne pašalpos, kad baigęs 
bingai ir sumaniai gynė studen mokslą studentas ir įsigijęs spe 
tą, duodamas ne tiktai realų, cialybę, galėtų paskolą fondui 
bet ir sugestionuojantį studen grąžinti, — tokiu būdu būtų 
to vaizdą. fondas pastovus, geležinis. Ar

Studentui buvo surašyta be šis fondas bus skyrium, ar jis 
nt 10 kaltinimų, kuriuos teis bus vienas drauge su Akademi 
mas, išklausęs liudininkus, kai nio sambūrio, tai parodys atei 
tinimą ir gynimą įvertino sekan tis. Rodos, L. A. Sambūrio fon 
čiu savo sprendimu: das pinigų kelis šimtus turi, bet

Montrealio lietuviu visuome niekas jų nesiskolinąs. . .
nės teismas, Kanados Liet. B- židžiu, iš studento teismo, 
nes vardu, 1956 m. kovo mėn. kuris, bendrai imant, buvo pa 
18 d., remdamasis KLB-nės sta kankamai įdomus, bus ir nau 
tuto nuostatais ir išklausęs kai dos, — todėl Studentų sąjun 
tinamąjį aktą, gynėjo atsaką ir gos Montrealio skyriui, su pir 
liudininkų parodymus, nuspren mininku V. Bruzgelevičium 
dė: pryšaky, už jo suruošimą pri

Kanados lietuvį studentą-tę klauso, kaip amerikonai sako, 
pripažinti kaltu, kad 1) nėra nemažas kreditas.
dažnas augštųjų lituanistikos (Teismo vaizdo paryškini 
kursų lankytojas, 2) nepropa mui bus paskelbtas dar kaltina 
gudja Lietuvos vardo ir jos da masis aktas).

gera Lietuvoje, tai kodėl laiškų 
rašytojai ten nevažiuoja?

Galima meluoti ir per akis, 
kai niekas neturi teisės pasaky 
ti, kad meluoja. O melai štai ko 
ki: „Literatūra ir Menas“ laik 
raštyje Dovydaitis, rašydamas

Trumpos žinios
— Vilniuje esą 350.000 

ventojų. Nepasakoma, kiek 
tarpe rusų „pereselencų“. Klai 
pėdoje esą 60.000 gyventojų.

— Kaune išleista 75 zootech apie Kauno hidroelektrinės sta
nikai. tybą, raš'ė, kad paskelbus tą sta

— Esą išleisti Juškos 2 to tybą, prie jos suvažiavo tūks 
mai dainų, Stanevičiaus raštai, 
Donelaičio' „Metai“ rusų kalba, 
17—18 šimtmečių lietuvių tau 
tosaka.

— Perskaitė kelis laiškus, 
kuriuose prašoma duoti žinių 
apie Skaudvilę, Anykščius. At 
sakyta, kad žinios negali būti 
duodamos, nes tai esanti kari 
nė paslaptis...

— Mokiniai Lietuvoje paleis 
ti atostogų taip, kad Velykų

gy
jw

— Ignalinoje ir Kėdainiuose 
statomi daržovių apdirbimo fab 
rikai.

tančiai darbo jieškančių lietu 
vių (atsiminkime sovietinę pro 
pagandą, kad sovietuose bedar 
bių nėra), kurie prašė darbo. 
Dabar Venclova „Tiesoje“ ra 
šo, kad tūkstančiai darbininkų 
bus atvežta iš Rusijos ir jie sta 
tys Kaune elektrinę... O kur 
gauti darbo lietuviui?

Tas pat Venclova kaltina Ne 
priklausomos Lietuvos valdžią, 
kad Kaune elektros stotį cksplo 
atavo belgai. Bet Venclova ne 
pasako, kad Kauno hidroelekt 
rinę ne tiktai statys rusai, bet 
kad ir valdys ją ir eksploatuos 
taip pat rusai. Maskvoje yra jos 
ir statybos ir valdymo bei eks 
ploatavimo įstaiga, ir „lietuves 
liaudies respublika“ nei pirštų 
neturės teisės prie jos prikišti. 
Bet Venclova gali kalbėti taip, 
kaip reikalauja okupantas, nes 
Lietuvoje niekas neturi teisės 
pasakyti teisybės.

Ir J. Švedas meluoja. Jis sa 
ko, kad Liaudies ansamblis įs

BALTŲ FEDERACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJA SVARS 
TĖ PABALTIJO FEDERACIJOS KONSTITUCIJĄ

Kovo 12 d. Ekspertų komisi U. S. A. ir Kanada). Kadangi 
ja vėl susirinko Pabaltijo Fede paruoštame Pabaltijo Federaci 
racijos konstitucijos projektą jos konstitucijos projekte įve 
nagrinėti. Dalyvavo visų trijų dama naujų, ligi šiol tarptauti 
tautų atstovai. nėję teisėje nepraktikuotų prin

Dėl pačios ekspertų komisi cipų — susijungusios valstybės 
jos veiklos po ilgesnių diskusi principe palieka suvereninės— 
jų buvo prieita prie tokio bend paruoštąjį konstitucijos projek 
ro nusistatymo: tą reikia traktuoti kaip „sui ge

Paskirosios komisijos uždavi neris“ kūrinį.
nys bus dabar egzile išnagrinė Iš šitų sumetimtj todėl ne 
ti Pabaltijo valstybių susijungi svarbu, kaip šitą susijungimą 
mo idėją su tikslu prieiti prie pavadinti, federacija arba ki 
galimai glaudesnio visų trijų taip, jeigu projekto pirmieji pe 
tautų bendradarbiavimo ateity nki straipsniai, apibrėžiu suve 
je.

Kadangi Ekspertų Komisija 
netri juridinio pobūdžio, ji gali 
veikti tik kaip privatinė korpo 
racija, kurios pareikštoji nuo matų šefą min. St. Lozoraitį ir 
monė neturi rišančios teisinės Lietuvos pasiuntinį prie Šv. 
galios. Jos nutarimai arba pa Sosto min. S. Girdvainį aplan 
siūlymai gali būti traktuojami kė VLIKo Prezidiumo pumi 
kaip sugestija ją paskyrusioms ninkas J. Matulionis ir VLIKo 
pabaltiečių bendruomenėms ir Vykdomosios Tarybos pirmi 
ateityje galės būti panaudoja ninkė A. Devenienė. Lietuvos 
mi ir pabaltiečjų parlamentų, pasiuntinybei prie Žv. Sosto 
kai šitie po nepriklausomybės tarpininkaujant, VLIKo pirmi 
atstatymo eis prie pasitarimų ninkas dalyvavo iškilmingose 
dėl artimesnio bendradarbiavi Popiežiaus Pijaus XII jubilė 
mo tarp minėtų tautų. jaus mišiose, kurios įvyko Šv.

Turint šitą omenyje, Eksper Petro bazilikoje, 
tų komisijos uždavinys bus sv LNT Valdybai vasario 15 d. 
arstyti tik svarbiuosius projek raštu oficialiai prisistačius Lie 
to principus, nesigilinant j tuvos Diplomatų šefui, kovo 9 
smulkmenas. d. atvyko Romon LNT atstovai

__ Toliau buvo plačiai disku tuo K. Drunga ir prof. S. Žymanas 
_Mollet priėmė Maskvos pa Įam°s federacijos, konfederaci pasitarti su min. Lozoraičiu Lie 

kvietimą atsilankyti Rusijoje.
— Edeną aplankė Prancūzi 

jos premjeras Mollet ir abu ta 
rėsi.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ 
SU PREMIJOMIS

komunistų laikraštis „Daily 
Worker“ rašo,

KUR ANKSČIAU BUVO 
CHRUČŠIOVAS IR JO

SĖBRAI, DABAR KALTINĄ 
MIRUSĮ STALINĄ?
Ir kuo dabar gali remtis ko 

munistai užsieniuose, kurių vi ___ _________
sas veikimas ligšiol buvo remia teigtas 1941 metų vasario 22 d„ 
mas Stalino mokslu? Juk visas o tikrumoje Filharmonijos Liau 
komunistų mokslas tada pavirs dies ansamblis įsteigtas 1940 
ta žmogžudžio, bepročio, mania m lapkričio 1 dieną. Kuberta 
ko ir sadisto mokslu? vičius jau daugiau objektyves

. Lauksime tolimesnių sovieti njs, nes Lietuvos valstybinio 
nių įvykių, kurie jau nesustos dramos teatro isteigimo- data jis 
dabar, o tuo tarpu tiktai primin laiko tikrąją jo įsteigimo, prieš 
sime lietuviams komunistams, 35 metus, datą. Nors dabar tas 
kad teatras vadinamas Kauno Muzi
TAI, KĄ SAKĖ AMERIKON kinės Dramos teatru, nes jame 

statomi ir muzikiniai veikalai.
— Kėdainiuose esąs stato 

mas cukraus fabrikas.

reniškumą, paliekami galioje.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
Kovo 10 d. Lietuvos Diplo

ATVYKĘ DIPUKAI, 
DABAR PATVIRTINO IR 

CHRUŠČIOVAS.
Bet dar palaukite, o gyveni 

mas dar daugiau atidengs ko 
munistų nusikaltimų ir prieš sa 
vo darbo žmones ir prieš žmo 
niją, ir prieš pavergtas tautas, 
ir prieš patį pavergimą. 
TRUMPOS ŽINIOS
— Chruščiovas su Bulgani 

nu lankysis Londone balandžio 
18 d., o Malenkovas dabar.

— Kovo 12 d. Maskvoje mi 
rė Lenkijos kompartijos sekre bus‘gražinami 
tonus Boleslav Bierut.

— Londone vyksta JT nusi
ginklavimo pakomisijos posė 
džiai. Kovo 19 d. buvo patiek 
tas anglų-prancūzų nusiginkla 
vinto planas, kuriam Amerkia 
pritarė. Maskvos radijas skel 
bia, kad esą galima dėl jo su 
sitarti. Tiktai Gromyko pako už gražiausiai išdažytus margu 
misijoje pareiškė, kad jis su tuo čius numatoma DLK Vytauto 
projektu susipažins. klube

— Karači pasibaigusios Azi 
jos pietryčių sąjungos komuni 
kate pranešama, kad sąjunga 
sutrukdė komunistams daryti 
tolimesnę agresiją.

— Maskva V. Vokietijai vėl 
įteikė notą, kurią reikalauja gr 
ąžinti pabėgėlius. Adenaueris 
atsakė, kad jėga niekas pabėgę 
lių nelaiko ir jėgos būdu jie ne

jos, unijos, Staatenbundo ir tuvos laisvės bylos reikalais. 
Bundestatto sąvokos. Paaiškė Jie taip pat vizitavo min. S. Gir 
jo, jog sudarytasis projektas ne dvainį, o kovo 11d. dalyvavo 
turi sau lygaus valstybių susi Šventojo Tėv|> 80 metų am 
jungimų istorijoje, nes visų po žiaus ir 17 meų vainikavimo su 
viduramžio įvykusių susijungi kakties mišiose Šv. Pero bazili 
mų nuostatai buvo daug griež koje.
tesni, jie paėmė jos nariams su Į Romą tarnybos reikalais, 
vereniškumą ir jį perdavė cent yra taip pat atvykęs pasiunti 
rinei valdžiai (pav. Šveicarija, nybės patarėjas Dr. A. Gerutis.
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yEPRrELAUSr?AAA LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.

Mūsų laiku dokumentai, kons 
tatuoja keistus faktus

Sao Paulo, de 20 Vasario de 
1956 .

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

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

Šiuo mes žemiau pasirašę tvir 
tiname, tai savo parašais kas 
žemiau seka.

1956 metais Vasario mėn. 19
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15

Y early Subscription Rates. dieną atvykus p. Meldučiui Lau
Canada .............................. $ 5.00 pinaičiui į Moisteiro de Sao Be
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ............ $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

nto gimnazijos salę, kurioje tu 
rėjo įvykti Vasario 16 dienos 
minėjimas, — kreipėsi prie 
Prof. Antano Stonio, kad leistų

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

Gera iniciatyva reikalui,
KURIAM VIS DAR PERMA ŽA YRA KREIPIAMA 

DĖMESIO

Čion ant viešo stalo išplatinti 
speciaiai ta proga atspausdin 
tus antikomunistinius, su au 
tentiškomis foto nuotraukomis,
„Genocidio Sovietico“ atsišau 
kimus.

Deja, kaip mums teko nusteb 
ti, kad šį p. Meldučio Laupinai 
čio prašymą, atmetė grasinimu,

Tai yra Mažosios Lietuvos ką, ir vieton savo tesiu ir tuo Pr°f- Stonis viešai pareikšda 
reikalas, Mažosios Lietuvos su pačiu ir pareigų įsisąmoninimo, mas, kad jei atsišaukimai bus 
pratimo, gilesnio pažinimo ir vieton sukelti ryžtą, aukojimą platinami, tai pašauksiąs poli 
platesnio lietuviškosios visuo si didiesiems tautos reikalams, C1J9- 
menės įsisąmoninimo reikalas, mes vis dar turime kovoti su J° girdėtus žodžius ir grasini 
kuriam vis dar nesusillukiama palūžimine bei savižudiška po r^19> kad su policijos pagelba 
rimtesnio ir tvrtesnio dėmesio, litika. tie antikomunistiniai atsišauki

Tiesiog nuostabu, kad taip Tuo tarpu vokiečiai tiems sa ma' nebūtų platinami, mes že 
yra. Nuostabu, kad vietoje to, vo imperialistiniams Drang na miau tai savo parašais patvirti 
kad mes rūpintumės savo gyvy ch Osten tikslams skelbti, įrodi name, kur ir pasirašome.

O’Keefe's užsakymu iliustravo 
Moina Markovich, Serbijoje gimęs

bės ir tautos bei valstybės atei nėti ir propaguoti skiria milio Inž. Zenonas Bačelis Kanados dailininkas.
ties klausimais, mes Igšiol dai nūs markių. Mūsuose gi šioje 
niekaip neįsisąmoniname tos srityje ligšiol, anot Maironio,— 
aiškios tiesos, kad Lietuva rei „miegas, nei žodžio, nei rašto“, 
kalauja sau etnografinių ribų, Tokių faktų akivaizdoje, rei 
kaip tas yra tvirtai pasakyta kia labai karštai pasveikinti 
Steigiamojo Seimo rezoliucijo Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr 
je. jos Kanadoje inciatyvą pajudin

Deja, kai lietuvų tiautos tei ti šį klausimą rimtai ir esamo 
siu gynimo srityje vis dar nie mis sąlygomis galimai efektin 
ko pozityvaus negirdėti, tūli po gai. Žemiau yra skelbiamas mi 
litikai-savižudžiai tebeskelbia nėtos draugijos atsišaukimas ir 
palūžimo ir savižudybės politi konkurso sąlygos.

MIELI MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIAI IR PAJŪ 
RIO DRAUGAI!

Juozas Matuzonis.
P. S.: Šį pareiškimą pasirašo 

me p. Meldučiui Laupinaičiui 
prašant kaipo įvykusio fakto 
liudytojai. Z. B. J. M.

P. S.: Nežiūrint ir šio gana 
griežto draudimo Inž. Zeno 
no Bačelio sumanymu, atsi 
šaukimai tuojau buvo išplatin 
ti gatvėje, minėjimą aplei 
džiančiųjų tarpe, visai neži 
nant Prof. Antanui Stoniui, 
kuris ir policijos pašaukti ne 
suspėjo, kad tie Antikomunis

seni KANADOS papročiai...
„SUGARING OFF“

Kiekviena pavasarį, maždaug tokiu laiku linksmos 
žmonių grupės pasileidžia į Kanados miškus.

Tai senas Kanadoje paprotys, vad. „Sugaring Off".
Iš klevo medžių leidžiama saldi sula, kuri vėliau 
suverdama į cukrainę ar sirupą, laikomą didelėse 
statinėse. „Sugaring Off" paprotys-pats pirmasis 

„Kanadiškas Paprotys“, kilęs nuo tada,
kai indėnai parodė tai žmonėms. BREWERY 1.1 MITE O

OLD VIENNA
Lietuviai istorijos bėgyje ne mos kaip gryniausi vokiški kra 

kartą likimo buvo nublokšti štai, tikslu busimąją Lietuvą 
ant prarajos slenksčio ar žvel visiems laikams atstumti nuo 
gė nepaprastiems įvykiams į jūros.
akis. Visas mūsų tautos gyve Mažosios Lietuvos Bičiulių 
nimas buvo ir yra nepaliauja Draugijos Centro Valdyba Ka 
ma kova su mirtinais priešais nadoje, matydama šią didelę 
bei jų metodais. Kartais atro Lietuvai daromą žalą, nori į tai 
dė, jog sustosime prie savo tau atkreipti visų lietuvių ypatingą 
tos skeveldrų. Bet lietuvis nie dėmesį ir bendromis jėgomis at 
kad nepametė pusiausvyros ar statyti pusiausvyrą šiame kovos 
savo tautinio ar kultūrinio indi bare. Pastebėjusi nepaprastą 
vidualumo. Jis išsinėrė iš pra lietuviškų leidinių trūkumą Ma 
žūtingų maims sūkurių, kas kai žosios Lietuvos temomis lietu 
tą iš naujo atsikėlė ir atsistojo vių ir anglų kalbomis, šios spra 
visa savo didybe. O tai tik dėka gos užkišimo paskatinimui M. 
didelės nepalaužiamos vilties, L. Bičiulių D-jos Centro Valdy 
vienybės ir pasiaukojimo. ba skelbia Dr. Vydūno Vardo

Šiame amžiuje lietuviai vėl 1956 metų $ 1000,00 vertės lite 
stovi žūtbūtinėje kovoje su sa ratūrinę premiją už geriausį vei 
vo tautos ir valstybės agreso kalą apie Mažąją Lietuvą.
riais. Okupantai, lyg kirminai, Nors MLBD šiai sumai su 
graužia ir naikina mūsų biologi telkti įneš didžiausi įnašą, ta 
nį tautos kamieną. Senieji lietu čiau vis dėlto negalime apsieiti 
vių tautos troškimų slopintojai be Tamstos asmeniškos ar va 
nuginčija bet kokias lietuvių dovaujamos organizacijos pa 
teises į jų tėviškę, stengdamie ramos. Todėl MLBD Kanados 
si padaryti juos benamiais. Centro Valdyba drįsta į Jus

Vokiečių vyriausybė po pra kreiptis ir prašyti, kad bet ku 
laimėto karo vėl remia germa ria auka paremtumėte šį svar 
nizatorius. Vienu mostu pusmi bų bičiulių užsimojimą.
lionis ar daugiau kasmet skiria Kanados MLBD C. V-ba ti 
mas vien propagandai,Rytų Eu ki, jei Jums Mažosios Lietuvos 
ropos vokiškumui įrodyti. Per ateitis itin svarbi, kad Jūs 
naktį išdygo visokios draugi lai sutiksite prisidėti prie 
jos, mokslo ir studijų rateliai, mijos sumos sudarymo.
kurie pradeda leisti leidinius Aukotojai bus skelbiami 
apie Mažąją Lietuvą vokiečių ir ūdoje, o aukojusieji daugiau 
anglų kalbomis. kaip $ 25,00 bus įrašomi į pre

Klaipėdos, Tilžės, Įsruties, mijos aktą.
Gumbinės, Pilkalnio, Stalupė Montreal'is, 1956. 3. 2. 
nų, Labguvos, Darkiemio, Gal 
dapės bei kitos Mažosios Lietu 
vos sritys studijose nušviečia

tiniai atsišaukimai „Genocido
Sovietico“ nebūtų išplatinti.

Meldutis Laupinaitis.
Red. yra gavusi šių atsišau 

kimų, kurie yra propagandinio 
turinio, su vaizdais, paimtais iš 
lietuviškų nuotraukų apie ko 
munistų žmogžudystes Lietuvo 
je. Todėl vis dėlto labai keista, = . ..
kad atsišaukimai buvo uždraus (nūs, visokias operacijas daryti 
ti platinti.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
SPAUDAI

Aš žemiau pasirašęs, Balis Epinis, kokius teko pakelti, pa 
Vasiliauskas, buvęs p. Meldu 
čio Laupinaičio Firmos Impor 
tacao Hxportacao dalininkas - 
- bendradarbis, šiuo žemiau sa

vo parašu patvirtinu, kas yra 
sekamai:

Pasirodžiusias žinias vietos 
spaudoje smerkiu ir reiškiu pro 
testą prieš tokių žinių skleidi 
mą, nes tai neatatinka tikreny 
bei. Būdamas p. M. Laupinai 
čio Firmos dalininkas, buvau iš 
jo gavęs visus reikiamus įgalioji

jo vardu, kur tai buvo patvirtin 
ta pas vietos Notarą.

Likvidavus firmą, del dolerio 
brangumo, yisus esamus nuofe

mie
pre

spa

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Centro V-ba 

Kanadoje.

V. Pėteraičiui, Data...................................
5155 Bourbonniere, Apt. 6, Montreal, Que.

Pritariu Dr. Vydūno Vardo 1956 metų Literatūrinės 
Premijos sudarymui už geriausį Mažąją Lietuvą liečiantį vei 
kalą ir mielai prisidedu $..........prie premijos sumos sudarymo.
Vardas ir pavardė ...................................................................................

Antrašas .................................. ....................................................................

sidalinome lygiomis dalimis ir 
pasilikome laukti to laiko, kuo 
met pagerės sąlygos, ką nors 
įvežti iš užsienio.

Nei aš M. Lupinaičiui, nei
5. Neatsiųsti veikalai nebus man M. Laupinaitis nieko nėra

svarstomi. likęs skolingas ir jokių nesusi
6. Skiriama premija nebus sk pratimų, kas liestų apgaulę ne 

aldoma tarp atskirų autorių.
7. Premijos sprendėjų komi

sija bus paskelbta vėliau...........
8. Pinigų premijai suteikimu

rūpinasi MLBD Kanados Cent 
ro Valdyba, talkinama visų ML 
BD skyrių.

9. Premija bus įteikta 1957 jo, kuris po rinkimų sudaro ka 
m. sausio 15 dienos minėjimo binetą.
metu Montrealy. — Jugoslavijos profsąjungos

MLBD Kanados Centro atsisakė įstoti į Maskvos perša 
Valdyba. mą „Liaudies frontą“.

ver 
yra 
„N- 
kita

su turėjęs — išskyrus, kad ir h 
gi šiol, esame geri draugai ir

Balis Vasiliauskas.
— Indonezijoje Dulles tarė 

si su prezidentu Sekamo ir na 
cionalistų lyderiu Sastroamdjo

Pranešame giminių ir artimųjų žiniai, kad š. m. kovo 
mėn. 15 d. 4 vai. p. p. Hamiltono General Hospital 

mirė mūsų mylimas brolis ir švogeris

A. A. VINCAS ŠUKAITIS, 
sulaukęs 48 m. amžiaus. Palaidotas Hamiltono kapinė

se kovo mėn. 19 d.
Antanas ir Stasė Šukaičiai.

SLA kp. nariui

A. A. VINCUI ŠUKAIČIUI
mirus, jo broliui Antanui ir brolienei Stasei giĮią užuo

jautą reiškia

_______________________________ SLA Hamiltono 72 kp.

DR. VYDŪNO PREMIJA
Mažosios Lietuvos Bičiulių kalo pobūdžio, netrumpesnis 

Draugijos Kanados Centro Vai kaip 250 puslapių spausdintos 
dyba, norėdama suaktyvinti knygos normalaus formato ir 
Mažosios Lietuvos įdėtą mūsuo tinkamas versti į svetimas kai 
se ir sudominti Mažaja Lietu bas.
va mūsų rašto žmones, skelbia: 3. Premijai galima siųsti ir

1. Dr. Vydūno vardo $1.000, mašinėle parašytus veikalus. (3 
00 vertės premija už geriausį egz.).
1956 m. parašytą (neišspaus 4. Premijuotini veikalai at 
dintą arba išspausdintą, bet dar siunčiami iki 1956 m. gruodžio 
nepremijuotą) Mažąją Lietuvą 15 dienos Mažosios Lietuvos 
liečiantį veikalą. Bičiulių Draugijos Kanados

2. Veikalas turi būti iš Mažo Centro1 Valdybos antrašu:
sios Lietuvos gyvenimo, dabar V. Pėteraitis, 5155 Bourbon 
ties ar praeities, parašytas gro niere, Apt. 6, Montreal, P. Q., 
žinės literatūros ar mokslo vei Canada.

Skausmo valandoje,

A. A. VINCUI ŠUKAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo broliui ir brolienei 

Antanui ir Stasei Šukaičiams.
Birutė ir Vladas Antanaičiai.

A. A. VINCUI ŠUKAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu jo broliui Antanui 
Šuakičiui ir visiems giminėms.

Kazys Baronas.

ŠALIŠKA INTERPRETACIJA IR NEPAGRISTAS 
JAUDINIMASIS

„Darbininkas“ kovo 9 dienos rėš nukentėti. Eg, yra aiškiai 
laidoje labai nekorektiškai in žinoma, kad Saleziečiai turi ir 
terpretavo „N. L-voje“ įdėtą, turės pasitikėjimą ir visada tu 
Argus pasirašytą, straipsneli rėjo ir ateityje turės jsasiauko 
„Reikia daugiau aiškumo dėl jančių misijoms žmonių, — ko 
lietuviškų gimnazijų rėmimo“, dėl „Darbinnikas“ mano, kad 
kuriame yra ta mintis, kad da aiškumas būtinai turi išeiti Sa 
bar yra skelbiamos dvi lictuviš leziečių nenaudai? Tai juk visai 
kos gimnazijos Europoje — Va nekorektiška — ir NE ir Sale 
sario 16 ir Saleziečių. Kai pir ziečių atžvilgiu, 
moji skelbia savo planus, duo Pagaliau „Darbininką“ 
da apyskaitas ir parodo ją bai ta paklausti: kas gi čia 
gusius abiturientus, antroji nie „mano“ ir kas „nemano“? 
ko to neparodo ir, autoriaus ži mai Lietuvai“ ir viena ir
niomis, jos tikslas ne abiturien yra lygiai mano, lygiai ir ne 
tus paruošti, bet paruošti vie mano, nes ir viena ir kita išlai 
nuolius. Todėl jo išvada: „Tai koma visuomenės, taigi — nei 
labai kilnūs tikslai, tat ar ne „mano“, nei „tavo“. O gal „I 
daugiau gerb. Saleziečiai laime kui“ kitaip atrodo? Gal viena is 
tų tai ypač įsakmiai pabrėždami tų dvieju yra „D-ko“, o kita— 
savo aukų vajuose. Tačiau to ne? Bet tokiu atveju pagal sa 
kiems, kurie norėtų tik grj nai ve dar nėra pagrindo spręsti 
lietuviškai gimnazijai aukoti, apie kitus, 
būtų daug aiškiau, kur tas au 
kas nukreipti“.

Ar „Darbininkui“ 
meilas aiškumas, kad jį jau 
tspaudbja: „Kas ne mano' — 
lietuviška, netolerantiška“? 
Kur gi čia ir kokia p. Atgaus 
rašinyje kalba apie nelietuvis 
kurną ir netolerantiškumą? Kam 
visa tai iš piršto laužti? Ar gal 
tai „Darbininko“ supratimu yra 
lietuviška ir tolerantiška — iš 
galvoti nesamus dalykus ir juos kam nereikia gailėtis paramos: 
primesti todėl, kad tas kitas no jeigu tai yra geras darbas, n 
ri daugiau aiškumo? nežiūrint, ar tai yra lietuvių re.

Pagaliau, tai yra nekorektiš kalama, ar ir neletuvių. O p. 
ka Saleziečiu atžvilgiu, nes jie Argus juk aiškiai pabrėžia, kad 
pastatomi į padėtį, lyg jie bijo Saleziečių „labai kilnūs tikslai“, 
tų aiškumo, nuo kurio jie, „Dar Tat, gerbiameiji, ko gi čia jau 
bininko“ manymu, būtinai tu dinatės?

Ką rašo kiti
KIEK ILGAI?

New Yorko dienraščio „Ti skirtumai neišvengiamai vysto 
, si kova dėl galios viršūnėse pa 
vidalu.Neišvengiamai atsiranda 

, klikos. Savo keliu, gyventojų 
, masės, visdėlto, šviečiasi. Gali 
‘ ma sakyti, savo istorijoje Rusi 
’ ja dar niekad neturėjo tokio 

gausaus skaičiaus mokslus iš 
ėjusių žmonių. Greitumas, ku 
riuo Stalinas pamirštas ir net 

1 apjuoktas, nėra geras ženklas 
' diktatūrai. Kol užsienio politi 
. koje ir vidaus gyvenime šis tas

Lygiai nėra ko jaudintis Sa 
leziečių gimn. rėmėjui „Tėv. Ži 

taip ne būriuose“. Tiesog keistas daly 
kas: reikalo išsiaiškinimas jau 
lakomas kažkokia kenksminga 
agitacija, lyg ištikrųjų salezie 
čiai dirbtų kokį paslapčių ir ko 
kį nedorą darbą? Tiktai tokią 
išvadą galima susidaryti iš visų 
tų ,,gynėjų“ argumentų ir ne 
paprasto susijaudinimo.

O reikalas yra aiškus: nie

an 
ne

mes“ sovietinių dalykų žinovas, 
Harry Schwartz rašo:

„Rusų komunistų partijos ko 
ngresas praėjo ir parodė, kad 
partija, kur įsakymai pilami iš 
viršaus, o raportai iš plačios 
apačios, dar daro įspūdžio, no 
rs pergyveno savo diktatoriaus 
mirtį, pereidama į taip vadina 
mą kolektyvę vadovybę. Ta 
čiau, įspūdingame „monolite“ 
styri storokų plyšių. Iš 222 mi vyksta, partija gal nesusilauks 

pasipriešinimo visuomenėje. 
Bet tegul atsiranda nepasiseki 
mai užsienyje, ar viduje, ir vis 
kas gali kitaip virsti. Partijos 
monolitiškumo nežiūrint, S. S. 
visuomenėje, vis dėlto sriūva 
stipresnės srovės ,negu pavir 
šius rodo“.

lionų Sov. Sąjungos gyventojų 
partijai tepriklauso 8 milionai 
—reiškia, tik ketvirtas gyven 
tojų nuošimtis. Tokiu būdu, 
partija nutolusi nuo masių ir 
negyvena jų skurdu bei var 
gaiš, kuriuos diktatorių įsaky 
mai krauna. Be to, nuomonių
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Daug naujų žaizdų
Ar pasiseks jas pagydyti?
RAŠO J. AUDĖNAS.

Vidurinieji Rytai, kur nenu sius Rytus savo tinklais apsupa 
traukiamai ginčijasi arabų vals Europą, 
tybės su Izraeliu, labjausia 
traukia pasaulio dėmesį. Tų 
valstybių pasieniuose vyksta 
nuolatiniai susišaudymai. Įtem 
pimas auga ir prieš Britus, nes 
naujosios valstybės siekia galu 
tinai atsipalaidoti nuo Britų ko 
lonialinės globos.

Šiuo metu arabų valstybės 
ypatingai rodo savo karingu 
mą, kuris — viena yra remia 
mas savo tautiniais ir visiško sa 
varankiškumo siekimo intpre 
sais ir antra ——labai efektyviai lamentų atstovus, pakvietė kuo 
yra Sovietų Sąjungos palaiko gausiau lankytis Maskvoje. Tai 
mas.

Sovietų Sąjunga dabar neria
. iš kailio. Ji tiems kraštams/internacionalas, į 

teikia gniklų, teikia ekonominę Šveicarijos Zuriche,

Kipro sala
JOS PRAEITIS IR KOVOS DĖL JOS
Lietuvos žmonės skundžiasi, Kipro sala, tai pamatytume, kad 

kad Lietuva yra ant didžiojo 
Europos kelio tarp rytų ir va 
karų. Dažnas imperialistas ban 
do tuo keliu pasivažinėti, ir try 
pia LietuVą. . .

Tai yra tiesa. Lietuva tikrai
Prieš Antrąjį pasaulinį karą daug kentėjo praeityje ir ken 

Tautų Sąjunga Ženevoje svars čia ligi šiai dienai, 
tydavo nusiginklavimo klausi 
mus. Ir juo daugaiu svarstė, 
juo labjau ginklavosi. Panašiai 
vyksta ir dabar J. T. Galima 
prileisti, kad tautos susitars ka 
ruošė nevartoti baisiųjų atomi 
nio ar vandenilinio sprogimo 
ginklų, kaip buvo susitarusios 
nevartuoti nuodingųjų dujų. 
Bet kad nusiginkluotų, mes

bių, susijungusių į taip vadina rines jėgas ir galingąją atominę 
mą Azijos Pietryčių organiza energiją

Mes dabar galime sau pasi 
statyti klausimą. Tebesant la 
bai skirtingom valstybių sant 
varkom, kol tebeina negailestin 
gos ir įtemptos kovos dėl sočia 
linės struktūros pakeitimų, ar 
gali įvykti visuotinis, ar bent 
efektingas dalinis nusiginklavi 
mas?

ei ją — Šeato, kurion įeina Nau 
joji Zelandija, Australija, Fili 
pinai, Pakistanas, Tailandas, J 
AV, Prancūzija ir Did. Britą 
nija. Jos yra sudariusios kari 
nio apsigynimo sutartį. Ta pa 
čia proga iš John Foster Dul 
les ir Britų užsienių reikalų mi 
nisteris Lloyd lankosi įvairiose 
Azijos valstybių sostinėse, kad 
atsvertų Chruščiovo ir Bulgani 
no kelionėje paskleistuosius me 
lūs ir intrygas.

Kovo 1 d. Prezidentas Eisen 
howeris pasiuntė Sovietų Sąjun 
gos premjerui Bulganinui laiš 
ką, sukėlusį pasaulyje nemažą 
susidomėjimą. Tai buvo atsaky 
mas į Bulganino p. m. rugsėjo 
19 d. laišką.

Kaip žinome, Bulganinas bu
vo pasiūlęs Amerikai sudaryti to dar nematysim. Dar yra pa 
su Sov. S-ga savitarpinės pagal šauly užgrobirflų ir problemų, 
bos paktą, atpalaidoti tarptauti kurios kitokiam sprendmui ne 
nę įtampą. Visa tai išplaukė iš pasiduoda. Bolševikai užgrobę 
p. m. buvusios Ženevoje ketu daugybę kraštų, ir gi tą gerai 
rių didžiųjų konferencijos. supranta. Reikia čia pridurti,

Prezidentas Eizenhoweris vi kad šiuo metu Vakarų Vokieti 
soms šioms idėjoms pritaria, ja pradėjo labai intensyviai or 

ganizuoti savo kariuomenę ir 
ginkluotis.

Prie šitų visų aktualijų pami tįjo valstybių, Lenkijos ir kitu 
nėtina dar štai kas. kraštų piliečiai. Kaip matome, jeigu dabar Anglija nenori sa

1. Kai Britai iš Kipro salos bolševikams dar vis neužtenka 
išsiuntė graikų ortodoksų aiki žmonių aukų. Jie siekia sunai 
vyskupą Makarios, įtariamą va kinti ir toliau gyvenančius.

Amerika, Didjioji Britanija usimų svarstymo ir susitarimo dovaujant neramumams, visoje 
ir Prancūzija paskutinėmis die reikia pritraukti Didžiąją Britą saloje pradėtas generalinis strei 
nomis parodė didesnį aktyvu niją, Prancūziją ir Kanadą ir kas, ir Britų įstaigų užpuolimai, 
mą Azijos ir Tolimųjų Rytų 4) kad iki bus prieita prie susi 2. Alžirijoj. kur aštuoni mi 
klausimuose. Pakistane sėkmin tarimo,' JV pasaulio taikai ap lionai vietos gyventojų siekia 
gai praėjo konferencija valsty saugoti tvirtai palaikys savo ka nepriklausomybės.

Būdamas tuo susirūpinęs pre 
zidentas Eisenhoweris kovo 8 
d. pasiūlė Jungtinėms Tauto 
ms skubiai svarstyti Viduriniu 
jų Rytų susidariusią problemą. 
Kol kas ten atgarsio negavo.

Sovietų-Sąjungos valdovai - 
-komunistai kreipėsi j viso pa 
šaulio socialistų partijas ir pa 
kvietė j bendrą darbą, vad. Liau 
dies frontą. Jie siūlosi eiti išvien 
ir bendrom jėgom nugalėti pa 
šaulio kapitalizmą. Be to, jie so 
cialistų partijas, šitų partijų par

Bet jeigu pasilygintume su

Lietuvos šia prasme padėtis 
yra nepalyginamai laimingos 
nė, negu Kipro salos.

Tat, kai Kipro saloje dabar 
tebeverda kovos, bent trumpai 
pasipažinkime su šia sala, jos 
gyventojais ir politine jos bū 
sena.

nauja komunistų taktika.
Kovo 2—4 d. d. Socialistų 

, posėdžiavęs 
, atmetė vi 

paramą, o kas svarbiausia, tų sus bolševikų pasiūlymus. Jie 
tautų nacionalinio judėjimo aiškiai pasisakė, kad demokrati 
priedangoje suka savo komu nis socializmas, negali eiti ir 
nizmo lizdus. neis bendru keliu su diktatūri

Sovietų Sąjunga praėjusių niu socializmu, t. y. komuniz Jis pasisako: 
metų gale labai išjudinusi Azi inu. To paties nusistatymo lai 
jos tautas prieš vakariečius, da kosi socialistai ir savose valsty 
bar savo aktyvumą perkėlė į 
arabų pasaulį. Tuo pačiu siek 
dama laisvąją Europos dal} ap 
supti.

Vienaip ar kitaip, Europa 
stovi ties dviem problemom: ar 
ba Viduriniuose Rytuose gali 
kilti karas ir nežinia, kaip ir 
kur jis išsiplės, arba Sovietai 
'yer Artimuosius ir Viduriniu©

bėse nesidėdami su komunis 
tais. Šį kartą Europos socialis 
tai gražiai išlaikė augštos poli 
tinės išminties egzaminą.

1) kad J V atsto vas Jungtinė 
se Tautsoe aktyviai prisidės iš 
dirbti nusiginklavimo progra 
mą, 2) kad visa atominė ener 
gija reikia paimti tarptautinen 
kontrolėn, 3) kad prie šitų kla

vieno miliono prancūzų nepa 
liaujamai įsitempia santykiai ir 
eina naminis karas. Tai atsilie 
pia Paryžiuje, kur krašto vy 
riausybės galva šiandien kvie 
čia visus susirūpinti ir rasti pri 
tarimą.

3. Bonos radijas praneša, kad 
Sovietų Sąjungos atstovas Zo 
rinas griežtai iš Vokietijos ir 
Austrijos vyriausybių paicika 
lavo grąžinti visus sovietų pi 
liečius į jų kilmės kraštus. Pa 
reikalavi leisti Sovietų agenta 
ms lankytis po tremtinių sto 
vykias. Vokiečių vyriausybė at 
sakė, kad stovyklose Sovietų pi 
liečiu nėra. Ten yra tik Pabal

Kipro sala.
Kipro sala guli Viduržemio 

jūrose, tarp Graikijos, Turki 
jos, Syrijos, Egipto. Iš rytų į 
vakarus nusitiesia 140 mylių ir 
iš šiaurės į pietus 60 mylių. Iš 
ilgai salą eina dvi kalnų vriti 
nės, tarp kurių yra slėnis. Kli 
matas vasarą yra karštas, sau 
sas ir sveikas. Gyventojų turi 
apie 440.000, daugiausia grai 
kų ir turkų. Sostinė — Nikosia 
— turi apie 24.000 gyventojų. 
Krašte daug miškų, auginamos 
Kipro avys ir, bendrai, gamta 
kaip kaimyniniuose Syrijos, 
Graikijos kraštuose.

Visas Kipro salos svarbumas 
strateginis, karo atveju. Ir

Tat gyvenamasis momentas 
turi daug žaizdų, kurių dauge 
lis yra naujų, beatsiveriančių. 
Kaip ir iš viso ar jos bus pagy 
dytos, pamatysime netolimoje 

tarp jų ir ateityje. .

los visai atsisakyti, tai ne dėl 
ko kito, o tiktai dėl karinio jos 
svarbumo. Kipras guli pakeliui 
į Suecą, tarp Europos ir Afri 
kos. Kipras — svarbi strategi 
nė pozicija. Dėl to ji ir yra la 
bai brangi. Dėl to Kipras, kaip 
matysime, tūkstančių metų bė 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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ADOLFAS HITLERIS GYVAS AR MIRĘS?
Nežiūrint į tai, kad dar ligi matė Hitlerį gyvą ii pirmutinis, 

šiandien Š. Amerikos plačioje kuris matė jį negyvą. Tuojau 
spaudoje galime atrasti įvairių pat po Hitlerio mirties Heinz 
straipsnių - istorijų, tvirtinan Linge buvo rusų sugautas ir be 
čių, kad Adolfas Hitleris tebė veik 11 metų išlaikytas koncen 
a gyvas, (spėlioja, kad jis tebe tracijos stovyklose.

Jslapsto Ispanijoje ar Argenti 
noje ar net šiaurės ašigalyje!) 
visus tokius gandus ir išgalvo 
tas istorijas galime visiškai pa 
neigti ir atmesti, ypatingai kai 
tuo reikalu pakartotinai buvo 
išleistas britų saugumo tarny 
bos (Intelligence Service) išsa 
mus raportas, kuriame pilnai 
užtikrinama nacių diktatoriaus 
mirtis. Be to, vienas augšto ran 
go britų saugumo tarnybos vai 
dininkas, visą eilę metų šiuo rei 
kalu rinkęs faktus ir žinias, yra 
šia tema net parašęs knygą, tai 
pogi patviritnančią A. Hitlerio 
mirtį. Kad A. Hitleris yra tik 
rai negyvas, tą patvirtino ir pa 
skutines dienas ir valandas ru 
su apsuptame Berlyne su juo 
praleidę žmonės, kaip jo pa 
siuntinys, šoferis ir kiti, kurie 
1955 metų rudenį griže iš rusų 
nelaisvės į Vokietiją.

Toliau seka vokiečio, Hainz 
Linge, A. Hitlerio pasiuntinio- 
-asmeninio tarno, pasakojimas. 
Heinz Linge išbuvo asmeniniu 
Hitlerio tarnu apie 10 metų. Jis 
buvo paskutinis žmogus, kuris celiarijos griuvėsiais, Berlyne, džio 25-tos dienos popietį aš ta didžiomis dienomis, — aš pa

Nors Adolfas Hitleris mūsų 
tautai buvo ir bus tik buvęs mū 
sų okupantas, prievartautojas 
ir didžiausio lietuvių tautos 
priešo azijato Stalino sąjungi 
ninkas ir sąmokslininkas, o Hit 
lerio okupacija Lietuvoje, prieš 
kurią nemaža mūsų tautiečių 
daug ko geriau tikėjosi, buvo 
vadinama tik „geresniąją blogy 
be", jei palyginti tuos laikus 
su rusų-komunistų okupacija ir 
prievartavimu, tačiau toliau, se 
kantis pasakojimas - vertimas 
yra paduodamas ne nacių dikta 
toriaus prisiminimui, bet ati 
dengimui daugelio įdomių ir 
apie jį mums ligišiol buvusių 
nežinomų faktų. Vertėjas.

Tiksliai dešimt minučių ligi 
ketvirtos valandos, 1945-tų me 
tų balandžio 30 dieną, aštrus 
pistoleto šūvio pokštelėjimas 
man pasakė, kad Adolfas Hitle 
ris pabaigė savo gyvenimą. Aš 
stovėjau prie vadinamo žemėla 
pių kambario durų bunkeryje - 
- slėptuvėje, kuri buvo įrengta 
30 pėdų gylyje, po Reicho kan

Tyla slėptuvėje buvo nutraukia buvau pašauktas į žemėlapių sifliksiu su tamsta nežiūrėda mus? — paklausė jis.
mo rusų artilerijos dundėjimo kambarį, kuris buvo naudoja mas, kas atsitiktų ir ateityje. — Taip, mein Fuhrer. Aš 
ir aš jaučiau, kad nebebuvo dau mas kaipo Hitlerio vyriausioji 
giau laiko gaišuoti. būstinė, žemėlapių ir planų kam

barys ir ryšių kambarys — cen 
trinis jo nykstančios valdžios 
punktas. Jis naudojosi šiomis 
patalpomis beveik visą laiką 
kai rusai pradėjo grasinti Ber 
lynui. Maža ir paprastai apsta 
tyta patalpai buvo didžiausias 
kontrastas milžiniškoms dabar 
sugriautos Reicho kanceliarijos 
salėms ir patalpoms. Durys šio 
kambario vienoje pusėje buvo į 
„fiuhrerio“ miegamąjį, o kitoje 
pusėje į Evos Braun kambarį. 
Mano gyvenamoji patalpa bu 
vo prie buto, kurį buvo užėmu 
si Geobbelso šeima.

Kai aš pašauktas 
Hitlerį, jis stovėjo 
stalo kaip statula. Jo 
vo išbalęs, o jo akyse buvo šal 
ta, bet „ iškilminga ir rimta iš 
raiška. Atsakęs į mano pasvei 
kinimą, jis žiūrėjo stačiai į ma 
ne. Taip visuomet jis darydavo-, 
tačiau šią dieną jo keistos, lyg 
ir hipnotizuojančios akys atro 
dė pervers mane.

Jo veidas pasiliko be išraiš įvykdysiu jūsų įsakymus, 
kos, tačiau jis pusiau pakėlė sa 
vo ranką.

— Aš kito iš tavęs ir nesiti 
kėjau, — atsakė jis, o po to spe 
cialiu tonu pridūrė: — Dabar 
aš turiu tau specialų įsakymą. 
Aš su panele Braun nusprendė 
me mirti kartu. Tavo pareiga— 
ir mano įsakymas tau — yra su 
deginti mūsų kūnus. Niekas ne 
privalo atpažinti manęs po ma 
no mirties. Paruošk atatinkamą 
kiekį benzino. Suvyniok mūsų 
kūnus į antklodes, apliek juos 
benzinu ir sudegink. Po to, kai 
įvykdysi sudeginimą, eik atgal 
į mano kambarį ir surink viską, 
kas galėtų priminti mane po 
mirties. Paimk viską — unifor 
mas, dokumentus, popierius ir 
viską, ką aš vartodavau; viską va]0 niekuomet neatsitikti! 
ką žmonės galėtų sakyti prik 
lausė „fiuhreriui". Paimk viską 
laukan ir sudegink! Palik, aš 
pakartoju, nesudegink Fridai 
cho Didžiojo paveikslo, kuris 
kabo virš mano stalo. — Tas 
paveikslas buvo Hitlerio mėgia

— Linge, — jis pasakė, — aš miausioji nuosavybė. Laike dau 
noriu tave atleisti iš tarnybos, gelio ilgų naktų darbo ir jo per 
—■ tu gali sprukti iš Berlyno ir galės ir pralaimėjimo dienomis, 
prisijungti prie savo šeimos. šio didžiojo prūsų karaliaus

— Mein Fuehrer,—pasakiau a^Ys žiūrėdavo į jį žemyn prie

Sutramdęs savo nervus, aš 
įžengiau į žemėlapių kambarį. 
Ten, beveik stačioje padėtyje 
sofoje, radau Adolfo Hitlerio 
lavoną. Maža, vokiškos sidabri 
nės markės didumo, skylutė bu 
vo jo dešiniajame smilkinyje ir 
srovelė kraujo lėtai bėgo per jo 
žandą. Jis dėvėjo uniformą, ku 
rią tik prieš keletą valandų aš 
buvau jam rūpestingai paren 
gęs. Uniforma buvo visai nesu 
glamžyta. Vienas pistoletas, 
7.65 Walther, gulėjo ant grin 
dų matomai iškritęs iš jo dėsi 
nės rankos. Maždaug vieno 
metro atstume gulėjo kitas 6.35 
kalibro pistoletas. Eva Braun 
gulėjo šalia jo. Aš buvau įsiti 
kinęs, kad ji buvo mirusi tik 
keletą minučjų anksčiau už „fiu 
hrerį“. Jokio ženklo nebuvo ma 
tyti jos veide, ir atrodė, kad ji 
buvo tik užmigusi. Ji buvo pra 
rijusi nuodų kapsulę. Kiek an 
ksčiau tą pačią dieną aš buvau 
gavęs iš Hitlerio įsakymą nudė 
ti jo mėgiamą elzasiečių veislės 
šunį. Kiti du šunės priklausė ir 
laikomi Hitlerio būstinėje taip 
pat buvo nušauti. Hitleris labai 
mėgo šunis.

Prieš penkias dienas, balan aš, — aš buvau kartu su tams rašomojo stalo.
— Ar supranti mano įsaky

įėjau pas 
prie savo 
veidas bu

Jau anksčiau aš spėliodavau, 
kad Hitleris apsispięs mirti 
Berlyne greičiau negu kad ban 
dys pabėgti. Jis slaptai bijojosi, 
kad jį rusai gali sugauti gyvą 
arba kad jie atras jo kūną po 
mirties. Hitlerio didžiausia bai 
mė buvo, kad jam gali panašiai 
atsitikti, kaip atsitiko Mussoli 
niui ir jo meilužei (jie buvo 
italų partizanų sušaudyti ir pa 
karti už kojų).

— Jeigu jie paimtų mane gy 
va ar mirusį, tai jie paimtų 
mane Maskvon, — murmėdavo 
Hitleris. — Ten jie išstatytų 
mane viešai parodai ir aš bū 
čiau kaip koks vaškinis maneke 
nas. — Jis pradėdavo histeriš 
kai šaukti: — Tai neprivalo at 
sitikti, aš sakau tau. Tai pri

Dešimtyje paskutinių dienų, 
po kurių Adolfui Hitleriui švie 
sos užgeso amžinai, jo bunkery 
je įvyko net du linksmi pobū 
viai. Pirmasis pobūvis įvyko ba 
landžio 20 d., kada Hitleris šve 
ntė savo- gimtadienį. Tą dieną 
jis buvo nepaprastai smagus ir 
linksmas. Goeringas, Ribbent 
ropas, Keitelis, Bormanas ir ki 
ti augšto rango karininkai lan 
kėši jo bunkeryje — pasveikin 
ti ir pareikšti pagarbą „fiuhre 
riui“, (d. b.)
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Mokslo •techniko* naujienos
KANADOS ANTI-POLIO SKIEPIJIMO PROGRAMA
Balandžio mėnesį sukaks rne čios turės šią programą tęsti, 

tai, kai tyrimo įstaigos pranešė, Daugumas provincijų pradėjo 
kad Salk antipolio skiepai yra skiepijimą nuo 5—6 ir septyne 
ne tik nekensmingi, bet pesiro rių metų amžiaus. Quebecas 
dė duodą 90% saugumo nuo pradėjo nuo priešmokyklinio 
polio paralyžiaus ligos. amžiaus vaikų, nes ši vaikų gru

Šis pranešimas sukėlė tokią pė pastaraisiais metais daugiau 
didelę džiaugsmo bangą, kad šia buvo ten polio paliesta, 
buvo beveik nepastebėta tai, Federalinė valdžia praneša, 
jog skelbimo data sutapo su 10 kad šiuo metu pagaminta pa 
metų sukaktuvėmis nuo mir kankamai skiepų 1956 metų pro 
ties JAV Prezidento Roosevel gramai įvykdyti.
to, kuris buvo vienu iš daugiau Pagrindinis Kanados skiepų 

Autorius gausumu nepasižy šiai pasaulyje pagarsėjusių po gamintojas — Connaught Me 
Research Laboratirijos 

Iki šiol pasirodė Henriko tą kaip tik bu/o specialiai pa Toronte pereitais metais gami 
Radausko poezijos 3 rinkiniai: rinkę. no skiepų serumą statinėmis po
„Fontanas“ 
guje“ 1950 
jos knyga 
1955, dabar 
80 psl., kaina 3 dol.). Meistriš pradžios (kada prasideda polio statinės po 400 ir 500 litrų, 
ka eilėraščių forma, minčių žais sezonas), buvo paskiepyta 880. 
mingumas, originali tematika, 000 kanadiečiu berniukų ir mer rasis Kanados skiepų gaminto pasiekti debesis su sidabro-jo 
savita poetu spalva išskiria Ra gaičių. jas — Institute of Microbiolo do mišiniu. Tuo būdu lietų jie
dauską iš kitų mūsų poetų. Pre Skiepijimo prasmės buvo kr gy prie Montrealio Universite gali iššaukti tik ten, kur yra sun 
mija bus įteikta metinėje LRD uopščiai stebimos, o dabar jau to — tuo tarpu nepradėjo skie kių atšalusių debesų ir kur juos 
literatūros šventėje kovo 25 d. paskelbti ir rezultatai: skiepai pu gamybos. Statybai susitruk galima pasiekti su minėtu jun 
Čikagoje, Lietuvių auditorijoje, visiškai saugūs, parodė savo džius. Institutas galės pradėti giniu.
Laureato poezija bus interpre efektyvumą 85%. gamybą tik 1957. Tuo būdu Principas yra tas, kad sidab
tuojama dviejų aktorių, vakaro Dabar skiepai jau paruošti Connaught Laboratorijos ir šie ro — jodo molekulės yra susi 
programoje dalyvaus ir eilė ra 1956 metų programai. Tikima met turės pakelti pačios vienos jungusios panašiai, kaip susijun 

gęs vandenilis su deguoniu su 
darant vandenį. Normaliai pa 
kankamai atšalę vandens garai 
debesyse kondensuojasi apie 
dulkes, ir tada pradeda lyti. Be 
to kondensavimosi galimybės 
nėra didelės: normaliai tik apie 
5% debesų kondensuojasi ir ly 
ja. Sidabro-jodo dūmai sukelia 
garuose didesnes koncentraci 
jos galimybes: daug didesnį 
procentą lyjančių debesų.

Denison ir Power naudoja 
tam tikras krosnis, kuriose kū 
rena koksą, įmirkytą sidabro— 
jodo mišiniu. Tuo būdu gauna 
mi dūmai „pasiunčiami” į debe 
sis.

Kitas jų gaminys — ilgalai 
kis oro spėjimas. Šie spėjimai 
remiasi principu, kad panašios 
priežastys sukelia panašius oro 
reiškinius. Bet tos priežastys 
kaitaliojasi priklausomai nuo: 
laiko, vietos, temperatūros, oro 
srovių ir tt. To išvadoje mete 
reologistai privalo turėti didžiu 
lį 15.000 žemėlapių gerai 
tvarkytą rinkinį, kad galėtų 
ėti orą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Tuo tarpu polio liga dar nė 
ra Kanadoje visai išnykusi, bet 
Federalinės ir Provincinės vai 
džios sluogsniai tikisi, kad tai 
netruks ilgą laiką ir liga bus vi 
siškai likviduota. (CS).

KANADOJE PREKIAUJA 
MA IR LIETUM.

Du montrealiečiai verčiasi 
vienu iš nepaprasčiausių verslų 
Kanadoje: Paul Denison ir Ber 
nard Powr parduoda. . . lietų.

Abu yra anksčiau buvę vai 
džios metereoiogijos įstaigos 
tarnautojai. Jų parduodama pre 
kė yra moksliniu būdu išgauna 
mas lietus ir ilgalaikiai oro spė 
jimai. Pereitą metą jie uždirbo 
iš popierio žaliavos kompanijų 
50.000 dol. už tai. kad sukėlė 

1953, „Strėlė dan Garsiuosius skiepus Kanados 200 litrų. Tuo būdu kiekvieno dirbtinį lietų ant miškų, kurie 
ir „Žiemos daina“ sveikatos įstaigos priėmė išskės je statinėje buvo 200.000 skie ms Srese gaisro pavojus.
(V. Sauliaus leid., tomis rankomis. Per keletą mė pu, kiekvienas po vieną kubinį Jie aiškina, kad galį tik pa 
premijuotoji poezi nešiu, t. y. ligi liepos mėnesio centimetrą. Dabar gaminama dėti gamtai: sukelti lietų ten, 

kur tam yra atitinkamos saly 
Tenka apgailestauti, kad ant gos. Jų vartojamas metodas —

H. RADAUSKAS — 1955 M. LRD PREMIJOS 
LAIMĖTOJAS

LRD 1955 metų grožinės h misijoje, karo metais buvo Vais 
teratūros premija teko Henri tybinės leidyklos vyr. redakto 
kui Radauskui už poezijos kny rius, nuo 1950 m. gyveno Cika 
gą „Žiemos daina“. Balsų tikri goję, 
nimo komisija (J. Augustaitytė Eilėraščius pradėjo spausdin 
Vaičjūnienė, Gražina Tulaus ti 1929 m. Bendradarbiavo Gai 
kaitė ir Albinas Valentinas) ga suose, N. Romuvoje, Vaire, Ži 
vo 57 rašytojų balsavimo vo dinyje, Dienovidyje ir tremties 
kus, kuriuos patikrinus slapto periodikoje bei almanachuose, 
jo balsavimo tvarka, pasirodė spausdindamas originalią poezi 
šie duomenys: Henriko Radau ją, pateikdamas rusų, lenkų, vo 
sko „Žiemos daina“ gavo 31 kiečių ir prancūzų poetų ar be 
balsą, Leonardo Andriekaus ly letristų vertimų, taip pat litera 
rikos knyga „Atviros mairos“ turinių straipsnių bei recenzijų. 
— 20 balsų, 6 kortelės tuščios. / •
Kaip prisimename, šios dvi kny užtai jo žodis dailus ir tiks lio ligonių. O skelbėjai šią da dical 
gos pirmuoju balsavimu buvo ]us 
patekusios į finalą. Tuo būdu 
LRD 1955 metų 500 dol. pre 
mija, kurios mecenetas yra 
kun. dr. J. Prunskis, visuotiniu 
rašytojų balsavimu pripažinta 
rašytojui Radauskui.

Radauskas gimė 1910 m. Kio 
kuvoje, kur tuo metu jo motina 
iš Lietuvos buvo nuvykusi pas 
savo seserį. 1929 m. baigė Pa 
nevėžio mokytojų seminariją, 
1930-35 m. Vytauto Didžiojo 
un-te humanitarinių m. f-te iš 
ėjo lituanistikos mokslus, 1937 
m. buvo Klaipėdos radiofono re 
daktorius, vėliau 
mo m-jos Knygų

dirbo Švieti 
Leidimo ko šytojų.

HENRIKAS RADAUSKAS

ŽIEMOS DAINA
Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais, 
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Apsitverė žiema, — neįžiūrimais augščiais, 
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais.

O eilėraštis gimsta — kaip vėjas — iš nieko
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta — kaip vėjas — į savo namus.

ŽIEMOS PASAKA
Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjas? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai, 
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą 
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai, 
Balti karaliai ir kepėjai, 
Ir šlama medžiai apsnigti.

Iš Henriko Radausko naujai išleistos ir gavusios Lietuvių Ra 
šyojų Draugijos 1955 metų premiją. Ši gražiųjų eilėraščių 
knyga gaunama „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje. Kaina 3 dol.

si, kad visi vaikai, kurie per visą skiepų gamybos naštą, 
nai gavo du ar net tris pirmuo 
sius skiepus iki šių metų liepos 
mėnesio gaus paskutinį skiepą. 
Be to, numatyta, kad šiemet 
nauja grupė vaikų, apie 2 milio 
nūs, gaus pirmąjį ir antrąjį sk 
iepą.

Bet šių metų skaičiai gali bū 
ti dar didesni. Vien Ontario yra būdu 
numačiusi papildomai įskiepyti 
1.500.000 naujų vaikų.

Apskritai yra nusistatymas, cedūrą. Serumo pavyzdžiai iš 
kad iki 16 metų amžiaus (o jų kiekvienos statinės yra įskiepi 
būtų apie 5.318.000) būtų įskie jami kiekvienoje laboratorijoje 
pyti ir tuo būdu apsaugoti nuo 
polio.

Federalinės valdžios tolimos 
nės ateities planas yra pratęsti 
polio skiepijimo programą vis 
augštesnio amžiaus grupėms 
(kurioms ši liga dar pavojinga), 
kad galutinoje išvadoje visi ka įskiepijamos žiurkės, Gvinėjos 
nadiečiai būtų gavę šių skiepų, kiaulės, kiškiai ir kiaušiniai —

Kai to bus pasiekta, tada Fe taip pat tyrinėjimo reikalams, 
deralinės valdžios pašalpa pro Pagaliau visas serumo garny 
vincijoms tuo reiklaa bus nu bos procesas yra nuolatinėje 
traukta. Toliau Provincijos pa kontrolėje.

Kanados valdžia galvoja, kad 
šiuo atveju svarbu yra saugu 
mas, bet ne greitis. Pereitais 
metais trys iš 27 Kanadoje pa 
gamintų skiepų serumo statinių 
buvo 
vieno 
kurio

sunaikintos. Nebuvo nė 
polio susirgimo atvejo, 
priežastimi kokiu nors 

galėtų būti skiepijimas.
Kanada ir JAV dabar naudo 

ja tą pačią skiepų tikrinimo pro

18-kai beždžionių. Vėliau pa 
imami jų smegenų ir raumenų 
audinių pavyzdžiai ir kruopa 
čiai tikrinami mikroskopu. Už 
tenka mažiausio įtarimo — ir vi 
sa statinė išmetama lauk.

Serumo pavyzdžiais be to

IR JUS

PASITARNAUJATE

DUODAMI

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

NORIAI
UUUa NUOŠIRDŽIAI

RAUDONAJAM KRYŽIUI 

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

Velykos bus šaltos ir niūrios be 
VAIVOS 

kišeninio, paveiksluoto

JUOKTIS SVEIKA 300 juokų rinkinio,
(100 iš jų „juokai iki ašarų”). I ir II dalis (atskirai po 
2 dol.). už abi — tik trys doleriai. Gaunama Čikagoje 
„Naujienų“ dienraščio knygų skyriuje. Gaunama taip 
pat betarpiškai prisiuntus 3 dol. (persiuntimas — mūsų 

išlaidom) pas
N. Jonušką

15 Cotton St. Noslindale 31 — Boston, Mass.

S kubėk.
L letuvi,

A p 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 neiaimin 
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 apdraudą.
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.

su
sp

Oslo užimti. Vokiečių kariuo 
menės. . . Norvegai dar pasi 
priešino. Ir dar besipriešiną. 
Danai pasidavė nesipriešinda 
mi. Lietuvoje. . . šiandien buvo 
seime svarstomas ordinų ir me 
dalių įstatymo pakeitimas“. . .

Įdomi knyga, aprašnti didžią 
ją Europos, drauge ir Lietuvos, 
tragediją. Terra šią knygą pui 
kiai išleido, labai gražiai įrišo į 
kietus viršelius. Didžiulė, 456 
puslapių, ir kainojanti 4.50. Ši 
knyga gaunama „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ redakcijoje: 
7 722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, Canada.

„UŽUOLANKA’’ Nr. 1, sau
Jurgis Savickas. ŽEMĖ DE sio-vasario 1956 metų. Šis žur 

GA. Tai yra rašytojo ir Lietu nalas pastoviai gerėja ir grąžė 
vos diplomato atsiminimai, ap ja. Šis nr. ir didelis, ir gražiai 
imą laikus Antrojo Didžiojo ka iliustruotas, ir turiningas long 
ro metu. J. Savickas tada gy ^e vai paskaitoma medžiaga. Užuo 
no Viduržemio jūrų pakiašt/ lankos adresas: 729 West 18 
je, prie Italijos ir Prancūzijos Street, Chicago 16, Ill., USA. 
pasienio ir visą laiką stebėjo ka Kaina metams 5 dol.
ro eigą. Tai įdomi knyga. — Iranas išvarė Maskvos ats 

Be ko kita J. Savickis rašo: tovą Kuznecova, nes susekta, 
„1940. IV. 11. Kopenhaga ir kad jis dalyvavo špionaže.
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1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams. i

P. PILKALNIS

PELĖDA
t PASAKA APIE UŽBURTĄ GELTONPI AUKĘ BAJO 
RAITŲ IR JA IŠGELBĖJUSĮ JAUNIKAITI, KURIS JĄ 
VEDĖ IR ŠAUNIAS VESTUVES IŠKĖLĖ, KURIOSE, 
SAKOSI, DALYVAVĘS IR ŠIĄ PASAKĄ PASEKĘS 

RUDENŲ PRANO SENELIS)
2.
Tat taręs, panaitis atvėrė savo gelsvos odos lagaminėlį, 

paklojo ant žemės balto lino drobulę ir pradėjo ant jos krauti 
keptus viščiukus, duonos balčiausios riekeles, obuolius ir kriau 
šes gražiausias, net medaus stiklinaitę šalia vyno butelio pa 
statė.

Jaunikaitis jau tiesė ranką prie duonos, nes manė, 
geraširdis ponas, jam visa tai padėjo, bet šis staiga viską į 
šalį patraukė ir saldžiai nusišypsojęs tarė:

— Neskubėk, jaunas žmogau. Pakalbėkime truputį. Aš 
tau duosiu skaniai pavalgyti, o tu man ką nors atminimui 
duosi.

— Aš nieko neturiu, ką galėčiau tau duoti, — sako jau 
nikaitis.

— O žiedą, che, che, kam tu jį laikai kišenėje? Bet jeigu 
tu nenori su juo skirtis, tai bent parodyk man ir galėsi viską 
paimti, — parodė tas riestaūsis ponaitis į valgius ant drobu 
lės.

Suprato jaunuolis gundytoją sutikęs. Užmerkė akis ir 
pro sukąstus dantis tarė:

— Mirsiu, bet tau žiedą nei duosiu, nei rodysiu — žodį 
tesėsiu.

Ilgai dar jį gundė ir žiedą viliojo ponaičiukas, bet jauni 
kaiti sbuvo tvirtas, it ąžuolas. Pagaliau jis ponaičiui liepė su 
sikrauti savo viščiukus ir keliauti savais keliais.

Tik saulei leidžiantis ponaitis pranyko, o jaunuolis pra 
dėjo šliaužti prie dvaro liepos. Sunkus tai buvo kelias: ak 
menys, krūmokšniai raižė rankas ir veide. Suplyšęs, susikru 
vinęs naktį pasiekė liepą. Atsisėdo ir laukia. O čia prieš pat 
vidurnaktį, vėl tas pats ponaitis atstraksi: pasimaivo, pasi 
kraipo ir sako jaunikaičiui:

— Na, neatrodo, kad būtum kvailas bernas, tad nesu 
prantu ko čia dabar kankiniesi. Duok man žiedą ir aš tave 
padarysiu turtingu ir galingu: gausi dvarą didžiausią, pinigų 
visą maišą ir gyvensi gražiai, sau uliosi linksmai. O jei ne — 
vesi tą išverstakę pelėdą. Pagalvok tik: kaip tu su tokia pa 
baisa gyvensi!

— Atstok tu nuo manęs, gundytojau, — sako silpnu, bet 
griežtu balsu jaunikaitis. — Aš jos nežadėjau vesti, o ką pa 
žadėjau — tesėsiu.

Suūkė liepoje pelėda ir ponaitis pranyko, kaip kamparas 
išgaravo. Pelėda dar kartą suūkė, bet šį kartą taip graudžiai, 
taip širdį veriančiai ir staiga virš jo galvos suplasnojus tarė:

— Narsus ir šaunus esi jaunikaiti! Daug iškentėjai, bet 
nepalūžai ir nepabūgai. Bet dar neviskas, nors jau esu visai 
netoli išsigelbėjimo ribos. Tereikia tik vieno tavo žodžio. 
Kaip jau tau sakė tas gundytojas, tu turi prisižadėti mane 
vesti. Ir jeigu prižadi — turi čia pat mane pabučiuoti.

Jaunuolis buvo benorįs žodį tarti, bet pelėda vėl pradėjo 

jį tokiu gailiu ir maloniu balsu prašyti, maldauti, kad jaunuo 
liui jos pagailo ir jis nusiminęs tarė:

— Gerai. Sutinku, nes jau nesitikiu iki ryto išgyventi...
— Duok dabar man tą žiedą ir pabučiuok mane, — 

džiaugsmingai suūkė pelėda.
Nenoromis jaunikaitis apkabino didelę, pašiurpusią pelė 

dos galvą ir užsimerkęs siekė jos kumpo snapo. Bet vos jį 
palietęs atšoko ir atsimerkęs žiūri: liekna, it nendrė, nematy 
to grožio geltonplaukė mergina prieš jį bestovinti, puikiomis 
rausvomis lūpomis meiliai besišypsanti. Jaunuolis, žodžio ne 
galėdamas iš nustebimo pratarti, žiūrėjo į šią merginą, ir ne 
žinia ar būtų prakalbėjęs, jeigu buvusi pelėda — gražioji ba 
joraite nebūtų prašnekusi:

— Eikš mano išvaduotojau! Privargai ir prikentėjai, 
dabar einam į mano dvaro rūmus, kur tu pailsėsi ir pavalgy 
si, o mane vedęs būsi tikruoju viso dvaro šeimininku.

Ir taip įvyko: buvo iškeltos šaunios vestuvės, kokių šio 
je apylinkėje niekas nebuvo regėjęs: upės vyno tekėjo, jau 
čiai ant jiešmų kepė ir linksminosi visi ir niekam nieko ne 
stigo.

O jaunikaitis ir jo gražioji žmonelė su visais maloniai 
kalbėjosi, visus vaišino, ir, kaip Raudėnų Prano senelis, tas 
didelis pasakorius porino, tokios laimingos poros ir tokios 
puotos jis niekada per visą savo ilgą gyvenimėlį nebuvo ma 
tęs.

— Taigi, vaiki, jeigu anas vyras būtų pasidavęs gundy 
mams, jeigu nebūtų savo žodžio tesėjęs — jis būtų elgeta vai 
kščiojęs, vaiduoklė pelėda ir šiandien savo klaikiais ūkavi 
mais žmones gązdintų, — papsėdamas pypkę baigė šią paša 
ką Raudėno senelis. (p. p.).
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KU LTŪR
KELIAMA MINTIS AMERI KOJE ĮKURTI LIETUVIŲ 

UNIVERSITETAS
P. Jurgėla „Drauge“ plačiai mę „Lietuviais esame mes gi 

nagrinėja Lietuvių Universite mę, lietuviais norime ir būt". 
tO' įkūrimo klausimą. Neabejoti Ši giesmė paplito Prūsų Lietu 
na, kad Amerikos lietuviai da voje ir tapo lietuvninkų himnų, 
bar tikrai galėtų įkurti Ameri 
koje universitetą. Kaikurie fa 
kultetai visai lengva būtų įkur 
ti. Kiek sunkiau būtų su medi 
cinos, gamtos ir techniškųjų 
mokslų fakultetų įkūrimu. Bet 
rimtai to siekiant, tikrai būtų 
galima Amerikoje turėti lietu 
vių universitetą.

Ir daugiau dar daug ką gali SIŪLO LEISTI MEDICINOS 
ma būtų įkurti, jeigu būtume 
nrotingi, vieningi ir pasiryžę. 
Salima būtų lengvai turėti pa 
’tovų teatrą ir nesunkiai sukur

operą.

RELIGINIO MENO PARODA
Čikagoje atidaryta praėjusį sek 
madienį. Parodoje dalyvauja 
36 dailininkai su 150 kūrinių, 
iš JAV, Kanados Australijos, 
Prancūzijos ir tt. Parodos ati 
darymo išvakarėse buvo prof. 
Z. Nomeikos vargonų koncer 
tas.

WINDSOR, Ont.
VASARIO I6-TOS MINĖJ! MO VARDU

pasiųsta Kanados federa nuolatiniai apsigyvens ir per 
valdžios atstovams atitin ims choro vadovavimą iš J. Sin 
raštai, primenanti šventę kaus, kuris išvyksta į JAVb-es.

Iš jų — Rekolekcijos, kurias vedė

o vėliau paplito visoj Lietuvoj 
ir buvo lietuvių labai pamėgta.

PIANISTO ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS 

fortepiono koncertas paskirtas 
Čikagoje, Marijos Augštesnės 
mokyklos salėje, kovo 24 d., 7. 
30 vai. vakaro.

buvo 
lines 
kami 
ir Lietuvos pavergimą.
gauti laiškai — atsakymai, ku kun. Grauslys, gilių minčių pa 
riuose primenama, kad į tai bus mokslais atnaujinimo dvasi 
atkreiptas dėmesys. Ištrauka iš niam gyvenimui. Gaila, ne visi 
Kanados užsienio reikalų minis tuom pasinaudojo, jo konferen 
terio laiško: „...I can assure cijų — pamokslų pasiklausyti 
you that the fare of Lithuania būtų buvę visiems naudinga, 

vien jiems ant other states engulfed by Rekolekcijas užbaigė kun. Da

Veda sktn. inz. J. Bulota.
LSB VADUOS ATSIŠAUKIMAS DŽIAMBORĖS FONDO 

REIKALU.
Mieli Skautų Tėvai, Bičiuliai viai berniukai kalbėjo kitatau

ir Rėmėjai! čiams berniukams 1 _
Lietuvių Skautų Brolijai, vei suprantama berniukų kalba ir the Soviet Union will never be gilis iš Detroito, kuris 5 vai. v. 

kiančiai laisvajame pasaulyje, nuoširdumu, kalbėjo į tuos, ku lost sight of by the Canadian dalyvavo atkų kuopos agapėje 
be tiesioginių auklėjimo uždavi rie rytoj, poryt bus savo tautų Government. . .“ pas p. Čiuprinskus, kurios mc
nių yra ir dar viena svarbi pa likimą lemianti karta. Tokiais — Naujas vargonininkas p. tu prisaikdino tris naujus kuo 
reiga — Lietuvos reprezenta žygiais buvo pravesta mūsų tau Sodaitis atvyko iš Winnipego. pos narius ir pasakė kalbą apie 
cija. tinių reikalų propaganda pašau Jis, jei pavyks susirasti darbą, Šv. Kazimierą.

Daugelis Jūsų, gerbiamieji, linėje arenoje, į kurią joks mū
ŽURNALĄ

Dr. V. Tercijonas ilgoku str 
aipsniu pamatuotai „Naujie žino kokios didelės galimybės sų veiksnys įsiskverbti nepajė 
nose“ kelia Amerikos gydyto mūsų skautų vienetams išnešti gs, į ją atvėrė kelius mūsų skau 
jų reikalus: sudaryti visų gydy Lietuvos reikalus į tarptautinį 
tojų organizaciją, kuriai pri jaunimo forumą — pasaulio 
klausytų visi lietuviai gydyto skautų šeimą, kurią sudaro per 
jai; įsilieti į Amerikos gydyto 10 milionų skautų-čių 60-tyje 
jų organizaciją, ir, kad ypač pasaulio kraštų. Tas galimybes 
esą skubu, išleisti lietuvių me atveria tarprautiniai skautų są 
dicinišką žurnalą, ar metraštį, skrydžiai ir stovyklos - džiam 

borės, kuriose, vien kalbant 
apie praeitus metus, mūsų bro

tiška uniforma ir širdis.
Šiandien mūsų Brolijai prieš 

akis nauji uždaviniai. Ateinan 
čiais metais Anglijoje bus jubi

St. CATHARINES, Ont.
LIETUVIAI GABUMAIS

tik, kad neatsilieka, bet ki Piliponytė lanko vietos 
pralenkia. Štai, vasario 20 ge mokyklą ir yra savo

J. S.

Colle
9 kla

TAI BENT APDOVANOJO...
Kovo 14 d. Vilniaus radijas ijjos vienetai yra iškėlę trispal 

pranešė, kad Sofija Čiurhenie Vę( lietuviškas dainas, pasklei' 
dę tūkstančius egzempliorių in 
formacinės medžiagos apie Lie 
tuvą.

1955 m. nuskambėjo mūsų 
reprezentantų žygiu į pasauli 
nę sk. džiamborę Kanadoje. 
Ten mūsų stovyklavietė buvo 
viena iš gražiausių ir labjausiai 
lankomų, ten mūsų broliai šo 
ko tautinius šokius tūkstanti 
nei skautų ir skaučių publikai, 
pasirodė televizijoje ir per ra 
diją. Tų pačių metų Kalėdose 
Australijos broliai dalyvavo mil 
žiniškoje Pan-Pacifico džiambo 
r ėję ir ten atliko mūsų tautai 
didelės svarbos patarnavimą.

Tai buvo žygiai gražiai įsiri 
— Stasys Yla parašė naują kiavę į mūsų visos emigracinės 

knygą — „Laisvės problema", visuomenės pastangas — visur 
kuri jau išėjo iš spaudos.

— Prof. St. Kolupaila labai 
gražiai atsiliepia apie septintą 
jį Lietuvių Enciklopedijos to 
rną, nors jame yra kiek ir klai 
dų.

— St. Pilka baigia paruošti 
Lietuvių Teatro Almanachą, 
540 p. veikalą su 400 iliustraci 
jų. Almanachas bus suskirsty 
tas į penkius skyrius: 1) aktu 
alūs teatro klausimai; 2) me 
džiaga liet, teatro istorijai; 3) 
teatro įvairenybės (trumpos 

suėjo liet, teatro žinutės, pradedant 
125 metai, kai gimė Mažosios nuo Gedimino laikų) ; 4) in me 
Lietuvos himno-giesmės „Lie moriam (nekrologai žymesnių 

viais esame mes gimę“ auto liet, teatro žmonių); 5) apžval 
.uis Dr. Jurgis Sauerveinas- gos liet, teatro Amerikoje ir Ka 
-Girėnas. Buvo nepaprastai ga nadoje nuo 1949 iki 1955 m. 
bus kalboms kurių buvo išmo — V. Putinas šiuo metu rašo 
kęs 42. Iš visų išmoktųjų kalbų stambų romaną „Sukilėliai“, 
jam geriausiai patiko lietuvių kuriame vaizduojamas 1863 m. 
kalba, kurią jis laikė pačia gra sukilimas Lietuvoje. Pirmoji 
žiausia kalba pasaulyje. Lietu romano dalis bus išleista dar 
vių kalbos jis išmoko Maž. Lie šiemet vasarą.
tuvoje. — Vlado Ramojaus atsimini

Dr. Sauerveinas darė žygių, mų knyga „Lenktynės su šėto 
kad lietuviai savo žemėse patys nu“, vaizduojanti mūsų karo 
valdytųsi. Pamilo mažlietuvius dalinių odisėją nuo Vabalninko 
ypač dėl to, kad neišsižadėjo se iki Kopenhagos, jau pradėta 
nosios kalbos ir senųjų papro spausdinti ir pasirodys vasario 
čjų. Užjausdamas jų laisvės ii mėnesyje. Jau visas tekstas su 
gesį, Sauerveinas ir parašė gies rinktas. Leidžia Lietuvių Kny

nė, susilaukusi 70 metų amžiaus 
sukaktuvių, Paleckio apdovano 
ta... „garbės raštu”. Toks „gar 

puikiai sukurtas yra dailininko bės raštas“ iš tikrųjų yra „vii 
Z. Kolbos, kuris buvo siūlomas ko biletas“. Matyt, S. Čiurlio 
ir Montrealiui. Kad taip šį vit nienė okupantui „ne košer“. 
ažą galima būtų atkelti į Mont 

■ealio Aušros Vartų parapijos 
įžnyčią. Vitražas mums taip 

pat tiktų, bet Z. Kolba yra drau 
ge ir mozaikas. Vitražo planą 
galima būtų realizuoti ir mozai 
koje.

DAILININKAS TADAS 
SPARKIS

AUŠROS VARTŲ 
VITRAŽAS

PASIBAIGĖ LIETUVOS 
KOMPOZITORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Kovo 14 d. Vilniaus radijas 
pranešė, kad kovo 8 dieną Vii 
niuje prasidėjęs Lietuvos kom 
pozitorių suvažiavimas, pasibai 
gė. Užbaigimo kalbas pasakė 
Balsys, Kaveckas, Gendrimas,

kovo 17 d. Čikagos lietuvių au Karosas, A. Budriūnas ir sve 
ditorijoje atidarė savo tapybos čiai iš Maskvos ir Rygos, 
darbų parodą, kuri tęsis ligi ko 
vo 25 dienos. Išstatyta 40 kuri 
nių.

— Profesorius kalbininkas 
Pranas Skardžius persikėlė gy 
venti į Washingtona, 50 Nichol 
son St., N. W., Washington 11, 
D. C„ USA.

— „Draugas“ rašo, kad per 
sikeliant į naujas patalpas bus 
padidinta ir patobulinta spaus 
tuvė, įdedant į ją per 60.000 do 
lerių.

MAŽLIETUVIŲ HIMNO 
AUTORIAUS SUKAKTIS.

Šiemet vasario 15 d.

skleisti žinią apie Lietuvos ne 
laimes ir įgyti Jai kaip galint 
daugiau draugu. Šie žygiai bu 
vo atlikti berniukų ir jaunuo 
lių, kurių dažnas mažai Lietu 
vą beprisimena su tokia enter 
gija ir pasišventimu, kad jais 
gali drąsiai didžiuotis visa lie 
tuvių tauta. Džiamborėse lietu

Lietuviška prekyba
FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS

1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont.
Čia rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan 
tuotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
Lietuviams duodamos nuolaidos.

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

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

arba pagal susitarimą.
Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356

Jūsų 
sime 
listų

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredit< koperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

ne 
tus
d. laikraštyje „The St. Cathari sės iš 39 mokinių irgi antroji 

lėjinė pasaulio skautų džiambo nes Standard“ išlaikiusių egza mokinė. Be to yra liet, tautinių 
rė ir sk. vyčių sąskrydis, taip 
pat tautinė JAV skautų stovyk 
la, JAV-bėse. LSB, jausdama 
savo įsipareigojimus tautinės 
reprezentacijos srityje, rengia 
si ir 1957 m. padaryti Lietuvai 
skautišką gerąjį darbelį.

Nelengva tai buvo anksčiau 
atlikti, nes didžiausią finansinę 
naštą tekdavo pakelti patiems 
reprezentantams, jų tėvams ir 
skautų vienetams. Planinges 
niam šių žygių paruošimui LS 
B Vadija įsteigė prie savo Už 
sienio Skyriaus nuolatinį Džia 
mborės Fondą (DF), 
nansuos visas mūsų 
tarptautines išvykas, 
pagandinius leidinius 
tuvą ir jos skautus. Į 
neš savo sutaupytus centus visi 
Brolijos nariai, nuo vilkiuko iki 
skautininko, ir vienetai pagal 
savo pajėgumą; bet pagrindi 
nės paramos mes prašome iš sa 
vo bičiulių - rėmėjų. Kiekviena, 
kad ir mažiausia, auka bus lau 
kiama su gilia padėka ir Įsipa 
reigojimu.

DF iždininko adresas: Mr. 
A. Pocius, 295 Grey Str., Lon 
don, Ont., Canada.

Lietuviai skautai emigracijo 
je iš savo pusės nepritruks nei 
aukos dvasios, nei pasišventi 
ino išnaudoti kiekvieną tarptau 
tinę progą lietuviškiems reika 
lams.

Jų judrumas, išradingumas,

minus The Royal Conservatory šokių šokėja, priklauso lietuvių 
of Music, Toronto kandidatų skautams ir bendrai visur, kiek 
sąraše yra viena St. Catharinie tik leidžia galimumas, priside 
tė, lietuvaitė Sigita Piliponis. da prie lietuviško darbo. Lai 
Pažymima, kad ji išlaikiusi ant Į,ūna pavyzdys tiems, kurie jau 
ro skyriaus egzaminus kaipo atšalst su mažaisiais jau ne 
antroji mokine su pirmos klases , „ .v. . . ,
garbės pažymiu (Grade II: kalba hetuviskai ir bijo prasi 
theory, first class honors). Prie žioti, kad nepakenktų mokyklai 
to reikia priminti, kad Sigita — angliškai gerai išmokti, rn.

kuris fi 
Brolijos 
leis pro 
apie Lie 
šį fondą

gų klubas.
— Okup. Lietuvoje skelbia 

ma esant suregistruota dau 
giau kaip 3.800 archeologinių gilus tautinis sąmoningumas, 
paminklų, tame tarpe apie 600 kovinga dvasia ir svetimų kai 
piliakalnių. Paskiausia buvo bų žinojimas, sujungti su Jūsų, 
vykdyti kasinėjimai Migonių mielieji bičiuliai, parama, ir atei 
piliakalnyje prie Kruonio ir La tyje atliks didelius darbus Lie 
variškių — Aukštadvario apy tuvai.
linkėse. Migonių piliakalnyje v s St Kairys
surasta daugiau kaip 4000 gru j_SB Vyriausiasis Skautininkas
blėtosios keramikos juodų šu 
kių. Senovinėje gyvenvietėje 
prie Veliuonos taip pat daryti 
kasinėjimai. Buvę konstatuota, 
kad piliakalnis ir gyvenvietė

ps. A. Banevičius 
Užs. Skyr. Vedėjas 
ps. O. Gešventas

DF Sekretorius.

Taip pat buvo kasinėjami pilka & » • . • • j ■ . •
piai Akmenės ir Traku rajo Lietuviai advokatai 
nuošė. ‘ g NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle)
Toronto 5, Ont.

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

A. E. McKAGIIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE, 

s International Service Suirau
91 Roncesvalles Av&nue, Toronto, Ontario.

| Tel. LO 5613.
v Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
$ adv. A. L I Ū D Ž I U S.
S Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
x atliekami dar šie reikalai:

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 
$ (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
f DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON 
gir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
S su pilna siuntinių gavimo garantija. — ū
SPINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. $ 
| — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
9 iš įvairių Draudimo B-vių ir x

Workmen‘s Compensation Board. —
% PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — |

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. |

f PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ | 
S PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. £

TORONTO TAUTOS FON DO SKYRIAUS ŽODIS 
VISUOMENEI.

Su didžiausiu pasisekimu at Dr. M. Arštikaitytė 50 dol., A. 
šventus Lietuvos Nepriklauso Augustinavičius 10.50, Dr. A. 
mybės šventę vienybės ir grei Valadka, I. Demikis, K. Mat 
to išlaisvinimo ženkle, negalvo kevičius ir A. Pabedinskas po 
kime, kad jau savo tautinę pa 10, Pr. Čeponis 8, L. ir V. Sen 
reigą esame atlikę. Išlaisvini džikai 7.50, St. Kirstukas 7, 
mas mūsų tautos brolių, sesių Pr Razgaitis 6.50, S. Gabaliaus 
iš bolševikų okupantų turi būti kas 6, A. Juozapavičius 5.50, 
kasdieniniu mūsų dienos rūpės A. Bumbulis, J. U., St. Jukne 
čiu bei sielvartu. Juk visų mū vičius, Kl. Dalinda, J. Žilys, dr. 
su didžiausias troškimas kaip Yčas, A. Smitas, B. Sakalaus 
greičiau išvysti Laisvą Tėvynę kas, S. Sližys, V. Užupis, V. 
ir pamatyti išvargusius biolius Montvila, A. Saulis, V. Bačė 
su džiaugsmo ašaromis 
tant iš tolimojo Sibiro į 
gimtinę.

Kas dar nėra atlikęs 
tautinės pareigos, tas dar 
prisidėjęs prie Lietuvos Laisvi' ntrealį Tautos Fondui 700 dol. 
nimo bet kokia auka, tas gali at 
likti kiekvieną dieną pasiųsda 
mas pagal savo išgales Tautos 
Fondui šiuo adresu: O. Indre 
lienė, 202 St. Clarens Avė., To 
ronto, Ont.

Išaugus Toronto apylinkės 
veiklai, taip pat ir Toronto Apy 
linkės Tautos Fondo Komite 
tas, matydamas daugiau darbų, 
pasiskirstė pareigomis: J. Jasi 
nevičius — Tautos Fondo Įga 
liotinis — pirmininkas, St. Ga 
baliauskas — vicepirmininkas, 
J. Strazdas — sekretorius, O. 
Indrelienė — iždininkė, A. Kuo 
las — parengimų reikalams, 
Buntinas — narys.

Reikia tarti didžiausią pade 
ką mūsų broliams ir sesėms au 
kavusiems Lietuvos Laisvini 
mo reikalams. Šiemet buvo iš 
platinta daugiausia lietuvio pa 
sų ir ženklų, net už 274.50 dol. 
Dėl vietos stokos ir dėl techniš 
kų kliūčių (neišskaitomos pa 
vardės) negalime paskelbti vi 
sų aukojusių Lietuvos Laisvini 
mo reikalams. Stambesni auko 
tojai buvo: J. Strazdas 50 dol., 
k:-- xx-------------------- w m

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond)

TORONTO, ONTARIO
Telefonai

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
« --xx.....—xx - xx~:------ x

grįž nas, J. Žadeikis, V. Žutautas po 
savo 5 dol. Aukavusius mažiau po 5 

dol. dėl vietos stokos negalime 
paskelbti.

Nutarta pasiųsti j centrą Mo
savo 
nėra

<—---- * M--- ----K---- ==»
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

TF Toronto Skyrių*.
VILNIEČIAI KVIEČIA.
Vilniaus Krašto Lietuvių Są 

jungos Toronto skyrius išleido 
atsišaukimą, kuriame sakoma:

„ ... ar gali lietuvis rankas 
sudėjęs sėdėti ir nieko nedary 
ti? Mes privalome pasakyti ir 
parodyti pasauliui, kas buvo 
Lietuva ir kodėl ji atsirado to 
kioje dabartinėje padėty. Tą 
padaryti galime leisdami sveti 
momis kalbomis knygas apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį. Jų 
leidimas būtų kova ne tik už 
Vilniaus kraštą, bet už visą Lie 
tuvą. Šio darbo Vilniaus Kraš 
to Lietuvių Sąjunga ir ėmėsi. 
Pirmoji knyga anglų kalba lei 
džiama Dr. A. Šapokos „Vii 
nius Lietuvos gyvenime“. Po 
jos seks kitos. Šios knygos iš 
leidimas yra pavestas VKLS- 
gos Toronto skyriui. Kitas kny 
gas gal būt leis kiti skyriai, ar 
pats centras, o gal būt sudary 
ta ir speciali knygų leidimo ko 
misija. Nemažai lietuvių moks 
lininkų darbų rankraščiuose pe 
lyja stalčuiose ir nėra kam jų 
parodo pasaulio šviesai. Tokios 
komisijos ir bus pareiga moks 
lininkų darbus parodyt dienos 
šviesai.

Bet gi tokiam dideliam dar 
bui reikalingos lėšos. Jų reika 
lu mes ir kreipiamės į viso pa 
šaulio lietuvius. Prisidėkime 
prie šio darbo visi. Kai visi dė 
simės, nors ir po centą — sun 
kūmų nebus, ir atliksime didelį 
darbą. Atliksime tai, kas anks 
čiau nebuvo padaryta ir parody 
sim pasauliui, kad mes nesame 
užmiršta kiltis, bet kultūringa 
tauta verta savarankaus gyve 
nimo. Atlikdami šį darbą, pa 
teisinsime ir savo buvimą išei 
vijoje.

Pinigus prašome siųsti va 
jaus komiteto iždininkui: J. Ci 
cėnas, 138 Shaw St., Toronto, 
Ont., Canada.

Iš anksto tariame ačiū.
VKLS-gos Toronto Sk.
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SPORTININKŲ SĄSKRY <

Stalo tenisas $
ŠIAURĖS AMERIKOS LIE-TUVIŲ ŽAIDYNĖMS Stalo teniso varžybos buvo

ARTĖJAN T. komandinės — taškų sistema
Kasmet, nuo 195/ m. yra ruo giau, visas komitetas renkamas ir individualins — dviejų minu 

šiamos Šiaurės Amerikos lietu iš vienos apylinkės. su sistema.
vių žaidynės, kurios nuo 1955 Žaidynėse sporto klubai yra Komandinėse varžybose pir 
m. yra skiriamos į dvi dalis dėl matuojami pagal savo sporti rną vietą laimėjo Melbourno 
gausaus dalyvių skaičiaus ir ninku sugebėjimus ir pasirody „Varpas“, atstovaujamas Sirja 
sporto sričių. Jas ruošia kuris mus, ir yra džiugu stebėti, kad tavičiaus ir Kuncaičio. „Var 
nors sporto klubas J.A.V. arba kiekvienais metais sporto lygis pas“ laimėjo prieš Sydnėjaus 
Kanadoje, pavestas Fizinio Au auga visose šakose. Sporto klu „Kovą“ (Bernotą — Binkaus 
klėjimo ir Sporto Komiteto bas ,,Vytis“ ruošiasi šioms žai ką) 4:1, prieš Geelongo „Vy 
(FASK'o). dynėms gana įimtai ir tikisi, tį“ (Šimkus — Breneizeris) 5:

FASK'as yra vyriausia lietu kaip ir kiekvienais metais, pri 0, prieš Adelaidės „Vytį“. (Šid 
vių sporto vadovybė Šiaurės sidėti nemažai prie sporto lygio lauskas — Petruška) 5 :0 ir 
Amerikos žemyne ir yra renka pakėlimo išeivijoje, 
mas pačių sportininkų bei spor slaptis, kad nemažai 
to darbuotojų demokratišku bū vietų atitenka „Vyties“ klubo Antrą vietą 
du. Kad darbas vyktų efektin sportininkams kiekvienais me jaus „Kovo“ 

tais, tuo žadinant sveiką konku Geelongą 5 :0, 
C JI -'B» J.tl renciją kituose klubuose. Camperdowno

Žaidimo lygis, beveik visose Trečią vietą
šakose, yra smarkiai pakilęs downo „Kovas“, įveikęs Geelon 
„vytiečių“ tarpe. Vyrų krepši gą 4:1 ir Adelaidę 4:1.
nio komanda, vadovaujama pri Ketvirtoji vieta teko Geelon 
tyrusio trenerio S. Mackevi go „Vyčiai“ ir penktoji Adelai 
čiaus, yra geriau susižaidžianti dės „Vyčiai“.
negu bet kada praeityje, ir bū 
tų nenuostabu, 1 
taurė ir trečią kartą atitektų 
„Vyties“ klubui. Vyrų orinio 
komanda nėra joks favoritas 
šiose žaidynėse, bet stiprių ko 
mandų sutikti lietuvių tarpe 
šioje šakoje irgi nesitikima.

Moterų krepšinio komanda 
irgi stropiai ruošiasi šioms žai 
dynėms. Tai yra pavyzdys ben 
dradarbiavimo vyresniųjų ir 
jaunesniųjų sportininkių dar 
krepšinio šakoje jos nebuvo lie 
tuvių tarpe nugalėtos.

„Vyties“ stalo tenisininkai 
laukia šių žaidynių su entuziaz 
mu.

Nėra pa Camperdowno „Kovą“ (Linia 
pirmųjų uskas — Laukaitis) 4:1.

laimėjo Sydnė 
vyrai, nugalėję 
Adelaidę 5 :0 ir 
„Kovą“ 4:1.
laimėjo Camper

I

>5
I

V Y R B K v ir MOTERIŠKĄ RŪBŲ

aUGšTGS kokybės rankų darbas.
angliškos medžiagos

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

TELEFONAS: CR 0051.

AIRIJOJE
PASKUTINĖS MADOS

ir jie yra 
pasiūti 
pagal jūsų 
išmatavimą.

i Duodame
į KREDITAN Į

Tinka visoms piogoios.
Irish Twists stipri 
džiaga. Populiari visoji 
Kanadoje. I ii kite pa 
sitikėdami iš Tip To 
ps, kur gausus ang 
lų med. pasirinkim.

„Tip Top“ rūbai

S 59 p?

TIP TOP 
ĮSTAIGOS 

yra 
visur

- - S 'SS,V

■,©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©<>©©<'*©^zo'
KIPRO SALA...

Atkelta iš 3-čio psl. 
gyje turėjo pakeisti daugelį 
mininkų.

Kipro praeitis.
Viduržemio jūra senovėje bu 

vo lopšys, aplink kurį kūrėsi ir 
formavosi tautos ir valstybės.

/j , ' "i Moterų komandinėse varžybo Vienos jų ligšiol gyvos; kitos 
kad krepšinio se Sydnėjaus „Kovo“ moterys jau seniai žuvusios ir tiktai be 

(Kenderienė ir Laukaitienė) atkasamipūdsakai.kaipFinikįją,, 
aiškiai buvo pranašesnės už ki Babilionija: trečios persikūrė, 
tas stalo tenisininkes ir be di persitvarkė, kaip Italija, Turki 
dėlių pastangų laimėjo pirmąją ja, Graikija; ketvirtos buvo iš 
vietą, nugalėdamos Melbourno nykusios ir atsigavo, kaip Pa 
„Varpą“ 5:0 ir Camperdowno lestina-Izraelis: penktos naujai 
„Kovas“ (Gudeikaitė — Šauly susiformavo, kaip Syrija, Leba 
tytė), nugalėdama „Varpą“ 5: 
0. Trečioji vieta teko „Varpui“ 
wKairaitytė-Uknevičiūtė) ir pa 
skutnioji Adelaidės „Vyties“ 
merginoms (O. Peleraitei, S. Pe 
leraitei), kurios pasidavė be ko 
vos.

Vyrų individualines stalo te čio metų prieš Kristaus erą 
Vyrų komandai vra didelė niso varžybas laimėjo Sirjatavi 

paspirtis naujai iškilęs žaidėjas eitis (Varpas), kuris per visą 
V. Neimantas, kuris yra labai žaidimo laiką nepralaimėjo nė 
atkaklus ir turi gana staigų de vieno seto ir baigmėje, 3-jų se 
šininį kirtimo smūgį. Su žaidė tų kovoje, laimėjo prieš Kuncai 
jais kaip Neimantu, Gvildžiu, tį (Varpas). Trečiąją vietą lai 
Kautinš ir Nešukaičiu, „Vyties" 
komanda bus viena iš stipriau 
siu. Moterų grupėje S. Kaspe 
ravičiūtė rodo didelį progresą 
ir atrodo bus kietas riešutas 
pereitų metų meisterei p. Rute 
lionienei.

Šiemet šios žaidynės įvyksta 
Čikagoje, balandžio 2 L—22 d. 
d. Tai yra apie 500 mylių atstu 
me ir nuvesti per 30 žmonių iš 
laidos susidaro nemažos. Taip 
pat važiuojant mašinomis spor 
tininkai dažniausiai būna pa 
vargę, kas smarkiai atsiliepia i 
jų žaidimo lygį. Dėl to nors u 
„Vyties“ klubas laukia šių žai 
dynių su entuziazmu, artėjau 
čios išlaidos dar pasuks valdy 
bai galvas. P. Gvildys.
LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI! >j^Qyą“ 15:9, 15:10 ir Geelon 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©į'1 go „Vytį“ — 15:2, 15:4. Pre . .
s* čioji vieta teko Geelongo „Vy rinkęs daugiausiai taškų (16,5;
X čiai“ nugalėjusiai „Kovą“.
$ Moterų orinyje pirmąją vie 
£ tą laimėjo Adelaidės „Vytis“, 
& laimėjusi baigmėje prieš Sydnė 
X jaus „Kovą“ 15:11, 15:5. Tre 
X čioji vieta teko „Varpo“ mergi 
X noms.

iaidimo laiką nepralaimėjo nė

mėjo Liniauskas (Kovas) ir 
ketvirtąją Bernotas (Kovas).

Vyrų dvejetą laimėjo Sirjata 
vičius-Kuncaitis (Varpas) nuga 
l’ėję Liniauską-Laukaitį (Ko 
vas).

Moterų dvejetą laimėjo Ken 
derienė - Gudeikaitė (Kovas), 
laimėjusios prieš Laukaitienę- 
-Saulytytę (Kovas).

Mišrų dvejetą laimėjo Sirja 
tavičius-Kairaitytė (Varpas), 
nugalėję baigmėje Binkauską- 
• Laukaitienę (Kovas).

Orinis
Vyrų orinį laimėjo Adelaidės 

„Vytis“ įveikusi Melbourno 
„Varpą1 
..Vytį“
va“ — 16:14, 15 :5. Antrąją vie 
tą laimėjo „Varpas“, nugalėjęs

įveikusi
15:5, 15:11, Geelongo
- 15:11, 15:13, „Ko

SCI

nas ir tt.
Visi šitie pakitimai neišven 

giamai palietė ir Kipro salą, ku 
ri Įvairiais laikais priklausė tai 
vienai, tai kitai, tai trečiai, ket 
virtai valstybei ir t. t.

Pav. prieš pusantro tūkstan 
, Kip 

ras priklausė Egiptui, paskui 
perimtas Asirijos, Persij'os, vėl 
Egipto. Kintant laikams, Kip 
ras teko Turkijai. Prasidėjus 
Pirmam pasauliniam karui, Ki 
pras 1914 m. buvo užimtas Bri 
tų, kurių valdžioje jis yra lig 
šiol.

Kipro dabartis.
Tiesa sakant, Kiprą britams 

atidav'č patys turkai dar 1878 
metais, nes bijojo, kad rusai ji 
gali iš Turkijos atimti. Bet kai 
pirmojo karo metu Turkija at 
sistojo Vokietijos pusėje, su 
kuria britai kariavo, tai Angį, 
ja salą ir pasilaikė.

Kipras dabar britams yra

komandai (Balčiūnas, Jatulis, 
Samolis).

Užbaiga
Sportininkams išsirikiavus, 

Adelaidės, „Vyties“ klubo pir 
mininkas B. Marmukonis lai 
mėtojams įteikė dovanas. Ade 
laidės „Vyties“ klubas, kaip su

Si

i (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

| V A I R i A U S I DRAUDIMAI

N AMAMS F A S K O L O S

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per i

MONTREAL ENTER PRISES Reg’d S
Tel. RA 7-312 0 į

6605-35 Ave., Rosetr curst, MONTREAL 56 ?

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR Š V A R I A I.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3916 St. ZOTIQUE St.,E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 i vakaro 
'eštnd<eniais— vis > Jien ■

prarasti! atramos taškų prie Su tai viską daro be reikiamo kon 
ezo pakaitalas. Kipras yra Bag takto su vietiniais gyventojais, 
dado pakto sistemos nugarkau Singapūras, Maiajai, Jamai 
lis. Britų lėktuvai iš Kipro sa ka, Aukso Krantas yra pakely 
los per trumpą laiką gali pasiek į nepriklusomybę, bet Kipras, 
ti Persiją ir Turkija. Karo atve senos europinės kultūros kraš 
ju Kipras yra svarbus atramos tas, ligšiol pasiliko kolonija, 
taškas prieš Rusiją. Anglija sukūrė Commonweal

Britai dabar Kipre vykdo mil thą — didžiausią mūsų laikų 
žinišką karinių įrengimų staty politinį kūrinį. Po ilgo laiko bri 
bą. tams pasisekė laimėti Common

Prie Limassol statomas mil wealtho tautų draugiškumą, 
žiniškas sunkiųjų lėktuvų aero Prieš tris metus britų pasiūly 
dromas. Yra suplanuotas povan mas Kiprui kaip nepriklauso 
deninių laivų uostas. Karinių mai valstybei prisidėti prie Co 
jėgų išlaikymas britams atsiei mmonwealtho būtų turėjęs pa 
na 20 mil. svarų per metus. Ka sisekimo.
rinių įrengimų statybai Kipre
numatyta 50 mil. svarų. Salos jinę valdžią veikia trys politi 
ūkis dabar labai pakilo, nes at nės Kipro gyventojų gi upės: 
eina didelės pinigų sumos. Ru nacionalistinė Eoka grupė, vi 
denį britai Kiprui pasiūlė dai dūrinė arkivyskupo Makarios 
38 mil. svarų pramonės ir že grupė ir komunistai. Eoka ir 
mės Ūkio reikalams, bet pasui Makarios grupė prisibijo ko 
lj mas Kipro gyventojams nepa munistų. šitos dvi grupės jieš 
darė reikiamo įspūdžio. Per pa ko su britais kompromiso, bet 
skutimus tris metus Kipro salą visdėlto reikalauja nepriklauso 
užliejo didelis patriotizmas, mybės ir prisijungimo prie Grai 
prieš kurį britų kapitalas netu kijos.
ri pasisekimo. Tie pasiūlvmai Makarios, Eoka ir pati Grai 
atmetami, nes Kipras siekia ap kija britams užtikrina karinių 
sisprendimo teisės. atsparos punktų teisę, bet bri

Keturi penktadaliai iš 450. tai turi pripažinti Kipro salos 
000 Kipro salos gyventojų yra nepriklausomybę ir apsispren 
graikai. 100.000 Kipro gyven dimą prisijungti prie Graikijos, 
tojų yra turkai. Anglų valdžios Britai linkę pripažinti principą, 
organai ir Kipro gyventojai ne bet nelinkę nustatyti apsispren 
turi kontakto. Britų valdinin dimo įvykdymo laiko.
kai į Kipro salą yra atvažiavę Tuo tarpu vyksta dideles ko 
iš Ilongkongo, Afrikos arba ki vos. Derybos nesiseka, nes, su 
tų teritorijų. sidūrė ne tiktai interesai, ku

Ūkiniu ir socialiniu požiūriu riuos ir patenkinti būtų galima, 
britai daug padarė. Kipro sa bet ir garbės, prestižo klausi 
los gyventojų kultūrinis lygis mai. Ir niekas nenori nusileisti, 
pasidarė augštesnis kaip kitų Vis dėlto klausimas turės bū 
Viduržemio juros salų. Bet bri ti išspręstas.

Šiuo laiku prieš britų koloni

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 ii kt. informacijų pas
ir laimėjo pirmąją vietą.

Antrosios vietos laimėtojas 
Melbourne „Varpas“ (16 taš 
kų).

Trečiosios vietos laimėtojas 
„Kovas“ (14 taškų).

Ketvirtosios vietos laimėto 
jas, Geelongo „Vytis“ (8,5 taš 
ko).

Kiekvienas šventėje dalyva 
vęs sportininkas gavo dail. A. 
Kudirkos reprodukcini, paties 
dailininko padovanotą, paveiks

Šachmatai
v Šachmatų varžybose I-ją ir
& II-ją vietas pasidalino Geelon 

go „Vytis“ (Giedrys, Bratana 
vičius, Jonušas) ir Adelaidės 
„Vytis“ (Arlauskas, Kincinas, lą. 
Vilčinskas) surinkę po 1,5 taš Oficialus šventės uždarymas 
ko. Trečioji vieta teko „Varpo“ buvo baigtas himnais. (TP)

Montreal!© atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElair 4860
Montreal 2, P. Q., Canada.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d. I | .Z £ HUSO" |
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR 7798. ® DWCktOflUS 0

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAJTIS. | į 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa >> b©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašmas ir kitus elektrinius % ___ _

reikmenis su nuolaida. » 2^ICOLONIAL TURKISH BATHS |
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |

Viskas tik už 5 1.10 A
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, JumbaįoS 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. X 
Masažo ekspertai Jūsų patarnavimu.. J?

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. g 
MOTERŲ DIENA: |

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. F L 0094 S
Masažistės Jūsų patarnavimu*. X

Susitarimas iš anksto nereikalingas. p y 9
3963 COLONIAL AVE., MONIM '» |

(2 g. į rytus nuo St. Laurent B1-) |
,©©©©«>©©©•$. ^^©^^^©©©^©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE $

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

ir J. ŠIAUČIULISSAV. K. KIAUŠAS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- : 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalk, Montreal, ‘
P. Q. Tel.: HU 8—0162,'
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hamiAlton
DIDELIS KONCERTAS

kuris yra rengiamas SLA 72 Čius Zenonas, Paulavičius Ant., 
Hamiltono kp. valdybos balan Plytnikas Ant., Radžius Vyt., 
džio 14 d., sukėlė didelio susi Rūta Tadas, Savrimavičius J., 
domėjimo Hamiltono ir apylin Skaisgirys Kaz., Stropus VI., 
kių lietuvių tarpe. Ir neveltui, Vaitkevičius Vincas, Vilža VI., 
nes Čikagos Vyrų Choras savo Vengiauskas Edmundas, 
programoje, be lietuvių kompo 
zitorių — Kačanausko, Nauje 
lio, Budriūno, Strolios, Gruo 
džio ir kt. antroje dalyje išpil 
dys arijas iš Puccini, Wagner, 
Verdi ir kt. operų. Ypatingai 
malonu bus klausytis Hoffma 
no pasakos išpiladnt choiui ir 
sol. St. Baranauskui, kuris taip 
pat atliks ir solo partijas. Atro 
do, kad St. Baranausko pasiro 
dymas Hamiltone ir bus pasku 
tinis Kanadoje, nes jis išvyksta 
studijų į latliją. Be to, scenoje 
matysime ir mūsų jauną rašyt 
ojų š. m. „Draugo“ premijos 
laureatą B. Pūkelevičiūtę, ku 
rios romano atkarpos šiuo me

dienraštyje.
Šis, paskutinis prieš vasaros 

atostogas koncertas įvyks gra 
žioje Memorial School auditori 
joje, (Main St. E. ir Ottawa) 
talpinančioje 1200 klausytojų. 
Biletai nuo 2,5 dol. iki 1.50 dol. 
Po koncerto, parapijos salėje 
įvyksta pasilinksminimas - Šo 
•kiai, kuriuose dalyvaus ir visi 
.programos dalyviai.

ČIKAGOS VYRŲ CHORAS 
į Hamiltoną atvyksta balandžio 
14 d. rytą dideliu autobusu. Vi 
siems choro dalyviams yra rei 
kalingas poilsis, tik dienai, nes 
jie šeštadienį naktį grįžta atgal. 
Mieli hamiltoniečiai, nuošir 
džiai yra prašomi užleisti šiems 
mūsų broliams iš Čikagos, turi 
mus laisvus kambarius, paskam 
binant K. Baronui, LI 5-0979, 
A. Šukaičiui JA 9-1554 ir K. 
Stanaičiui JA JA 9-8460. Kadan 
gi gali būti pažįstamų hamilto 
mečiams choro sudėty, paduo 
dame jų sąrašą : Antanavičius 
Ant., Antonaitis St., Beinaraus 
kas Vyt., Bildušas Leonas, Bi 
liūnas Leonas, Čalkis P., Česu 
nskas J., Dudėnas J., Dumbrys 
Alg., Gegeckas St., Grigaravi 
čius Alg., Gutauskas Vyt., Ind 
riūnas Vyt., Indriūnas Jonas, 
Jokubauskas Edv., Juodeika 
Vyt., Kavaliauskas Liud., Kere 
lis Alf., Krutulis Ant., Kupci 
kevičius Vyt., Mažeika Vacį., 
Misevičius Emilj, Mockaitis Jo 
nas, Olišauskas Pr., Paškevi

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

SLA 72 HAMILTONO AP. 
VALDYBA,

norėdama, kad Kanados lietu 
viškoji spauda hamiltoniečių 
tarpe paplistų kuo Mačiausiai, 
savo paskutiniame psoėdyje nu 
sprendė išsiuntinėti nemokamai 
NL ir TŽ visiems tiems asmenį 
ms Hamiltono, kurie neskaito 
vieno iš šių laikraščių. Jūsų ko 
respondento žiniomis, tokių as 
menų Hamiltone esama tarp 
100—150. Šie mūsų savaitraš 
čiai bus išsiuntinėti Velykų šve 
nčių proga.

THE HAMILTON 
SPECTATOR

dienraštis atspausdino K. Baro 
no atvirą laišką, kuriame jis pa 
pildė patalpintos iš filmų nuo 
traukos užrašą, pažymėdamas 
kad filmai buvo rodomi iš Ne 
priklausomos Lietuvos gyveni 
mo, o ne dabartinės, kuri yra 
Sov. Sąjungos okupuota.

NE TIK PER GREITAS
važiavimas, bet ir per lėtas 
baudžiamas! Tas atsitiko 
miltoniečiui P. L., kuris 50 
lių zonoje važiavo tik 15 
lių greičiu. Teismas P. L. iš 
teisino, nes mūsų tautietis aiš 
kinosi, kad jis turįs naują ma 
šiną ir taip pat važiavo labai 
atsargiai. Ši naujiena buvo pa 
kartota per vietos abi radijo 
stotis ir spaudą.

REKOLEKCIJOS
lietuviams katalikams buvo 
vestos Hamiltone. Jas vedė 
čias kunigas A. Grauslys.

PIRMI ŠOKIAI
Hamiltone yra rengiami tuoj 
po koncerto balandžia 14 d. pa 
rapijos salėje. Šokiuose daly 
vaus taip pat ir Čikagos vyrų 
choro dalyviai.

VISI NAUJAI ĮSTOJĘ Į
SLA kuopą yra prašomi nuvyk 
ti pas kuopos daktarę A. Valai 
tienę sveikatos patikrinimui. Ne 
patikrinusių sveikatą dar yra 8 
asmenys.

NEPRIKLAUSOMĄ LIETU 
vą Hamiltone galima užsisaky 
ti pas K. Barona 131 Kensing 
ton Av. N. telef. LI 5-0579. Vi 
siems naujai atvykusioms iš už 
jūrio ji yra siunčiama nemoko 
mai, iki mūsų tautietis kiek su

v

VANCOUVER, B. C

yra
ha

my
my

pra 
sve

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Monti ealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!

— Pavieni lotai ir didesni plotai
— Monti salio apylinkėje.

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
J. Skučas RA 2-6152
A. Gražys RA 1-3148

A. Markevičius OR 1-9816
J. Zienka TU 2712

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

A. Budriūnas RA 7-2690.

Tel. TR. 1135VICTORIA CLEANERS OYERSC0.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

.. 0,95
0.95

.. 0.90

.. 0.85

STASYS GAILEVIČ1US, 
kompozitorius ir dirigentus, ku 
ris balandžio 14 d. akomponuos 
Čikagos vyrų chorui ir solistui 
St. Baranauskui dideliame kon 

certe Hamiltone.
pinigo ir galės užsimoA. Maškauskaitė ižd. V. Pilkataupys _ _

keti prenumeratą. Taip pat, su uskas, pareng. J. Giedraitis. Re 
anksčiau minimu asmeniu gali vizijos kom. J. Bulionis, St. Ko 
ma susitarti ir sekmadieniais po nvaitis ir A. Laugalys. Naujoji 
pamaldų parapijos salėje.

VISUOTINIS SLA 72

ĮSTEIGTA ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
KL B-nės Britų Kolumbijos rengimuose ir iš savo kuklaus 

Apylinkės Valdybos ir KL Ta uždarbio dosniai aukodavo lie 
rybos Vancouverio Skyr. V-bos tuviškiems reikalams. Laidotu 
pastangomis Vancouxeryje nuo vėse dalyvavo gražus būrys mū 
kovo 25 d. pradeda veikti šešta sų tautiečių ir padėjo vainikus, 
dieninė mokykla lietuvių vaika 
ms. Pamokos vyks sekmadie 
niais nuo 3 iki 5 vai. jugoslavų 
salėje, 767 Keefer Street. Bus 
dėstomi lituanistiniai dalykai, estų dalyvavo savo nepriklau 
Mokiniai bus paimami iš namų somybės paskelbimo minėjime, 
automašinomis ir po pamokų Šventė praėjo labai Įspūdingai, 
pervežami atgal į namus. Mo Lietuvių vardu sveikinimo kai 
kyklos vedėja yra p. Zita Kau bą pasakė K. L. Bendruomenės 
lienė: 3256 West 3-rd Avenue; Britų Kolumbijos apylinkės 
tel.: CEDAR 5962. Pas mokyk Valdybas pirmininkas adv. Jo 
los vedėją vyksta ir mokinių su nas J. Justis. 
registravimas.

LINKSMAVAKARIS
Pirmas po gavėnios subuvi 

mas rengiamas balandžio 7 d., gesnį laiką žymaus Kanados 
šeštadienį jugoslavų salėje, 767 pramonininko Mr. F. Ross šei 
Keefer Street. Pradžia 8 vai. moję Vancouveryje. Jos darb 
vai. vak. Šokiams gros pirmą davys neseniai buvo paskirtas 
kartą lietuviška kapela ir bus Britų Kolumbijos provincijos 
parduodami šilti užkandžiai vie gubernatoriumi ir Karalienės 
toje. Pelnas skiriamas šeštadie vietininku. Panelė Juozapaity 
ninės mokyklos išlaikymui.

MIRĖ A. DARAŠKEVIČIUS
Po ilgesnės sunkios ligos ko 

vo 13 d. ligoninėje mirė Anta 
nas Daraškevičius. Velionis pa 
liko mus pačiame amžiaus žy 
dėjime — buvo sulaukęs 35 me 
tus amžiaus. Liūdinti žmona 
Elė ir trys mažamečiai vaikai 
yra atsidūrė į gana sunkią ma 
terialinę padėtį. Daraškevičius 
buvo susipratęs lietuvis: daly 
vaudavo susirinkimuose bei pa

ESTUOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠVENTĖ

Apie tūkstantis Vancouverio

IŠVYKO SU GUBERNATO 
RIAUS ŠEIMA

Lydija Juozapaitytė dirbo ii

tė išvyko kartu su gubernato 
riaus šeima Į Britų Kolumbijos 
sostinę — Victoriją.

PAJlESKOJIMAIvaldyba žada didelį dėmesį at 
kreipti į jaunius, todėl visas 
mūsų kolonijos atžalynas yra 

Hamiltono kp. narių susirinki kviečiamas užsiregistruoti pas 
mas yra šaukiamas šį sekmadie anksčiau minimus asmenis spor 
nį, kovo 25 d. tuoj po pamaldų, tiniam darbui — įvairių sporto tesu: 2005 Holy Cross, Mont 
parapijos solėje. Visi nariai pra šakų kultyvavimui.
šomi susirinkime dalyvauti, nes C~A. tcnicm
bus dalinami apdraudos laks ONTARIO STALO TENISO 
tai. Kviečiami ir suinteresuoti pirmenybės bus Hamiltone ko 
šia organizacija. Valdyba, vo mėnesio 20 — 31 dienomis.

McMaster Universiteto sporto
PADUOTAS SKUNDAS salėje. Mūsų kolonijos tautie 

KLB Garbės Teismui, dėl nau čiai kviečiami į šias žaidynes 
jos valdybos rinkimų, kaip te nuvykti, nes juose dalyvaus Ha 
ko patirti, vėl perduotas svars 
tymui... tai pačiai valdybai. 
Kuomi šį savo žingsnį Garbės 
Teismas motyvuvo, neteko su 
žinoti.

SPORTO KLUBO „KOVAS”

miltono ir Toronto lietuviai sta 
lo tenisininkai. Žaidynių pra 
džia 12 vai. 30 min., o finalinių 
—šeštadieni 6 vai. 30 min.

— Dulles po Karači konfe 
rencijos lanko Azijos valstybes. 
Nehru jį priėmė nedraugingai 

visuotinis susirinkimas išrinko ir Įžūliai, bet Dulles pasakė, kad 
naują valdybą: pirm. K. Stanai Amerika Indijai davė 500 milio 
tis, vicep. A. Grajauskas, sekr. nų dolerių paramos.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikom 
Vidaus ligų, akušerijos L venerinių ligų specialistu- 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos' Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.C Ved. D. Jurkus, He 4280.

© „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
© Banko kambary.
© Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Johan Brikis vardu gautas ad

real. Prašoma adresato atsiliep 
ti. Galima teirautis ir/ tel. PO 
6-2410.

i1 ©

£

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 $

<s

X Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto R gj 
£ dalis. Darbą atliekame sąžiningai. x v
©Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. © r 
i TEL, TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. | L

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

JM rp w Lietuviams nuolaida. |
IVIrfj Sav.: P. RUTKAUSKAS. 8

StaNu

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.

(inteVbVmoM)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovai! 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ii kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija —

— Iš Tėvynės Bronė Likto 
raitė-Elertienė, kurios adresas 
yra sekantis: Bronė Elerienė, 
Klaipėda, Salomėjos Neries g- 
vė Nr. 6, but. 5, Lietuvos T. S. 
R. jieško sekančių asmenų:
1. Stasės, duktės Kazio/ Likto pilnas draudimas. Visus reika 

raitės, gim. 1919 m.:
2. Jono Dagio, gim. 1920 me 

tais ir
3. Gydytojo, Simo Virkučio.

Čia išvardinti asmenys prašo 
mi atsiliepti tiesiogiai, arba, 
man, šiuo adresu: A. Gudas, 
1500 rue de Seve, Cote St. Paul, 
Montreal 20, P. Q., Canada.

— JAV profsąjungos pri 
ėmė rezoliuciją, kuria reikalai! 
ja Vokietijai laisvų rinkimų.

tingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus j LIETUVĄ 
siunčiamu gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. S
8 4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. WA 8 2 19. |
$ Namą: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

i BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7679 George Sl” Ville Laealle.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER A SONS
13 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

\i.
SEIMELIO PREZIDIUMO GAISRAS DORVEL 

POSĖDIS. AERODROME
Šį sekmadienį, kovo 25 d., 10 Kovo 19 d. rytą, įvykus spro 

vai. 30 min. Aušros Vartų para gimui, Dorvel aerodrome buvo 
pijos salėje įvyks Seimelio po 
sėdis. Pirmininkas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero parap. klebo 
nas kun. J. Bobinas praneša:

1. Margučių vakariienė Atve 
lykio sekmadienį neįvyks, kaip 
kad buvo numatyta, ir tą dieną 
D.L.K Vytauto klubas ruošia 
savo vakarienę.

2. Klebonijos pašventinimas 
nukeliamas iš Atvelykio sekma 
dienio tolimesniam laikui.

3. Didžiosios Savaitės pamal 
dos vyks parapijos svetainėje: 
Didįjį Ketvirtadienį 8 vai. vaka 
ro, Did. Penktadienį 3 vai. po 
pietų ir Did. Šeštadienį — Pri 
sikėlimo pamaldos 11 vai. va 
karo.
LITUANISTIKOS kursuose 
šį šeštadeinį bus Liet, literatu 
ros ir teatro pamokos.

CHORO REIKALAI
Administraciniam darbui pa 

daugėjus, senoji choro valdy 
ba, kuri buvo iš trijų asmenų, 
pareiškė savo atsistatydinimą 
ir buvo išrinkta nauja choro 
valdyba, kuri pasiskirstė parei 
gomis sekančiai: 
Pirmininkae 
Vicepirmininkas — A. Rusinas, 
Sekretorius — V. Murauskas, 
Iždininkas — A. Urbonas, 
Valdybos narys—L. Vilimaitė. 

" Kartu pranešama, kad sekan 
ti bendra choro repeticija įvyks 
šį penktadienį kovo 23 d., 4249 
Berri Str., o pirmadienį, kovo 
26 d. 1220 Mountain Str. — 
vyrų choro repeticija. Repetici muoju pasibaigė lygiomis — 73 
jų laikas — 8 vai. vakaro. Kvie ” 
čiami ir mielai laukiami nauji 
choro dalyviai.

Choro Valdyba.

V. Vaišvila,

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Sprite M—M

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠFGAMOGAS 
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
jrba pagal susitarimą, 

namą 1038 Osborne Av.m n a m ų 1038 Osborne Av.
Verdrn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

12 (463)1956. HI. 21.

TORONTO 
MIŠKININKŲ 

SUSIRINKIMAS.
__________ LMSI Kanados skyriaus vai 

ri 4245 yra šaukiamas KLSS dyba šaukia narių susirinkimą 
Montrealio skyriaus susirinki 25 d., 17 vai. Toronto Liet. Na 

muose. Visus prašoma dalyvau 
ti, kvietimai nebus siuntinėja 
mi.

ĮDOMUS KONCERTAS 
dus balandžio 28 d., 8.30 vai. 
vakaro Eatono auditorijoje. 
Koncerte 
MacVicar, 
tis ir P. Barkin. . . . . _ .

Tame koncerte anglė dainuos vieša akademija, kurioje paskai ti nenorimos nastos, praėjusį 
kuopos, kuri dabar yra išaugu lietuviškas dainas, p. V. Veri 
si per 60 narių ir vis gausėja, kaitis savo šį koncertą taiko 
susirinkime buvo įvykdyti cen grynai angliškai publikai, ku 
tro organų rinkimai. Preziden riai jis patieks apie 10 lietuvis 
tu palikome Kalinauską, sekr. kų dainų, kad tuo būdu anglus 
... ..................... ~ supažindintų su lietuviška dai 

na.

PRANEŠIMAS APIE LIETU 
VIŲ STUDENTŲ 
ORGANIZACIJAS

Kovo 23 d., 8 vai. vakare Ber

mas. Per šį susirinkimą Stp. 
Kęsgailą darys 'pranešimą apie 
Lietuvos studentų korporacijų 
gyvenimą ir dr. Nagys apie tre 
mties studentų organizacijas. 
Akademinis sambūris ir bend 
rai visuomenė kviečiama daly 
vauti. Narių dalyvavimas bū 
tinas. Valdyba.

SLA 123 MONTREALIO

didelis gaisras, nuo kurio nu 
kjentėįjo angaras, lėktuvai ir 
automobiliai. Padaryta per 3 
milionus dolerių nuostolių. 
MISIJOS A. VARTŲ bažny 
čioje prasidės penktadienio va 
kare 7 vai.

ŠV. KAZIMIERO 
parapijoje, kadangi 
dar nepastatyta, tai 
kolekcijų nebus.

Bažnyčios statyba 
ksta gerais tempais ir Velykų 
ir priešvelykinės pamaldas bus 
jau naujosois bažnyčios salėje. 
TĖVŲ žiniai pranešama, kad kitų konkurencija 
šį pirmadienį ir antradienį ang Kuopos rinkimų komisija — L. 
lų katalikų mokyklo.s regis Balzaras, J. Knystautas ir Šei 
truos vaikus rudenį pradedamie dys — kanstatavo, kad balsavi 
siems mokslo, metams. Tėvai tu me dalyvavo 22 nariai, 
ri turėti vaiko amžių įrodantį Po rinkimų kai kurie nariai 
dokumentą. Bus priimami į mo apsimokėjo nario mokesčius, 
kslo pradžią baigę 6 metus. Jau Buvo besiteiraujančių ir dėl įs 
nesni bus registruojami, bet tik' tojimo; atrodo, kad kuopa dar 
tai vėliau bus pranešta, ar jie paūgės. Yra pasiteiravimų net 
galės lankyti mokyklą, nes stin iš Kordiljerų srities, 
ga mokytojų.

PRANEŠIMAS
KLUBIEČIAMS.

MOKYTOJŲ DIENOS PRISIKĖLIMO PARAP.
Šeštadienį ir sekmadienį To atsišaukime rašoma: „parapijos 

ronte vyksta Kanados lietuvių vadovybė ir Komitetas yra pra 
mokytojų dienos - suvažiavi matę planą. Vadinas iš to pla 
mas. Studijinių posėdžių metu no punktų yra tam tikra suma, 
referentais pakviesti kun. Dr. reikalautina iš parapijiečių pa 
J. Gutauskas ir žinomas liet, va aukoti parapijos išlaikymui ir 

dalyvauja Martha dovėlių tremtyje autorius Ant. BS Fondui. Parapijos vadovy 
Vaclovas Verikai Rinkūnas. Sekmadienį po pietų bė ir Parapijo sKomitetas, ne 

įvyks Prisikėlimo par. salėje norėdami parapijiečiams užmes

bažnyčia 
šiemet re

tačiau vy Viniką, ir vicepr. Dargj, o kiti 
turės Įsijungti Į konkurenciją: 
p. Gugienė rungiasi su p. Tie 
čioku ir Dr. Biežis su d f. Pilka; 

mažesnė.

Visi tautiečiai visoje Kanado 
je, gali žinoti, kad prie Montre 

_________________ alio SLA kuopos gali prisirašy
D. L. K. Vytauto klubo Pa ti bet kur Kanadoje gyvenan

“ • • • — „‘„‘i mėnesinis tieji ir jiems nereikia atvykti į
nąrių susirinkimas nukeliamas Montreal}; jie savo gyvenamo .

.nes pirmasis mė se vietose gali atlikti visus for viršum tūkstančių dolerių ir jis 
malumus ir gydytojo patikrini kviečiamas atsiliepti.
mą. Tat ir pavieniai lietuviai, 
gyveną toliau nuo lietuvių cent 
rų, gali dalyvauti SLA organi 
zacijoje ir gauti ligos bei nelai 
mių atveju pašalpas.
ŠV. LAURYNO upėties Mont

šalpinės Draugijos 
nąrių susirinku: 
į balandžio 8 d.,: 
nėšio sekmadienis šiais metais 
sutampa su Velykomis.

Klubo Valdyba.
MŪSŲ KREPŠININKAI 

turėjo dvejas rungtynes su Im 
maculate Conception komanda. 
Pirmas laimėjo, o antras praiai 
mėjo. Paskutinėse rungtynėse 
1 pusi, baigtas 35 :38 mūsų nau 
dai; antras puslaikis su pir

tą skaito visuomenininkas J. sekmadienį šį punktą liečian 
Brazaitis. Mokytojams dalyvau čius klausimus perdavė visuoti 
jant suvažiavime, lituanistinės niam parapijos susirinkimui. Vi 
pamokos šeštadieninėje mokyk suotinis parapijos susirinkimas 
loję, tiek ir kursuose prieš Ve parapijos Komiteto pasiūlymus 
lykas pasibaigė praėjusį šešta vienbalsiai priėmė. Tuo būdu 
dienį, ir po švenčių prasidės šeš šie pasiūlymai yra tapę pačių pa 

Jeigu koncertan atsilankytų tadienį, balandžio 14 dieną.
daugiau ir lietuvių, tai būtų an GRAŽIOS REKOLEKCIJOS 
glams aišku, kad lietuviai tik 
rai myli savo dainas. Įėjimas 1 
dol.

TORONTO KŪRĖJŲ-
-Savanorių skyrius Vokietijoje 
pasiekusiems kūr.-savanoriams 
bei karo invalidams per ten vei 
kiantį S-gos skyrių pasiuntė 
100 dolerių kaipo Velykinę do 
vaną. . . Bs.

BANKAS PAJIEŠKO 
INDĖLININKŲ

Toronto Queen ir jo skyrius 
Bathurst nesuranda Jono Sil 
vinsko, gyvenusio 131 Avenue 
Rd. J. Silvinskui priklauso 2 su

rapijiečių nutarimais. Sutrau 
kus į atskirus punktus, tie nuta 
rimai yra sekantys:

2. Kiekvienas suaugęs para 
pijietis kas sekmadienį aukoja 
25 et. parapijos išlaikymui.

2. Kiekvienas suaugęs para 
pijietis kas sekmadienį aukoja 
1 dol. BSFondui arba 50 dol. į 
metus.

3. Visos aukos duodamos vo 
keliuose.

4. Iki šiol pradinei statybai 
užbaigti nesuspėję ar apsileidę 
paaukoti 100 dol., laikomi para 
pijos skolininkais. Savo skolą 
jie maloniai prašomi kiek gali 
ma greičiau sutvarkyti.

Šie parapijos visuotinio su 
sirinkimo nutarimai yra realis 
tiniai ir parapijiečių finansiškai 
neapsunkiną. Prie gerų norų ir 
didesnės aukos būtų įmanomos. 
Tačiau tų padėtį, kurie jaustų 
si, kad nuspręstos formos jiems 
yra per sunkios, parapijos va 
dovybė ir Komitetas yra mielai 
pasirengę suprasti ir juos nuo 
šių įsipareigojimų dalinai arba 
visai atleisti“.

KUN. PACEVIČIU 
PAGERBS

Gražų kulturinį darbą jau 
penktuosius metus Toronte be 
dirbąs šv. Jono Kr. ^.ar. kape 
lionas kun. B. Pacevičius, ba 
landžio 6 dieną švenčia dvide 
šimties metų kunigystės. Kape 
lionas plačiojoje lietuvių visuo 
menėje gerai pažįstamas kaip 
sumanus, darbštus ir gabus vi 

parapiją „Toronto Daily Star“ suomenininkas: vaidybos mene, 
įdėjo ilgesnį straipsnį ir nuo dekoracijų piešime, choro mo 
traukas tėvo Bernardino su baž kyme ir šiaip parapijiniame dar 
nyčios projektu ir dviem lietu be. Girdėti, kad torontiečiai 
vaitėm — L. Kuolaite ir R. Jur yra sudarę komitetą, kuris su 
kšaityte. Straipsnis užvardin kaktuvių dieną šv. Jono Kr. pa 
tas didelėmis raidėmis: $ 600. rapijos salėje kultūringai page 
000 Lithuanian Centre Rises rbs šį kuklų, bet darbštų dar 
“Like Miracle“. Straipsny Eric buotoję.
Geiser rašo: IŠGANYTOJO LIUTERIO

„Augšto ūgio akiniuotas pra nių bažnyčioje, 1691 Bloor St. 
nciškinas padarė Toronte ste 
buklą! Ramiai, be didelių ran 
farų, jaunas kunigas tėvas Ber 
nardinąs, atvykęs prieš 2 metus 
į Torontą, pradėjo dirbti. Ne 
buvo nei pinigų, nei organizaci 
jos, nei bažnyčios.

Šiandien Lietuvių Prisikėli 
mo Bažnyčia College g-vėj turi 
netik didžiausią Toronte Rymo 
Katalikų parapiją, bet bus mo 

Antanas Pocius, 30 metų vy derniškiausias bažnytinės bend 
ras, darbo įmonėje per nelaimę įuomenės centras visoj Kana 
įkliuvo ranką į mašiną, kuri doj. Kai bus baigta statyba, ji 
jam stipriai sužalojo raumenis, kainos daugiau kaip 1 mil. dol. 
Dabar Mesoneve ligoninėje jis Toliau aprašomos pastatytos 
gydomas; desperatiškai kovoja salės, kaip telkiami pinigai baž 
už rankos išlaikymą; jau ture nyčios statybai ir tt. L.
jo kelias operacijas. TORONTO PRISIKĖLIMO

Dr. J. Šegamogas operavo p. parapijoje žmonės pasigenda 
Bukauskienę ir pnoų Zubų dūk -pėvo Kęstučio, kuris būdamas 

realistas, rimčiau permatė para 
pijos finansinę padėtį. Jis lan 
kydamasis pas įtakingesnius pa 
rapijiečius, daugeliui savo pla 
nūs pasakydavo. Tėv. Kęstutis 
buvo priešingas visus suaugu 
sius parapijiečius apdėti 1.25 
et. įeinat į bažnyčią. Esą virš 
salių pastatytas pastatas ture 
jęs būti nuolatine banyčžia ir 
tada statyba turės kainoti bent 
Šimu tūkstančių pigiau, kaip 
kad yra dabar. D.

Šiais metais Toronto lietuvių 
visuomenę gyvai sudomino šv. 
Jono Kr. parapijoje šią savaitę 
vykstančios rekolekcijos, ku 
rias veda tikrai augštos kultu 
ros kalbėtojas jėzuitas Tėv. B. 
Markaitis. Pagrindinė dienos 
konferencija vyksta vakarais 
7.30, į kurią susirenka labai 
daug klausytojų, jų tarpe nema 
ža jaunimo.

PAVYKUSI ŠALPOS 
DIENA

Toronto liet. Caritas diena 
rengėjams teikia didelį morali 
nį pasitenkinimą pasiektais re 
zultatais. Tiek bažnyčioje pa 
maldų metu, tiek salėje, paren 
gimo metu, liet, visuomenės dos 
niai buvo paremta. Caritas be 
nt dalimi galės atlikti savo 
prieš šventinę programą: aplan 
kyti sergančius tautiečius, o 
esantiems keliems finansinės pa 
galbos prašymams, bent dalinai 
galės paskirti pašalpas. Caritas 
sekmadienio popiečio parengi 
mas, savo pasigėrėtinu kultu 
ringu paruošimu ir programos 
išpildymu, galėtų būti visiems 
pavyzdys, kaip ir be alkoholi 
nių gėrių parengimo dalyviai 
gali turėti džiaugsmo ir jauku 
mo. Nauju nariu į Caritas yra 
pakviesta Aleksandras Kalūza, 
kuris turi daug gražių planų 
vaidybos mene.

APIE PRISIKĖLIMO

TORONTO LIETUVIŲ
Namų naujoji valdyba pasiskirs 
tė pareigomis: J. Strazdas — 
pirm., St. Banelis — I vicepir. 
kultūros, spaudos ir propagan 
dos reikalams, J. Simonavičius 

realiu, sukrovusi milžiniškus ly — II vicepirm., P. Budreika — 
čių kalnus, pasidarė laisvą sro ižd. ir atskaitomybės vedėjas, 

K. Grigaitis — sekr., protokolų 
ir bendro susirašinėjimo reika 
lams, K. Dalinda — sekr. šėrų 
reikalams. Be to, sudarytas Na 
mų Ūkio tvarkymo bei eksplo 
atavimo komitetas, kurį sudaro 
J. Simonavičius — pirm, ir na 
riai: O. Indrelienė ir P. Budrei 
ka.

Šiais metais neįėjęs į valdy 
bą Aug. Kuolas, pakviestas ir 
toliau būti Liet. Namų biblio 
tekos bei skaityklos vedėju.

Dėl kai kurių kliūčių užsitę 
sus šėrų išdavimui Liet. Namų 
šėrininkams jau galutinai bai 
giama ruoštis. Pagal dail. A. 
Dociaus projektą atspausdinti 
šėrai daro malonų ir dailų įspū 
dį.

Kaip girdėti, šėrai nebus iš 
siuntinėjami paštu, bet išduoda 
mi kiekvienam asmeniškai po 
parašu. Kada prasidės jų išda 

rusios ar neprityrusios) dide vinėjimas, bus pranešta per 
liam suknelių fabrike. Geras at spaudą ir lietuvišką radijo va 
lyginimas ir geros darbo sąly landėlę.
gos. Darbas ištisus metus, 5 K. ORANTO paminklo fondui 
dienų savaitė, apmokamos atos parengime, įvykusiame Šv. Jo 
togos, muzika darbo metu.

Sanple Dress Inc.,
372 St. Catherine St. W., 

kamb. 418.

vę. Vanduo, nuslūgsta.
KARTŪNO BALIUS.

K. Liet. Katalikių Moterų 
Dr-jos Montrealio skyr. prašo 
rezervuoti gegužės 5 d. 
tadienio vakarą „Kartūno 
liui“. Ponios ir panelės 
somos pasipuošti tą vakarą 
tūninėmis suknelėmis, bus 
riamos trys premijos už 
žiausias sukneles.

LUKO-LAURAIČIO

.73. Tada rungtynės buvo pra 
tęstos, bet iš mūsų komandos 
jau buvo pašalinti 3 žaidėjai, 
tai priešininkai ir gavo persva 
rą 79:82. Taurui krepšius lai 
mėjo: Bukauskas 14, Piečaitis 
8, Bunys 1, Sinius 33, Gražys
O, Baltuonis 3, Aneliūnas 3 ir 
Otto 11.

ŠALPOS FONDO
Montrealio sk. baigimui vajaus
daro parengimą, kuriam datą kalakutų ūkis šiemet pasiryžęs 
numato balandžio 28 dieną. Pla išauginti 6.000 kalakutų. Ūkis 
čiau apie parengimą bus praneš vystosi sėkmingai ir kasmet di 
ta vėliau. dina apyvartą. Abudu kalakutų
P. PETRUŠKEVIČIUS ilgoką ūkio savininkai ateinančiam 

J pasisakymą apie Kanadą ir jos Montrealio lietuvių Spaudos ba
politiką paskelbė „The Gazett liui pažadėjo duoti kalakutų, 
te“ laiškų redakcijai skyriuje.
Autorius sako, kad redakcija jo 

: rašinyje išbraukusi tiktai kelis 
žodžius.
STULGINSKAITĖ F. susižie 
davo su vaikinu iš Toronto. 
KURSAI anglų kalbos prade 
darniesiems pradedami kovo 20 
d. 8 vai. v. YMCA patalpose,

8 DR. J. M A L I š K A
k nrhma : 9 a. m. — 10 p. m. j
« 5303 Verdun A.. Verdun, :
| Tel.: TB 4547

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

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

LaSalle, tel. HU 9-1653

S

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

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

NOTARAS

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236

Ekonomistas 
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205

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

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St E.

LA 1-7926—8873

Bene TALBOT

Suite 306, Aldred Building
507 Place D'Arme MArquette 8045

šeš 
ba 

pra 
kar 
ski 
gra 

Valdyba.

MOTERYS
siūti prie Singer mašinų prity

no parap. salėje, sudaryta 100 
dolerių'.

NELAIMĖS IR LIGOS

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros 

IGNAS
3260

kor traktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS 

No. 1 Imperial Products 
114-1 Ave., Ville LasaHe.

TR 319 7

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351 
neju- 
mūsų

relę.
Juozas Gabrusevičius sušilau 

žė koją ir dabar turi gulėti.
Pileckas Petras šeštadienį su 

keliais asmenimis 
savo mašina, bet 
gatve važiuojant, 
kita mašina, kuri į 
suko iš šalutinės gatvės. Rezul 
tate — nukentėjo mašinos ir da 
linai žmonės.

Onai Bilevičienei žydų ligo 
ninėje kovo 4 d. padaryta ope 
racija.

W. ir Indian Road kampe, ver 
bų sekmadienį, kovo 25 d., 1.30 
vai. pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
SVEIKSTA

Inž. Barausko sveikata, po 
širdies atakos, taisosi ir ligonis 
tikisi, gal būt, Velykoms grįž 
ti į savo namus. Baigia sveikti 
ir inž. Kulpavičįus, kuris po ko 
mplikuotos operacijos ligoninė 
je išbuvo daugiau kaip tris sa 
vaites. Iš General ligoninės grį 
žo Ročiūtė, kurios sveikata, de 
ja, yra sunkioje padėty. 
PARAPIJŲ paskelbtosios N 
L-je apyskaitos Toronto lieti 
vių tarpe sukėlė gyvą minčių 
pasikeitimą, nes parapijiečiai 
gavo tikslesnį iš sugretinimo 
vaizdą.

vyko namo 
Sherbrooke 
susidūrė su 
Sherbrooke

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

TEISININKAS —

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus. 
Kaina $ 22.000.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Dėmesio Montrealiečiams.
Šeimininkės, norėdamos paga 
minti skanius valgius, turi ture 

ti gerus indus!
Norėdami gauti gerus indus 

kreipkitės pas lietuvį atstovą, 
kuris reklamuoja naujai išleis 
tus moderniškiausius visoje Ka 
nadoje ir geriausiai pritaikintus 

geroms gaspadinėms.
Skambinti tarp 2—6 vai. vak.

Tel.: ME 7-3191

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

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

Naujas kabinetas

Advokatas—N otaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM 6-4182

Toronto. |

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 
liais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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