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LIETUVA
independent

Politinė įvykių savaitė
1 SOVIETINĖS SENSACIJOS NESIBAIGIA

Rusai ruošia Egiptui karo instruktorius.
Sovietinės sencacijos dar ne Gautąjį grobį padėdavo paslėp 

sibaigia. Stalino nuvertinimo toje vietoje prie autostrados, 
tema tebėra aktuali. ėjusios iš Muencheno j Stuttgar

Mikojanas, pasiųstas į Pakis tą, iš kur ją pasiimdavo jau tik 
tano prezidento inauguraciją, rieji sovietinio saugumo agen 
patikslino, kad 
STALINO NUVERTINIMAS 

ESĄS NATŪRALUS 
REIŠKINYS.

Iš to daromos išvados, kad 
dabar rusai turi paruošti vietas 
naujiems diktatoriams. Mikoja 
nas giriasi padėjęs Chruščiovui 
nuvertinti Staliną, bet jis ne 
sutinkąs su tuo, kad nuvertini siteto teologijos fakulteto dėka 
mas paskelbtas viešai ii štai nas, sovietų buvo pakviestas į 
■giai. Kai dėl Gruzijos studen Maskvą, kur kalbėjosi su Miko 
'tų riaušltt už Staliną, tai nesą janu, o atsilankęs Lietuvoje, 
tikra, nors Malenkovas riaušių Kalėdų metu atlaikė Vilniuje, 
buvimą patvirtino. šv. Teresės, prie Aušros Vartų,

Buv' gosplano vedejo Voz bažnyčioje 2.000 lietuvių nu 
niesienskio, Stalino nužudyto, šias. Reding matėsi su naujai 
portretas jau esąs muzėjuje iš įšventintais Lietuvos vyskupais 
keltas į viešumą. Tiktai visa 
spauda klausia, o kaip galima 
i>us iškelti vėl į viešumą 
MILIONUS STALINO IŠŽU 

DYTŲ DARBININKŲ IR
KOLCHOZININKŲ?

Kaip galima bus atgaivinti 
Chruščiovo paminėtus 5.000 
karininkų su Tuchačevskiu pry 
šakyje? Ir jeigu Stalinas su Be 
rija įsteigė tūkstančius kator 
gų, tai kodėl Stalino pasmerkė 
jai jas tebelaiko? Jeigu Stall 
nas darė baisias klaidas, elgėsi 
nežmoniškai, tai kodėl nenaiki 
narnos jo klaidos ir kitose sri 
tyse? Net ir Bevanui atėjo svei 
ka mintis į galvą, šiaip jau ap 
svaigusią komunizmu.

KODĖL NEATSTATOMA 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

LAISVĖ?
Bevanas ir Pineau vienu bal 

/su paklausė: Kodėl, jeigu sako 
ma, kad Stalinas darė neteisin 
gus ir neteisėtus veiksmus, tai 
kodėl negrąžinama laisvė vi 
viems, kuriems Stalino ji buvo 
atimta?

Tuo tarpu, Sovietai gilina 
Stalino darytas klaiads ii netei 
sėtumus. Dabar

SOVIETAI APMOKINA 
EGIPTO KARO INSTRUK 
TORIUS IR RUOŠIA JUOS 

KARUI.
Tai tokia apgaulinga ir klas 

tinga Chruščiovo politika.
Sovietams apginklavus Egip 

tą, o per jį siunčiant ginklus 
Šiaurės Afrikai, ten vyksta kru 
vinos kovos. Tas pat ir Kip 

/ re. Niekaip nenumalšinama 
Mažosios Azijos valstybes, o 
aplink Palestiną sudaromas ka 
ro žiedas, kurį ginkluoja ne kas 
kitas, bet Rusija. Tat, piktadary 
bės vyksta visą laiką. 
IŠAIŠKINTI ĮSILAUŽĖLIAI

Į VLIKĄ
Praėjus maždaug mėnesiui 

laiko po įsilaužimo į V. Tary 
bos būstinę Reutlingene bolse 
vikų agentai labai rafinuotu 
būdu buvo įsilaužę ir į Laisvų 
jų Demokratų Partijos (FDP) 
centrinę įstaigą Bonnoje, iš ku 
rios nedegamosios spintos išne 
šė svarbių dokumentų.

Vokiečių policija pranešė, 
kad įsilaužikai į Vykd. Tary 
bos būstinę esą jau išaiškinti. 
Tai yra persų tautybės Izmail 
Resaja, rusų kilmės be piliety negavo nė vienos vietos. Tuni 
bės Viktor Maslov ir lenkų ki sas dabar savaranki valstybė, 
limo P. Halunowski, kuris ben Prancūzijos bendruomenėje.^ 
drininkų buvo vadinamas „Geld —J. Paleckis „Švyturio žur

tai. Vokiečių policija išleido įsa 
kymą šiuos tris piktadarius are 
štuoti. Atvykus jų suimti, pasi 
rodė, kad jie jau yra pasprukę 
i Rytinę zoną.
PROF. M. REDING APLAN 
KĖ LIETUVOS VYSKUPUS

Luksemburgietis kunigas 
prof. M. Reding, Grąžo univer
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Žinios iš VLIK’o
ELTOS KOMUNIKATAS APIE VLIKO IR JO VT PIR 

MININKŲ LANKIMASI ROMOJE,
Elta, 1956. III. 20. — Š. m. min. St. Lozoraičiui. Šia proga 

kovo 8—18 dd. Vliko pirminiu keletu atvejų buvo pasikeista 
kas J. Matulionis ir VT pirmi nuomonėmis, paliečiant visą ei 
ninkė A. Devenienė lankėsi Ro lę reikalų ir bandant jieškoti 
moję. Mūsų delegacija buvo nu sperndimų susipratimo dvasio 
vykusi į Romą dalyvauti šv. Tė je. Min. Lozoraitis įteikė raštu 
vo sukaktuvinėse iškilmėse, savo pageidavimus, dėl kurių 
Kaip žinoma, tuo metu į Romą Vlikui teks pasisakyti.
buvo atvykusios apie 40 delega Savo buvimo Romoje proga, 
cijų iš įvairių pasaulio kraštų, mūsų delegatai apsilankė viso 
Iškilmių metu mūsų delegaci je eilėje šv. Sosto ir Italijos ins 
jai kartu su kitų kraštų delega titucijų, padarydami vizitus 
cijomis garbės vietos buvo pa svarbiems dignitoriams. Taip 
skirtos šv. Augustino tribūnoje mūsų delegatai buvo priimti J. 
šv. Petro bazilikoje. E. kardinolo Pizzardo, J. E.

Kovo mėn. 16 d. šv. Tėvas arkiv. Samorės, kuris yra ypa 
priėmė mūsų delegaciją audien tingiems Bažnyčios Reikalams 
cijoje Vatikano rūmuose. Au Kongregacijos sekretorius ir 
diencijai pasibaigus, šv. Tėvas su kuriuo turėta ilgesnis pasi 
atsisveikindamas pareiškė mū kalbėjimas. Taip pat mūsų de 
sų 
vių tauta, vargšai jos žmonės, zidentą Giorgo Bo, 
Aš už juos meldžiuosi ir siun Mario Cingolanį, diplomatinės 
čiu

fe
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J. Steponavičium ir P. Maželiu. 
Prof. Redingą Maskva pakvie 
tusi todėl, kad jis pasisakęs už 
koegzistenciją su komunizmu. 
KANADA REMS ATEIVIUS

Pilietybės ir Imigracijos mi 
nisteris š. m. kovo 19 
Rūmuose pareiškė;

„Norėčiau padaryti trumpą 
pranešimą imigracijos reikalu.

Norint išlaikyti imigracijos 
lygį ir taip pat šilaikyti šeimų 
suvienijimo principą, prieš kc 
lis mėnesius vyriausybė nutarė 
teikti imigrantams paskolas jų 
žmonų ir vaikų kelionės paden 
gimui. Tais pačiais sumetimais 
dabar vyriausybė nutarė reko 
menduoti Parlamentui papildo 
moję 1956-57 m. sąmatoje, kad 
nuo 1956 m. balandžio 1 die 
nos imigranto šeimos įsikūn 
mui būtų mokama po 60 dol. į 
metus už kiekvieną vaiką iki 16 
m. amžiaus, kuris gyvena Ka 
nadoje ir yra išlaikomas imig 

kol d. d. Romoje Lietuvos Diplo ir jos šefo, kaip Lietuvos vals 
dar mafijos šefas min. S. Lozorai tybiniam tęstinumui atstovau 

tis, Lietuvos ministeris prie Šv. jančios institucijos, autoriteto 
tik Sosto S. Girdvainis ir Pasiunti rėmimas, Diplomatinės Tarny 
Ka nybės Patarėjas Dr. A. Gerutis bos kompentencijų respektavi

Atstovu

delegatams: „Vargšė lietu legacija aplankė senato vicepre 
senatorių

ypatingą palaiminimą“. ir užsienio tarnybos šefą min. 
Savo viešnagės metu mūsų A. Nonį ir eilę kitų augštų pa 

delegatai padarė vizitus Lietu reigūnų.
vos atstovui prie šv. Sosto min. Plačiau apie šią kelionę bus 
St. Girdvainiui ir dipl. šefui dar Eltoje.

SVARBIOS DIENOS ROMOJE
(Laiškelis iš Romos)

Pastebėjęs, kad „N. L-vai“ 
iš Romos retai kas parašo, ban 
dysiu aš kelis bruožus nubrėž 
ti, nors ir nesu spaudos žmo 
gus. Negaliu tylėti todėl, nes 
manau, kad Jūsų laikraščio, ku 
ris turi gerą reputaciją, kaip 
rimtas ir neperdedąs, skaityto 
jai jau laukia, 

kas įvyko Somoje, kai čia 
suvažiavo labai daug žymiųjų? diktatą. 

Lietuviams manau svarbu ne 
tiktai tas, kad Popiežius susi 
laukė gražių metų ir garbingų 
sukaktuvių ir iškilmingai buvo 
pagerbtas, bet ir todėl, kad įvy 
ko VLIKo ir Diplomatų šefo 
susitikimas.

Prisipažįstu, kad žinios kol 
kas skūpios. Labai skppios. Tie 
sa, komunikatai jau paskelbti, 
bet iš jų, kaip girdėti, žinioą 
gali būti aiškinamos plačiai, spė 
liojimų galimybėmis. VLIKo 
ir Dipl. šefo komunikatai viena 
duoda aiškesnę prielaidą, kad 

Diplomatų šefas pasirodė, 
kaip Rezistentų šefas 

svarbiausia, 
nes apie juos daugiausia ir 
lankiausia parašė.

Gal nedaugelis žino, kad 
šefas yra oficialus LRS-vės 
fas. Tat, kai VLIKui atvyks 
tant, čia pirmieji atsiskubino 
„rezistentai“, (taip jie čia va 
dinami), tai Romos liteuvių ko 
lonijai sudarė įspūdį, kad Dip 
lomatų šefas buvo Rezisten 
tų valioj. Tokias išvadas da 
romjės iš paskelbtųjų komuni 
katu, kuriuos, manau, visų lai 
kraščių redakcijos jau bus ga 
vusios (todėl jų nekartosiu).

Atsimename, kad Vliko pir 
mininkas atvykdamas į Europą, 
buvo kukliai pareiškęs, kad 

VLIKo pirmininko kelionės 
tikslas — Europą pažinti ir 

surinkti žinių, 
o jau sprendimus darys sekan 
čioji VLIKo sesija, kiek neįma 
noma bus kas padaryti VLIKo 
Prezidiumui, kuris yra saisto 
mas plenumo nutarimų. Tuo 
tarpu, kaip Romoje kalbama, 
Dipl. šefas nesąs saistomas sa 

, nes 
buvo susirinkę esą New Yorke jis visus juos laikąs savo žinio 
Vliko prezidiumo nariai, Lietu je, išeinant iš savo funkcijų in 
vos Laisvės Komiteto nariai ir terpretacijos, todėl laisvas esąs 
gen. konsulas J. Budrys. K. pasielgti be jų žinios ir sutiki 
Žalkauskas pareiškė įsitikini mo, 
mą, kad Vykd. Taryba turi lik 
ti Vokietijoje, arčiau Lietuvos. 
Ta pačia proga jis pareiškė sa
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Šv. Teresės bažnyčia Vilniuje, prie Aušros Vartų, kurioje pra 
ėjusių Kalėdų metu Graco universiteto profesorius kunigas 
M. Reding, Maskvos pakviestas iš Austrijos, lankėsi Lietuvo 
je ir šioje Vilniaus bažnyčioje dviem tūkstančiam katalikų 
laikė pamaldas. Dabar Velykų metu, čia vėl bus minios žmo 
nių susikaupti maldose prieš žiauriąją sovietinę okupaciją. 
Šioje Vilniaus vietoje žmonės į bažnyčią nesutelpa, todėl mel 
džiasi susirinkę Aušros Vartų gatvėje. Už tai ypatingu paki 
limu šiemet čia skambės laukiamos pergalės rimnas „Links 

ma diena mums prašvito“...

lintas būtina tvarka, nes 
be oficialaus susitikimo, VLI 
Ko ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkai, J. Matulionis ir A. 
Devenienė, Dimplomatų šefo 
buvo priimti ir oficialaus susiti 
kimo ir paskui pakviesti vaka 
rienės. O ten pasitarimų dėl be 
ndradarbiavimo nebuvę, nes 
Dipl. Šefas VLIKui patiekęs

DU DIPLOMATŲ ŠEFO KOMUNIKATAI
Šių metų kovo mėn. 11 ir 13 tuvos Diplomatinės Tarnybos

ranto, pirmuosius metus, 
šeimos pašalpa už vaikus 
nėra mokama.

Ši parama bus teikiama 
imigrantams, atvykusiems 
nadon nuolatinai apsigyventi ir turėjo pasikalbėjimų su VLI mas ir lojalumu paremtas ben 
Kanados piliečiams, grįžtantie Ko pirmininku J. Matulioniu ir dradarbiavimas su ją yra ke 
ms nuolatinai apsigyventi Ka VLIKo Vykdomosios 
nadoje“.
TRUMPOS ŽINIOS
— Prasidėjo JAV, Kanados 

ir Meksikos prezidentų pasita 
rimai Washingtone.

— Rytų Berlyne komunistų 
susirinkime kilo nesantaika kai 
Chruščiovo šalininkai panorėjo 
išmesti iš salės Stalino portre 
tą. Prasidėjus muštynėms, bu 
vo pašaukta policija, bet ši ne 
žinojo, kuriuos palaikyti. Klau 
simas buvo sprendžiamas kėde 
mis ir antausiais.

— Japonų ekspertų žiniomis, cijos ir suderintos veiklos reika 
Rusijoje padarytas 8 A. bom lingumą. 
bos sprogdinimas.

— Pakistanas pasiskelbė res rybos pirmininkė jokių pasiūly
publika, kuri įeina į DB bend my santykiams, su LDTarnyba 
ruomenę, bet karalienės savo 1 1 č . ’ Z
galva nepripažįsta. Pakistanas tai tų santykių aiškinimosi pro 
prisideda prie Bandungo kon cedūros klausimą. I aip pat, ne 
ferencijos.

— Kefauver gavo daugiau 
balsų už Stevensoną, kandida 
tuojant į JAV prezidentus Min 
nesotos valstybėje.

— Tunise laimėjo rinkimus 
Neodestur partija: komunistai

> Tary lias, kurį LNT pasirinko vals 
bos pirmininke A. Deveniene. tybinių ir visuomeninių santy 
Pasikalbėjimų metu L. Diplo kių plotmėje.
matijos šefas pateikė VLIKo Šia proga min. Lozoraitis pa 
pirmininkui ir VT pirmininkei kartojo, jog Diplomatinė Tar 
konkrečius pasiūlymus santy nyba augštai vertina politiniai- 
kiams tarp Lietuvos Diplomat! -visuomeninių organizacijų ben 
nės tarnybos ir VLIKo išlygin dradarbiavimą su ja ir teikiamą 
ti ir kliūtims pašalinti, kurios jai paramą. Lietuvos diploma 
trukdo Dipl. Tarnybai norma tai iš savo pusės ir toliau rems 
liai bendradarbiauti su šia poli tų organizacijų veiklą, ypač 
tiniai - visuomenine organiza tais reikalais, kurie susieti su 
cija. Lietuvos nepriklausomybės at

Min. S. Lozoraitis ypatingai statymo byla.
pabrėžė visų lietuviui politinių 
ir visuomeninių jėgų konsolida

VLIKo pirmininkas ir VTa

išlyginti nepadarė, iškėlę tik

Pasitarimui metu buvo infor 
muotasi ir tartasi dėl LNT-os 
Europoje vykdomų bei numaty 
tų vykdyti darbų, siekiant kel 
ti Lietuvos vardą tarptautinėse 
visuomeninėse organizacijose 

bei paskirų kraštų visuomenėse 
teik politinėmis, tiek kultūrinė 
mis priemonėmis.
1956. III. 17“.

PROF. K. ŽALKAŲSKO
Grįžęs iš Europos į JAV 

buv. VT pirmininkas K. Žal 
kauskas Pabaltijo Laisvės na 
muose New Yorke padarė pra 
nešimą apie dabartinę Europos 
politinę padėtį ir Lietuvos lais

buvo pateikta duomenų, kad 
ligšiolinis VLIKo nusistatymas 
LD Tarnybos atžvilgiu būtų pa 
sikeitęs.
1956 m. kovo mėn. 15 d.

* * *
Š. m. kovo mėn. 10—16 d. d. ... .

tarp Lietuvos Diplomatijos še vinimo veiksnių darbą. Į posėdj’ vo kolegų nusistatymais, 
fo min. S. Lozoraičio ir Lietu 
vos Nepriklausomybės Talkos 
atstovų Prof. S. Žymanto ir K.

schrankpeter“. Jie visi trys gy nale parašė straipsnį apie savo Drungos įvyko eilė pasitarimų, 
veno Muenchene ir prie Stiegei 
maierplatz laikė nedidelį mote 
riškoms kojinėms taisyti kios 
ką. Naktimis Resaja, gaujos va 
das, su savo bendrininkais lan 
kydavosi įvairiose vietose ir la 
UŽdavosi į emigrantų įstaigas.

viešnagę pas Nehru. Jų metu LNT-os atstovai pla
— Kanados biudžetas suves čiau išdėstė LNT-os pažiūras į

tas 4.763.000.000 dolerių. Lietuvos Diplomatinę Tarnybą
— Paryžiaus komunistai iš bei santykiavimą su ja, remda . _ .

metė Staliną j šiukšlyną. miesi LNT-os veiklos dėsnių vo nuoširdžiausius linkėjimus

pa

D.
še

Vis dėlto, jeigu duomenų vie 
šai nėra, kad VLIKo pirm-kai 
buvo sutikti džentelmeniškai, 

mele oicmną f —__ ___ ______ ______ -- _______________ . kalbant iš oficialiosios pusės,
— Afganistanas ginklus per pareiškimais. Iš LNT atstovų sėkmės naująjai Vliko VT pir tai vis dėlto yra duomenų, kad 

ka sovietijoje. pusės buvo pareikšta, kad Lie mininkei A. Devenienei. susitikimas buvęs apipavidapusės buvo pareikšta, kad Lie mininkei A. Devenienei.

Nekaip išėję su parū 
pinimu Popiežiaus iškilmėms 
vietų Šv. Petro ir Povilo bazi 
likoje. Lietuvos atstovui prie 
Šv. Sosto nepasisekę gauti iš 
kilmingųjų kvietimų net ir p, 
Lozoraičiui, o vis dėlto

abu VLIKo atstovai buvo 
pakviesti į valstybių atstovų 

ložes, kaip Lietuvos atstovai, 
kai kiti, o jų tarpe p. Žakevi 
čius ir p. Drunga, galėję gauti 
tiktai eilinius, eilinei publikai 
skirtus, įėjimo biletus. Iš to da 
romos išvados, kad Popiežius 
gerai žinąs Lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės reikalus, 
ypač, kad be to
VLIKo atstovai buvo priimti 

specialioje, vien jiems skirtoje 
audiencijoje.

Jeigu pridėsime, kad VLJKo 
atstovai, kaip girdėti, buvo šii 
tai priimti ir gražiai vertinami 
ir Italijos ir kitų valstybių ats 
tovų, i kuriuos jie tiktai kięipe 
si, tai susidaromas Romos lietu 
vių įspūdis yra labai malonus.

Taigi, rezultatai pareis ne 
nuo tvirtesnio ar kuklesnio pa 
sisakymo komunikatuose, bet 
nuo visų tų respekto, į kuriuos 
kreipiamasi ir kurie mus įverti 
na.

Romos lietuvių galutinė išva 
da yra tokia: greičiau reikia 
susitarti ir grįžti į vienybę tie 
ms, kurie iš vienybės išėjo. Ne 
svarbu, kaip jie vadinasi ir 
kiu vardu krikštijąs!. Tada 
bus sunku susikalbėti ir 
Dipl. šefu.

O jeigu Jums bus įdomus 
mano pranešimas, tai parašyki 
te ir aš, gal, daugiau sužinojęs, 
vėl Jums parašysiu.

Pripuolamas.
RED. dėkoja p. Pripuolamam 
korespondentui ir prašo ne tiek 
įvertinimų ir išvadų, kiek pačių 
faktų, jeigu tai galima patirti, 
nes nei abiejų šalių komunika 
tai, nei p. Pripuolamo laiškas 
nenusako pačių faktų konkretu 
mo, o išvadas ir įvertinimus 
jau pasidarys patys skaityto 
jai, kurie patys tai moka pada 
ryti.

ko 
ne 
su

šis
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tys elgiamės taip, lyg mums 
meilesnė būtų prievaita ir smur 
tas, kurie visus priverstų taip 
galvoti ir elgtis, kaip kad mu 
ms patiktų.

Tokios laikysenos turime jau 
ir vaisių. Štai jie:

KRIKŠČIONIŲ PROTESTAS 
PRIEŠ KRIKŠČIONIS

Tarytum tai būtų neįtikėti 
na, bet tai yra faktas, kur į „Na 

J upenose“ paskelbė Krikščionių 
a.a [)cmokratų Sąjungos Waterbu 

. $6.00 rįo skyrius. Proteste taip sako 
ma: ,

„Fronto Bičiulių suvažiavi 
mo metu Weterburyje meninės 
programos dalyje buvo viešai 
išjuoktas buvęs ilgametis Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, garbiu 
gas katalikų kunigas, žymusis 
Lietuvos politikas, didysis vals 
tybininkas prel. M. Krupavi 
čius.

Krikščionių Demokratų S«- 
gos Waterburio skyriaus susi 
rinkimas, apsvarstęs, kad šie 
metodai yra panašūs į tuos, ku 

slopinamas r*e ^uvo naudojami 1940 m. rau 
jame ugdomas žemasis instink donąjam^ komunistų maiui už 
tas — išdavinėti ir savo net tė 
vus, nepaklusnybę jam — baus 
ti kančiomis ir mirtimi. Tat 
liūdni faktai.

Žmonija tiktai tada galės 
Links 
*, nes
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„MIRTIS KRITO *

Šiemet Velykos labai anksty žmogus, tampa kaskart protui 
Sniegas dar storu sluogs gesnis, iškovoja sau vis dau 
dengia žemę, o vandenis giau teisių ir gerbūvio, o tuo pa 

šviesesnis ir 
- sovietinis, 

komunizmo pavergtasis pasąu 
lis atvirkščiai — s

vos. 
niu 
dengia stori ledo sluogsmai. Vi čiu jis ampa vis 
sa gamta dar sukaustyta šalčio, humaniskesnis, 
kuris didesniu ar mažesniu 
laipsnio stabdo visą gyvąją 
gamtą. Todėl Velykų šiemet nė 
ra kaip įsivaizduoti kaip pava 
sario švenčių, kokiomis jos tik 
rai laikomos visame šiaurinia 
me Žemės pusrutulyje.

Bet kuriame Žemės pusrutu 
lyje žmogus begyventų, visur džiaugsmingai giedoti ,. 
pirmąją Velykų dieną suskam ma diena mums prašvito 
bės džiaugsmo varpai ir Vely tikrai „mirtis krito", kai viso 
kų himnas: „Linksma diena mu je žmonijoje įsigalės humaniš 
ms prašvito“, nes „1 . __
tus — mirtis krito“ . dividą, kuriam priklauso visos

Gyvybė žmogui ir kiekvie laisvės, visos teisės ir visos hu 
nam gyviui yra brangiausis da rnaniškumo principais pagrįs 
lykas, o mirtis — jos priešingy tos ir iš to išplaukiančios parei 
bė — pats blogiausis. Todėl, kai gos.
„mirtis krito“, triumfuoja gy Sunkius dar laikus gyvena 
vybė. Kadangi su Velykomis me :vienur žmogus dar puslanki 
ateina pavasaris, kada atsigau nis, kitur jis dar kovoja su 1a 
na gamtos gyvybė ir pasiruošia sistinėmis segregacijomis, ne 
savo triumfui, tai ir Velykos vertomis kultūringo žmogaus 
yra laikomos pavasario švente, vardo, trečiur tas puslaukinis

plūdus Lietuvą, kai buvo pa 
darytos iškamšos buv. Prez. A. 
Smetonos, kun. V. Mirono ir ki 
tų, randa, kad tai yra garbin 
gos Asmenybės prel. M. Krupa 
vičiaus įžeidimas ir susirinki 
mas reiškia pasipiktinimo pro 
testą.

Šią rezoliuciją K. D. Water 
kėlės Kris kūmas, vertinąs žmogų, kaip m buri° skyr. susirinkimas nuta 

...................... ■ tė viešai paskelbti spaudoje“.
Štai kokie mes demokratai 

ir kokie tolerantai. Krikščionys 
krikščionis viešai išjuokia ir 
įžeidinėja. Kaipgi tokią kultiną 
įvertinti?

Arba štai dar vienas faktas:

VISA SERIJA ATSIPRAŠY 
MŲ IR APGAILESTAVIMŲ

Liet. Laisvės K-to leidžiamo 
V Ičl IdlKUi I lUb IJ d V 1 1VJ V Cll VI V/ y 11 V Vyl UI LC1 o £.J 11 O ICl UI 11 1t o v

Deja, mūsų laikais mirtis dar žmogus pasiryžo su savim suly žurnalo 1955 m. 7 n-ry atspaus 
nėra kritusi. Ji dar triumfuoja, ginti jau žymiai kultūringesnį dintas V. Vaitiekūno stiaips 
Ji net ir siautėja. Mirtis yra ir pranašesnį žmogų. Tai vis n*s „Kersteno Komiteto daibų 
kritusi tiktai geros valios žmo nekultūringumo ir ne žmonis rezultatai . Minėtame stiaips 
nėms, kurių, deja, Žemėje dar kūmo reiškiniai, kurie temdo ^yiJe V- Vaiteikunas tarp kita 
nėra visos galybės. mūsų laikus ir skaudina žmo

Tikrai džiugu ,kad daugelis gaus gyvenimą.
valstybių jau yra atsisakiusios Bet, reikia džiaugtis, „„„ ..... - u . (|
mirties bausmės, bet dar yra tūra vis dėlto žengia pirmyn, „amendmento sesėlis . (Zuit, 
valstybių, kuriose mirtis yra lai nors ir nepaprastai sunkiai — 1955 m. „Lietuva , 7 nr., 3J 
koma ir ją naudojamasi, kaip per ašaras, kraują ir mirtį, —Ps^) .
pagrindine valdymo ir to valdy bet vis dėlto žengia pirmyn. . Abiejuose pareiškimuose, ku 
mo santvarkos priemone. Toje Nes tokia jau yra gyvenimo ir vienas pasirašytas zuinalo 
santvarkoje žvėriškoji žmo socialinių santykių raida. To leidėjo, Lietuvos Laisvės Komi 
gaus prigimtis ne tramdoma, dėl galų gale žmonija tikrai ga teto> o antras - str. autonaus 
ne moderuojama humaniškumo lės giedoti pergalės himną ir tik V- Vaitiekūno, paliestasis Jo 
kryptimi, bet kultivuojama iriai džiaugtis, kad „Linksma nas Bildušas yar atsiprasomas. 
skatinama, — tat ir rezultatas diena jau prašvito“, nes tikrai Lietuvos Laisvės Komitetas 
yra mirties triumfas. mirtis ir nežmoniškumas bus aPgailestauja, kad šis klaidinau

Šiais laikais ypatingai žiau „kritęs". t*,s sakimo suformulavimas, ku
riai susiduria humanistinis ir Kiekvienos Velykos mums r*s galėjo būti palaikytas nepa 
antihumanistinis pasauliai. Hu žadina tas viltis. Ir šias Vely 8ristu JO1)° plaušo pakaltini 
manizmas Vakarų pasaulyje, kas švęskime tomis gražiomis mu’ buvo jo leidžiamame žui na 
drauge su švietimu, plačiųjų viltimis, nors gyvenimo negeroatspausdintas. Gi_ straipsnio 
masių susipratimu ir drauge de vės daugeliui mūsų skaudina autorius Vi Vaitiekūnas tejgia, 
mokratėjimu, žmogus, masinis širdis.

ko yra pasakęs: „Bildušo, Do 
vydėno, ypač pastarojo, paro 

kad kul dymuose labai justi penktojo n •z. • z-4 ' 4- z^ • nt’ n I 1 O Į / 1 1 1 r

kad minėtasis sakinys neišreiš 
kiąs jo tikrosios intencijos ir 
kad jis pats niekada neįtarinė 
jęs Jono Bildušo. po priesaika 
liudijusio p. Kersteno vadovau 
jamame JAV kongreso Komite 
te, noru pasislėpti už penktojo 
amendmento. Jis labai apgailės 
taująs tą skriaudą, kurią galėju 
sios atnešti Jonui Bildušui jo 
straipsnio išvados.

Pareiškimus lydinčiame Lie 
tuvos Laisvės Komiteto Pirmi 
ninko V. Sidzikausko laiškely 

i • * v „Naujienų“ redakcijai sakoma,Br tų našių bedu kurios, lyg audra kad j tekstai {
nn xr 11 b'i rt 111 nnrYomTn.i Ir

BENDRUOMENINĖS SPAUDOS VARGAI
„Europos Lietuvis * Įsidėjo įvairius susibūrimus kalbame 

vedamąjį, kuriame redaktorius, apie demokratiją ir toleranci 
be ko kita, nusiskundžia: ją“.

„Šio laikraščio redakcija sa Taip rašo „Europos Lietu 
vo bylose turi „demaršus", ku vis“, bet ir „Nepriklausoma 
riuos rašoma, jog toliau nieko Lietuva“, kuri taip pat už nu 
bendra nenorima turėti su laik garos neturi jokios pratijos ir 
raščiu, nes atsiųsti straipsniai stengiasi būti daugiau informa 
buvo atspausdinti ne pitmame, ciniu laikraščiu, taip pat turi pa 
bet antrame puslapyje. — i..„ -.--j — ” J
spaudoje karalienės paveikslas užėjo, po vilkinių negerovių. Ir 
atspausdinamas greta muilo re NL redakcija vienu metu, pav., 
klamos, viduriniuose pusią i§ Toronto gavo tris laiškus, ku 
piuose, ir niekas dėl to neįsilei rie skirtingai atsiliepė: Vienas 
džia ir nerašo protesto. sako: NL pasidavė Krikščio

Prieš kurį laiką keturi „švie niins Demokratams ir pradėjo 
sūs“ lietuviai pareiškė piotes įžeidinėti Tautininkus... Kitas 
tą, atsisakydami skaityti toliau rašo: NL visai okupuota tauti 
laikraštį. Du iš jų savo raštuo ninku ir vien garbina Lozorai 
se rašo, kad nebeskaitys todėl, tį... Trečias teigia: NL geriau 
jog „E. Lietuvis“ yra „parsida tiktų „Keleivio“ ar „Naujienų“ 
vęs“ krikščionių demokratų la vardas... atseit — socialdemok 
gėriui, gi kiti du, kad „Euro ratų... , 
pos Lietuvis“ patekęs tautinin Partiniai laikraščiai, žinoma, 
kų įtakon. Bet būdingiausiai, šių bėdų neturi, bet jie turi ki 
kai dėl to paties straipsnio Re tų bėdų. O esminė priežastis: 
dakcija gauna dviejų skaitytojų deja, nesame pakankamai kultu 
laiškus, kurių vieno autorius ra ringi, nesugebame būti sau 
šo, jog atspausdinto straipsnio žmonėmis ir būtinai reikalauja 
mintys remiančios tautininkus, me, kad kiti būtų tokie, kokių 
gi antrame laiške taip užsipuo mes norime.
lama: „Jūsų vedamajame tarp Mums reiktų pasimokyti iš 
eilučių gudriai paslėptos min anglosaksų, šia prasme. Jie sa 
tys... Tačiau kiekvienas supras, vo spaudoje leidžia pasisakyti, 
kad sėdite partiniame krikdė kartais labai net žiauriai, prie 
mų vežime". Partijų rietenose šingoms nuomonėms, ir nie 
taip nusipolitikavome, kad mū kas dėl to nei jaudinasi, nei gra 
sų „nervai nebeišlaiko“, kai tik sina prenumeratos nutraukimu 
paskaitome ką nors apie kitas ir panašiai. Tikrai, anot E. L. 
pažiūras turinti lietuvį ar lietu redaktoriaus, „kalbame apie de 
viskas organizacijas. Gi per rnokratiją ir toleranciją“, o pa

I 
I 
s 
J 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

GYVENIMAS KANADOJE
M
I 
I
I

i.......

KAIP PIRKTI

PIRKIMAS KREDITAN:

MĖNESINIS PIRKIMAS.

DALINIS PLANAS. tik
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KANADOJE
Kanadoje yra daug puikių krautuvių, pilnų įvairių prekių. Daugelis jų 
turi Įvairių specialių patarnavimų savo klijentams. Jų pagelba pirkti daly 
kus darosi vienas malonumas Kanadoje. Apie tai mes norime paaiškinti.

Jūs galite pirkti prekes, užmokėdami už 
jas vėliau. Pirkti kreditan yra trys siste
mos —
Jūs aglite imti prekes kreditan, o krautu
vė užrašys jūsų sąskaiton. Kiekvieno mė
nesio gale krautuvė pasiųs jums sąskaitą, 
kurią apmokėsite iš kart.
Pirkdami preke krautuvėje įmokate 
dalį sumos, vad. „Down Payment", 
to kas mėnesį mokėsite dalimis.
Jei jūs manote pirkti prekių už $ 80 pav., 
jūs susitarsite su krautuve iš anksto, kas 
mėnesį mokėsite už tai po $ 10. Kai dalį 
šios sumos jau būsite išmokėję, galesite 
vėl ką nors pirkti kreditan.

Daugumas krautuvių reikalauja įrodymų, kad jūs galite tikrai skolą išmokė
ki. Tik vėliau duodamos prekės kreditan.
C. O. D. - MOKAMA PRISTAČIUS PREKES — Jus galite telefonu :š' 
Prikuriu krautuvių užsisakyti numatytą prekę, už kurią apmokėsite, kai ji 
bus jums pristatyta į namus.
UzSAKY MAS PAŠTU — Kai kurios didesniosios krautuvės išleidžia 
ižiulius katalogus, iliustruotus ir su nurodytomis kainomis. Tas prekes 
lite užissakyti paštu. Jos bus pristatytos paprastai C. O. D. būdu.
PAKEITIMAS — Daugumas krautuvių Kanadoje pakeičia prekes, jei 
upsigalvojate, kad jos jums netinka, pav. baltiniai per dideli, ar pan.
PINIGŲ GRAŽINIMAS — kai kurios didesniosios krautuvės už sugražin
tas atgal krautuvėn prekes gražina sumokėtą sumą atgal.
vERiĖJŲ TARNYBA — Yra didelių krautuvių, kurios turi vertėjus, ne
susikalbantiems anglų kalba.
Trumpai pateikėme bendras pirkimo taisykles Kanadoje. Norėdami pilnes
nių iiiformacijų, klauskite vietos krautuvėse. Jų tarnautojai mielai jums 
patarnaus.

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...

NUMATYTAS KREDITAS.

di-
ga-
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RADING
BRACING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Wind tor • Montraal • Hamilton

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS)

Nusineškite šį skelbimą bet kurion krautuvėm
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To Storekee
pers, Clerks:

Please help this 
person to shop 
in your store.

J. Bildušo advokatu“.
Tai vis mūsiškos demokrati 

jos ir tolerancijos pavyzdžiai.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vladas Ramojus. LENKTY 
NĖS SU ŠĖTONU. Aplankas 
dail. Vytauto O. Virkaus. Lie 
tuviškojo Knygos Klubo leidi 
nys, 2334 So. Oakley Ave., Chi 
cagoje 8, Ulin., USA. Knygoje 
292 pusi. Kaina 3 dol. Lenkty
nės su šėtonu yra atsiminimai 
vieno lietuvio, dalyvavusio An 
trame Pasauliniame kare.

KAZIUI LEKNICKUI, 

jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, 

skausmo valandoje reiškiame giliausią užuojautą

Janina ir Jonas Vilkeliai
Filiomena ir Pranas Nakai. ma žmonijos istorijoje pasireiš

Ką rašo kiti
KAIP IŠRODO NAUJI VĖJAI MASKVOJE.

Yale u-to profesorius ir žy kongreso tikslu buvo apjuodin 
mus Sovietų Sąj. žinovas, Da ti Ameriką ir atitraukti visas 
vid J. Dallin, rašo New Yorko svyruojančias bei kritingas 
s. d. žurnale „The New Lea grupes ir valstybes nuo Ameri 
der“: kos „imperializmo“ ir „kursty

„Miręs Stalinas buvo svar mai į karą“. Nei Chruščiovas, 
biausias delegatas rusų partijos nei pats kongresas neparodė 
kongrese Maskvoje. Jis atsto mažiausio noro raminti įkars 
vavo partijos „monolitišku čius ir jieškoti pasaulyje atos 
mą“, kurį visi darbščiai puolė, lūgių“. V.
Tačiau, mes dar toli gražu nuo_______________________________
sovietinio komunizmo sutrupė Vasario 16 ęimnazija pavojuje' 
jimo Pavyzdžiui, ar drjs nauja skubiaJ jai aukok!! 
sis „kolektyvas pasakyti visą______ _______________
tiesą tautai? Ar pasakys nors, — —. •>
kiek milionų Stalinas ir jo ben JURGIO SPURGIO SPIRGAI 
drai išžudė, ištrėmė, kalėjiman 
pasodino? Jei pasakytų, tai pa 
rodytų, kad komunizmo siste

A. Viskantas.

VINCUI ŠUKA1Č1UI 
mirus, Jo broliui 

ANTANUI ŠUKAIČIUI 
su šeima reiškiu užuojauta

A. A.
VINCUI ŠUKAIČIUI

mirus, jo broliui ir brolienei

Antanui ir Stasei Šukaičiams 
reiškiu gilią užuojautą.

M. Juodis.

Moderniška mįslė: 
Aš karalių paėmiau, 
Ir nusukau galvą: 
Visą kraują iščiulpiau, 
Ir po stalu pakišau.

Reiškia: išgėriau Kįngsbeer 
Leninas, pavyzdžiui, alaus bonką.

kė, kaip negirdėtas teroras.
„Tiesa, padaryta pora kirčiu 

teorijai.
skelbė neišvengiamą karą tarp
kapitalizmo ir komunizmo, o Senas amerikietis, J. V. Va 
šis, sakė, neįgyvendintas be kru liekas iš Meksikos rašo Cleve 
vinų revoliuciją. Chruščiovas lando „Dirvai“, kad jam, esą, 
dabar paskelbė, kad „neišven nuobodu be lietuviškų laikraš 
giamas karas“ išvengiamas, o gių. Mums gi nuobodu su lie 
j komunizmą esama visokiu kc tuviškais laikraščiaris.
lių, net parlamentų nutarimų ..................
keliu. Bet nė vienas kongreso Pasaulyje nėra lygybės: di 
delegatas neprisiminė apie rei delį kūną turįs ristikas, papras 
kalą suteikti proletariatui pilie tai, turi mažą protą, o didelis 
tinių laisvių ir teisės būti opozi artistas — didelis mergininkas, 
cijoje. Neprisiminta, kad, ištrau Vyras su profesoriaus galva 
kus raudoną armiją iš paverg adatos nemoka Įverti, o karš 
tų kraštų, „parlamentų nutari čiausias tautininkas kaip kada 
mai“ tuojau pribaigtų visą ei atšąla nuo tautos. Ir taip to 
tąjį kelią Į komunizmą. liau.

„Bendrai išrodo, kad partijos Prof. Duda.
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„20.000 žmonių Kanadoje prašosi kalėjimai!“...
Prieš keletą dienų p. P., gy NEIŠMANĖLIAI IR JUOKDARIAI. 20 komunistų kongrese prade

venas Montrealy, pasisakė ga RAŠO Z TAMOŠAUSKAS j° a’škėti, kad visiškai nekokio
vęs laišką iš Lietuvos ir parodė ’ ‘ vyruko būta. Gal neužilgo rei
jame įdėtą sieninio kalendo tojus. Jiems yra labai parankus dėkite, kad mes ir mūsų neiš ks keisti kolchozų, miestų var 
liaus 1955 m. lapkričio 18 d. bedarbių buvimas, bet neužsi maneliai į „Vlinies“, „Laisvės“ dus, keisti vadovėlius, siųsti į 
lapelį, kuriame atspaustas ko mena apie mokamas pašalpas ir ir „L. Balso“ piknikus važiuo kursus perauklėti politrukus; 
rnunistinės propagandos akiplė kad nemaža tų bedarbių pašai jame Cadilacais, kokių pavyde teks ir jums sėsti į suolus ir su 
šiškas melas, vaizduojąs negir pų pasiimti atvažiuoja brau tų net pats „prezidentas“ Pa naikinti garždankų komplek 
dėtą skurdą Kanadoje. giais automobiliais. leckis. Jei taip padarytumėt, pa tus. Ko gero gali ir Juozapo

Štai tas kalendoriaus lapelis 
ištisai:

„PRIIMKITE MANE I
KALĖJIMĄ...”

Kanados statistikai turi dar jamo paprasčiausio vaisto ar rujai vergu nebuvo ir nebus per nosios partijos nariai, 
bo. Jie puikiai žino, kiek šaly prieskonio. * “ .... r_: x_i_:------ .-i.: i_.-—
je bedarbių, kiek pelno kasmet
gauna monopolijos, kokiu pro komunistų bosai savo laikraš reklamuojamų kelių svarų avi ^a, partijomis, darbininkų uni 
centu padidėjo mokesčiai ir su " ... - - -- :-*•—•- ’-■<■ ’ ------
mažėjo darbo atlyginimas. Jie ___ ________ ____ ______ __________ ______
taip pat tiksliai žino, kiek žmo kurioje augštomis gaidomis pu ninkams, kad atidarytų imigra ia^tb gal nurodysite bent vie 
nių prašosi... pasodinami Į ka įia, Sov. Sąjunga pralenksianti ciją iš kitų kraštų, pav., iš Ka na opozicinės partijos atstovą 
įėjimą. JAV plieno gamybos srityje, nados, ar JAV. Ten toks pui kokioje nors „broliškos res

Tai ne kurjozas, o žiauri gy Jei taip, tai kaip juokingi drau kus gyvenimas, o čia iš bado publikos^ taryboje? . Nemanau, 
venimo tikrovė. Kanados laik gai su adatomis? Duok Dieve, langų daužymas, kad patektų kad ir jūsų laikščiai butų geri 
raštis „Gazef“ praneša, kad jų turėtumėt tame penkmetyje, nakvynei į kalėjimą. Visi bedar Lietuvai. Pasakykite atvirai, ar 
vien Į Montrealio policiją su to juk ir jos plieninės, o ne iš Kas biai ir dirbą apgultų Sov. kon prenumeratorių kolchozi 
kiu prašymu kasmet kreipiasi pijos jūros žuvų kaulų, kaip sulatus, o bosams nereiktų prie ’ KT
apie 20 tūkst. žmonių. „Šalyje dabar kad sovietuose yra. 
viešpatauja skurdas“, — pareiš T\____  * ‘
kė Kanados profsąjungų kong se prašoma 
reso pirmininkas P ' '

giais automobiliais.
Laiško siuntėja klausia, ai sirodytumėt teisingais komunis kūnas atsidurti šiukšlių duobė 

tai yra teisybė ir tuojau prašo tais. je, o netysoti Lenino mauzolė
prisiųsti keliolika adatų, siuvi Dažnai šūkaujate, kad Sov. Juje. Dėl to, žinoma, ne daug 
mo žiedų (noperskų) ir, jei ga Sąjungoje trūksta darbo jėgos. Kas jaudinasi, nes ir jis buvo 
lėtų, kiek imbiero, kaime varto Tas gal tiesa, nes nė vienai tirą toks niekšas, kaip ir visi raudo

daug. Juk už jų darbą kelnės ir Jei tokia puiki laisvė ir demo
Vakarų kraštų lietuviškieji adata neišeina, o užtenka jūsų kratija, tad kaip yra su spau

čiuose su didžiausia pompa iš žų į dieną. Gal galėtumėt pri sterikais ir kt.? Gal nuro
grojo 5-mečio plano melodiją, minti savo maskviškiams virsi pysite bent vieną opozicinį laik

_ j ninku tarpe? Nepatikėtina, nes 
varta vežti senių ir vaikų iš neJ paaiškėtų šių kraštų 

Visuose gaunamuose laiškuo Lietuvos į Sibiro „plėšimines“ laisv^ ir jūsų vaizduojamas 
___ r._:„..i rūbų, avalynės ir žemes. Jas, anot jūsų, „įsisa

Benhofas. vaistų^ Tiesiog keista, kad anot vintų” žaliukai vyrai. ‘ Jūs įia galite dergti vyriau
Štai kas verčia alkanus, darbo juokdarių, tokiame žydinčiame Nuolat giriate ten esančią mene’ ra^nd streikus^r u? ta 

ieXk°tls krašte nėra kelnių, o jų prašo laisvę ir „liaudies demokrati niek^ nkĮko nesako> o ten 
ją , bet kaip ten dedasi su prinokiu veiksmu pagalvojimą bū 
verčiamųjų darbų stovyklomis, tų kulka . pakaušp Cia jŪSų laik 
žudynėmis net ir pačių augs rag£juose pilna biznio skelbi 
liausiu valdovų. Kur dingo . parduodami namai, ūkiai, 
Putna, Uboreviųius, Tuchacevs automobiliai, juos perka ir par 
kis, Jegorovas, Ordzomkidze, duocja paprasti darbininkai, 
Lietuvos likvidatorius Pozdma ta(j ka pagaivotu apie §įu kraš 

tų skurdą jau minėto kalendo 
naus lapelio skaitytojas, Sov. 
Sąjungos baudžiauninkas - kol 
chozininkas? Jūsų laikraščiuo 
se telpą rūbų valyklų skelbimai, 
jie parodytų, kad tariamieji 
badmiriai patys kelnių nenori 
valyti, 
mielai 
tų. . .

Tad skelbdami apie komunis 
tinį rojų, jūs esate gerai atlygi 
narni juokdariai, o tie, kurie jū 
su dar klauso — tikri neišmanė 
liai. —

DRAUDŽIAMA BAŽNYČIO 
JE ORKESTRAS

Nauju, neseniai išleistu, po 
piežiaus dekretu, tvarkančiu re 
liginį giedojimą ir naudojamus 
muzikos intrumentus bažnyčio 
se, uždraudžiama dūdų orkest 
ro panaudojimas pamaldų me 
tu. Leidžiama naudoti stygi 
niai instrumentai. Giedojimo 
srityje ypač iškeliamas gregori 
nio giedojimo svarbumas.

prieglobsčio kalėjime. Bedar iš skurdžios Kanados, kurioje 
bių skaičius Kanadoje daugiau žmonės miršta badu... 
ar mažiau svyruoja, bet 1954 
metais apie pusę miliono žmo 
nių veltui ieškojo drabo: jie jo 
nerado. Mažai padėjo jiems ir 
policija. Ji į kalėjimą Įsileido 
tik tuos „laiminguosius“, kurie 
papildomai dar padarė kokį no 
rs nusikaltimą: sudaužė vitri 
jios langą, pavogė duonos kepa 
lėlį ir pan.

Buržuazinė
uoliai saugo darbo žmonių tei kų. Norį būti lietuviški diktatu valdančiai partijai, ar pareiškė 
se... badauti“. ros komisarai Kanadoje ir JA savo nuomonę. Dabar turėsite

Taip komunistiniai melagiai V dažnai mėgsta kartoti saki nemažo klapato net su pačiu 
meluoja savo alkaniems ir pus nį: „gyvename gerai, turime Juozapu. Juk neseniai rašėte, 
nuogiams vergams, o mūsiškiai karvę...”, lyg ji būtų pati švie kad jis genialiaškiausias, geriau 
juokdariai savo graždankose ap šiaušia komunistinio rojaus žv sias, šviesiausias, mokytojų mo 
gaudinėja neišmanėlius skaity aigždė. Rašykite taip, bet pri kytojas, tėvas ir žemės saulė, o

Kyla klausimas, jei ten taip 
visko perteklius, o čia skurdas, 
kodėl niekas negauna ir nepra 
šo kelnių iš rojaus? Juk ir pats 
Andrulis vaikšto „apiplyšęs“, 
„išbadėjęs“, o nenori važiuoti kov, Dekanozov, galingasis Be.„ 
užsivilkti puošnaus frako bei so rija ir daugybė kitų? Malonėki 
čiai prisivalgyti? Liguistai ne te nurodyti nors vieną parla 
nori, net bylinėjasi, ir greičiau mento narį, kuris būtų pakar 
šia fabrike nedirba, o „skursta“ tas, ar nušautas „Vakarų vergi 

demokratija“ iš neišmanėlių surenkamų au joje“ už tai, kad priklausė ne

GERIAUSIAS
K1NGSBEER

/

NUO 1910 —

KANADOS GERIAUSIAS ALUS

CALVERT pastabos...

KANADIEČIAI SAKO
„On the cuff”

(tariama on the koff)
„On the cuff“ reiškia mažą pirkimą ant kredito. Šis 
išsireiškimas dažnai sumaišomas su „off the cuff". 
Abu šie išsireiškimai kilę iš laikų, kai vyrai nešioda
vo krakmolinius mankietus, ant kurių buvo galima 
užsirašyti pastabas.

CALVERT HOUSE

POSVeTISDU

Veda sktn. inz. J. Bulota.
PAKELTIEJI SKAUTAI

Skautų Aido žiniomis Lietu Dailydė, J. Karasiejus ir V. Šei
vos Nepriklausomybės Šventės nas.
proga LSS Tarybos Pirmija pa ANTn pakrašty IF 
kėlė skaučių ir skautų vadovus A1LAN1U rAKKASlrJt, 
į skautininkų laipsnius. Į vy Rytiniame Skaučių Seserijos 
resnio skautininko laipsni pa rajone kaskart vis plečiasi ir 
kelti skautininkai — J. Bulota, stiprėja mūsų skaučių veikla. 
Faustas Kirša, kun. J. Vaišnys, Pereitų metų pabaigoje Seserį 
S. J., K. Jonaitis ir A. Matonis, jos Vyriausioji Skautininke 
Skautininkais 
driušienė, M. 
Kerševičienė, 
Minkūnas, R.
kalnis, J. Piečaitis, V. Zdance tę. Pastaruoju laiku tame rajo 
vičius, R. Mišauskas, V. 
lauskas, V. Paulius, R.
nas ir kun. J. Klimas.

Už didelius nuopelnus Lietu jūrų skautų tuntas kartu su vie 
vos skautybei Vasario 16-sios šniomis jūrų skautėmis iškil 
proga LSS Tarybos Pirmija Ge 
dimino Vilko Ordinu apdovano 
jo prof. Mykolą Biržišką, Los 
Angeles, ir Lichtenšteino Prin 
cą Ėmanuelį.

Ordinu „Už Nuopelnus“ ap 
dovanoti: psktn. V. Karosaitė, 
psktn. A. Banevičius, psktn. tus, tačiau kartu skatino ir dau 
kun. St. Kulbis, S. J., psktn. J. giau pasitempti.
Pažėra, psktn. P. Balsas ir inž. g| Karalienė Elzbieta apteikė 
V. Pavilčius. daugelį titulais. Į garbės sąra

Tėvynės Sūnaus žymeniu —ša įeina 1.900 asmenų po visą 
V. Bliumfeldas ir V. Gobužas. britų bendruomenę. Tarp pa 
Vėliavos Žymeniu — R. Penčy gerbtųjų yra balerina Margot 
la, R. Venckus ir Č. Kiliulis. Pa Fonteyn, taipgi žmogus, kuris 
žangumo žymeniu—J. Kibirkš 770 kartų leidosi įkandamas ma 

Vasario 16 gimnazija pavojuje’ tis, V. Piečaitis, A. Pylipaitis, leriją skleidžiančių uodų, kad 
Skubiai jai aukok!! A. Kliučius, V. Kurapka, A. pagelbėjus medicinos mokslui.

Vyriausioji 
pakelti: M. An šiam rajonui įgaliotine paskyrė 
P'ažemėnienė, D. vyr. sktn. E. Putvytę, kuri pa 
I. Vilkienė, R. sikvietė sau talkininkauti sekre 
Mieželis, R. Pa tore — vyr. skautę D. Papievy

o rojaus gyventojai jas 
pasiskalbtų, jei tik ture

Miką ne įsteigti du nauji vienetai Bri 
Račiū geporte ir New Havene, Conn.

— Chicagos „Baltijos Jūros“

mingoje sueigoje atžymėjo sa 
vo veiklos vienerius metus. Kai 
bėjo tuntininkas psktn. E. Za 
barskas, jūrų sktn. A. Aglins 
kas ir tėvų k-to pirm. pulk. Tu 
mas. Kalbėtojai pabrėžė jūrų 
skautų veiklos gražius momen

Kaip

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
aš patekčiau į Seimą, todėl ma 
no kandidatūra ir buvo antroje

18.
Aplankęs ėjusį pareigas Vy 

riausio vado

generolą Galvydį - Bykauską, 
įjūris irgi buvo kandidatas į St. 
Seimą, aš buvau nustebintas jo 
menka orientacija ir naivumu. 
Kalbant apie frontą ir santy

■ kius su lenkais, jis atvirai kai 
bėjo, kad su jais mes netik ne 
turime grumtis, bet priešingai, 
turime su jais susijungti, nes 
jog „ir mes ir jie vieną Aušros 
Vartų Panelę Švenčiausią tiki 
me“.

Pradžioje gana šaltai kalbė 
jome apie mano fronto reika 
lūs, vėliau pradėjome kalbėti 
apie St. Seimą ir gvildenti iške 
liamus tenai kariškus klausi 
mus. Staiga, vidury pasikalbėji 
mo, jis pasikėlė ir kaž kaip

paslaptingai mane paklausė:
— Ponas majore, o į Motiną 

Švenčiausią jūs tikite?
— Tikiu, ponas generole, ir 

bažnyčią einu.
— Aš girdėjau, kad tamsta 

esi geras žmogus, — ir jis man 
«įxtra paspaudė ranką.

Pasimačiau su d-ru Grinium 
ir M. Sleževičium. Labai mane 
atsiprašinėjo už tokį „išprievar 
tavimą“. Aiškinosi, kad centr 
komitetas būtinai norėjo, kad

000 markių konfiskuotas užsta ža užkandžių, na, ir daug gėri sanitarka į Kauną. Kaip tik
tas negrįžusio Suvalkų pirk mų. Amerikoniškas svečias re Samskoj pamatė už vairo karei
lio), d-ras Hidekelis atremonta komendavosi: Maksim Lukic vį-šoferį, baisiai perpyko n pa 
vo ir įtaisė gana didelę ligoni Samskoj. Pasirodė, jis buvo sū reiškė, kad jis pats ir atgal vai
nę. nūs Kubanės kazoko ir indė ruoš. Teko sutikti, bet genero

Tuo metu, kai visoje mūsų nės. Rusiškai mokėjo penkis žo las, atsargumo dėliai, važiavo 
kariuomenėje siautė kruvinoji džius: tris koliojimosi ir „vod mano mašina užpakalyje, 
ir abi šiltinės, mes pas save jo ka karoš“. O jei „vodka karos’’, 
kios epidemijos neturėjome. Bu tai mūsiškiai ir paspaudė! 
vo vienas - kitas susirgimas, Kuomet svečias jau buvo ge 

... ...___________ ____________Kuomet mano vadovaujamas bet ,tu°jau Hgonys buvo izoliuo rokai įkaušęs, generolas Nage
vietoje ir pastatyta. Ypatingai dalinys buvo pavadintas I atsar Ja™; V1C1US pnpazino’ kad atejo
šito reikalavo suvalkiečiai. Išsi gos bat. ir man buvo pavestas'^" 
derėjau teisę nepaklusti ne tik visas frontas su lenkais, aš iš 
partijos, bet ir Seimo frakcijos ministerijos prašiau duoti man 
reikalavimams ir disciplinai, jei reikalingą kiekį karininkų, me 
tas prieštaraus mano vidujinia dicinos personalo ir kapelioną, 
ms įsitikinimams.

45. KARIŲ KLAUSIMAS.
Prieš seklbiant rinkimų tai 

sykles, komisijoje kilo 
mas: o kaip su kariais? 
jiems teisę balsuoti, ar 

Pas Prezidentą tuo 
buvo atskiras pasitarimas, į ku 
rį buvau iššauktas ir aš.

Buvo dvi nuomonės.
Jei duoti kariams aktyvią baisa 
vimo teisę, tai reiškia leisti jų 
tarpe ir laisvą agitaciją. Iš ru 
sų patyrimo žinojome, kad tas 
gali privesti prie labai nepagei 
daujamų pasekmių, nes gali pa 
reikalauti sau agitacijos tei 
sės ir bolševikai. Kita vertus, 
kaip galima neduoti teisės daly 
vauti valstybės rūmų statyme 
tiems, kurie savo krūtinėmis ir 
krauju tą valstybę apgynė ir da 
vė galimybę ramiai pradėti gy 
venimą tvarkyti? Aš buvau ša 
lininkas pirmos nuomonės, bet 
persvarą gavo antroji.

Šį kartą su agitacija

nieko blogo neatsitiko.
Mano atsargos batalione buvo 
du priešrinkiminiai mitingai, 
vienas liaudininkų, kuriam agi 
tatorium buvo karin. Balsys, ki 
tas buvo krikščjonių-demokra 
tų. Abu praėjo visai ramiai.

46. MŪSŲ BATALIONO 
GYDYTOJAI.

klausi 
Duoti 

ne?
reikalu

, daromos dezinfekcijos, vičius pripažino, kad atėjo 
vietos apšvarinamos ir ligai plės 
tis kelias buvo užkertamas. Čia 
didelis nuopelnas abiejų dakta 
iu: Trumpausko ir Hidekėlio.

47. EPIDEMIJOS 
VAIDINIMAS.

Vėliau mūsų sanitarija smar 
kiai praturtėjo. Tas buvo 1920 
m. per Velykas. Paskambina

laikas parodyti svečiui 
„epidemiją“.

Nuėjome į ligoninę, kur d-ras 
Hidekelis su savo 
mus pasitiko. Liepė visiems iš 
dezinfekuoti rankas, net batus 
mums ištrynė ištrynė spiritu, 
užsivilkome chalatus ir atsar 
giai įžengėme į palatą. Guli ka 
reiviai, kai kurie stena, mėtosi. 
Daktaras patarė, kad prie ligo 
nių svečiai nesiartintų ir ilgai 
neužsiliktų, nes dėmėtoji šilti 
nė ypatingai užkrečiama liga, 
su labai dideliu mirtingumo 
nuošimčiu... Greit perėjome pa 
latas, o prie išėjimo vėl buvome 
išdezinfekuoti. . .

Komedija!
Gėda prisipažinti, bet vargas 

ir noras gauti amerikoniškų gė 
rybių, paėmė viršų, o jog buvo 
me tikri ubagai.

Po tokios „pavojingos“ eks 
Kas daryti? Pasitarę su d ru kursijos, žinoma, reikėjo pada 

Hidekėliu „padarėme“ kelis su ryti dar ir vidurių dezinfekciją, 
žeistuosius, o į užkrečiamąjį bet aš jau joje nedalyvavau, 
skyrių paguldėme didelį būrį 

pa kareiviu, kurie buvo raudonės 
jis ni, lyg su karščiu... KLIŪTIMIS.

Atvažiavo svečias,

Jau į 1919 metų pabaigą ture 
jau pakankamai karininkų. 

Pirmą gydytoją
gavau d-rą Trumpauską.

Tai buvo nepaprastai humaniš man iš Kauno 
kas žmogus. Savo darbą atlik 
davo ypatingai sąžiningai ir st generolas Nagevičius 
ropiai, nors medikamentų, ins ir pasakė, kad pavakare atva 
trumentų ir tvarstomos medžią žiuos į Mariampolę kartu su pa 
gos labai mažai teturėjome. Ne dėjėju Vyriausio Amerikos Ra 
buvo taipogi ir baltinių ligonia udonojo Kryžiaus įgaliotinio.

Atvažiavimo tikslas: suteikti 
užmiršti fakto, kuo pagalbą „sužeistiesiems ir šilti 
kareivis buvo stabo ninkams, kurių daug guli Ma 
smarkiai kankinosi, riampolės ligoninėje“. Še, tau! 
Trumpauskas, pats O čia, kaip tyčia, nei tų, nei ki 
kruvinąja, dieną-na tų nėra. Gen. Nagevičius pridū

padėjėjais

ms.
Negaliu 

met vienas 
ištiktas ir 
Daktaras 
sirgdamas 
ktį prie ligonio budėjo ir tas ka rė, kad brangus svečias labai 
reivis pasveiko. Gaila, jis greit mėgsta išgerti, 
buvo iškomandiruotas. — - .

Vietoje Trumpausko

gavome d-rą Hidekėlį, 
žydą, kuris irgi buvo labai 
reigingas. Sau padėjėjais 
gavo du rusų universiteto stu „. „. Visai vėlai vakare atėjo pas
dentus medikus: Goldenheimą Atvažiavo svečias, mane gen. Nagevičius ir papra 
ir Rozentalį, abu žydus. Kiek žinoma, tiesiog į karininkų vai šė duoti šoferį Janušauską, ku 
vėliau, kai atsirado pinigų (75. gyklą, kur buvo paruošta nema ris nuvežtų juos amerikoniška

Išvažiavo. Pravažiavus kelis 
kilometrus už Mariampolės, po 
mašina
pasipainiojo gerokai išsigėręs 

ūkininkas.
Jis buvo išmestas iš vežimo su 
aplaužytais šonkauliais, veži 
mas sulaužytas, o vienam ark 
liui sulaužyta koja. Arklį nušo 
vė, o sužeistą ūkininką paguldė 
į sanitarką vežti į Kauną gy 
dyti.

Laimingai pravažiavus dar 
kelis kilometrus,
vėl „pasipainiojo“ sanitarkai... 

betoninis tiltas.
Rezultate iš sanitarkos liko ši 
pūliai, sužeistas ūkininkas dar 
buvo daugiau sužeistas, o pats 
vairuotojas — Samskoj irgi ge 
rokai sužeistas. Teko mano Ja 
nušauskui nugabenti visus į 
Kauną.

Viskas gerai, kas gerai bai 
giasi. Išgydytas ūkininkas ga 
vo iš Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus kompensaciją už save ir 
arklį 1000 dolerių, kas tuo me 
tu Lietuvoje buvo milžiniški 
pinigai. Mes gavome labai 
daug visokių gėrybių, ypač 
vaistų, chirurginių instrumentų 
ir baltinių. Samskoj buvo apdo 
vanotas Vyties kryžium „už 
tai, kad teikdamas pagalbą su 
žeistiesiems ir ligoniams, pats 
buvo sunkiai sužeistas...“

Visi buvo labai patenkinti... 
Bus daugiau.



4 m. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. III. 28. — NT. 13 (464)

SO METŲ LIETUVIŲ OPERAI 
ir

35 metai Lietuvos Valstybinei operai

Iš visur ir ap>e viską
PALEIDŽIAMAS IŠ KALĖJIMO „BARABAS“

Visų pirma, kai dabar mini ms šelpti — „Žiburėlio”, ku Ispanijoje — Sevilijoje, Ma be, bendrame pasitarime, ta 
ma Lietuvos opera, netiksliai liamsavo stipendiją Kipras grą lagoje ir Granadoje dar ir šian čiau iki paskutinio momento 
nusakomos datos, iš ko jau se žino jau nepriklausomybės lai dien, Kristaus laiku papročiais, pasirinktoji kalinio pavardė lai 
ka ir painiavos su asmenimis, kais. kasmet prieš Velykas iš kalėji koma paslaptyje.

Šios klaidos visų pirma yra Tat Lietuvių operos ku ėjas mo paleidžiamas vienas nusikal Po maldų ir giesmių išrink 
pataisytinos. buvo Mikas Petrauskas, (1873. tėlis nors jis ir ilgiems metams tasis nusikaltėlis išvedamas iš

Lietuvių operos kūrėju buvo IX. 29. — 1937. III. 23) pats kalėti būtų buvęs nuteistas. Į kalėjimo j gatvę ir čia suklum 
kompozitorius Mikas Petraus kompozitorius, pats režisierius, tas nusikaltėlio „Barabo” pa pa ties Sopulingosios Dievo Mo 
kas. Pirmoji lietuviška, tikrai pats ir iniciatorius, pats diri leidimo iškilmes kasmet šuva tinos paveikslu, dėkodamas 
lietuviška, nes parašyta lietu gentas, ir pats chorvedys. žiuoja tūkstančiai žmonių iš vi maldoje už išlaisvinimą. Su juo 
vio kompozitoriaus, būtent — 35 gi metai yra sukakę Lie su kraštų, Europe's ir net Ame drauge suklumpa ant kelių vi
Miko Petrausko — „Birutė”, tuvos valstybinei operai, nors rikes valstybių. sa dešimttūkstantinė žmonių
buvo pastatyta Lietuvos sosti ir tai nėra visai tikslu, nes pra Verbų sekmadienio išvakarė minia ir tyliai meldžiasi. Po to, 
nėję, Vilniuje, 1906 metais, džioje opera buvo ne valstybi se prie didžiojo kalėjimo suei brolijos narių iškilminga proce 
Tat nuo lietuvių operos pirmo ne, bet Lietuvių Meno Kūrėjų na procesijos ir dešimtys tūks sija, nešdama Marijos paveiks 
jo pastatymo šiemet sukako ne Draugijos. Tiktai vėliau jau ji tančių žmonių. Prie kalėjimo lūs, pasijudina žygiuoti gatvė 
35 metai, bet lygiai 50 metų, buvo suvalstybinta. sienos pakabinamas didelis So mis atgal per miestą, ir tada vi

Tat yra sukakę 35 metai Lie pūlingosios Dievo Motinos pa sa minia sujunda, triukšmingai 
tuvių Meno Kūrėjų draugijos veikslas, ties kuriuo čia mel reikšdama savo, pasitenkinimą, 
operai, o Lietuvos valstybinei džiamasi ir giedama prašant lai Paleistasis „Barabas” procesi 
operai dar sukaks 35 metai. svės vienam kaliniui. Tos mal jos vidury žengia į laisvę.

Visokiu atveju, tos operos, dos ir giesmės trunka dvi valan 
kurios 35 metų sukaktuvės mi das. Tuo tarpu kalinių celėse 
nimos, kūrėju yra laikomas per vyksta didelis susijaudinimas, 
nai sulaukęs 70 metų amžiaus nes visi žino, kad tuojau vienas 
Lietuvos operos solistas Kipras iš jų bus paleistas į laisvę. Kiek 
Petrauskas. vienas tikisi, gal jam teksianti

Tiesa, operos iniciatyva ir ta malonė, ir visi kaliniai taip

Tat šiemet turime lygiai pusės 
amžiaus sukaktuves, kai ram 
pos švieson yra įžengusi grynai 
1 i e t u v iška opera.

Pirmoje lietuvių operoje pa 
sireiškė Miko Petrausko brolis 
Kipras Petrauskas, kurio bal 
sas ir sceniniai sugebėjimai at 
kreipė lietuvių visuomenes dė 
mesį ir po šio debiuto jis, visuo 
menės pagalba, pradėjo studi 
juoti dainavimo meną Petrapi užuomazga jau formavosi drau pat meldžiasi prašydami Sopu 
lio konservatorijoje, visą laiką ge su Lietuvos valstybės atkū lingosios Dievo Motinos — iš 
remiamas draugijos moksleivia rimu, kaip ir kitos valstybinio laisvinti iš kalėjimo. Pagal vie 

gyvenimo sritys. Bet Kipras bu 
vo tas, kuris aiškiai užsibrėžė 
pastatyti Verdi operą „Travia 
tą“ ir tą užsibrėžimą įgyvendi 
no. O kūrėjų tarpe buvo ir J. 
Žilevičius, Tallat - Kelpša, A. 
Kačanauskas, V. Grigaitienė, 
Vencevičaitė, P. Oleka ir kiti, 
net ne dainininkai ir net ne mu 
zikai. Ir tai yra natūralu, nes 
Europos gyvenime valstybė ne 
įsivaizduojama be operos, be

na seną dekretą brolija ,',Jesus te; 
ei rico“ turi teisę tą dieną pa 
skelbti vieną kalinį laisvu. Jį pa 
renka iš anksto brolijos atsto 
vas drauge su kalėjimo vadovy

KANADOS FIRMA
PAGAMINO

NAUJAS KOJINES
2-gubų padų kojinės yra iš 
rastos tik PENMAN O, vė 
liau pradėtos kopijuoti visa 
me pasaulyje. Vien tik 
PENMANS gamina šios rū 
šies kojines Kanadoje... 
IŠSITEMPIANČIAS, vie 
no dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigubą pa 
togumą. Šį pavasarį, PEN 
MANS išleido įvairių spa 
vų rinkinio. Ga 
ti paprastų ar 
ilgai laikančio 
lono- ir vilnos, 
dvilnės. Ne 
nės mados 
nes tai tikr 
nės. Reikal 
PADU vieno 
TEMPENČIŲ 
pagamintų

ailon
kite

e pasiri 
languotų^; .
ailonojft’hai

me 
askuti 

šypgĮfdamiesi, 
bgios koji 

Ite 2-GUBŲ 
dydžio IŠSl 

KOJINIU, 
(20-S-6)

dyta. Spėjama, kad kaikurie yra 
išžudyti okupantų (nieko negir 
dėti apie Kučjngį?), kiti pri 
versti buvo pasitraukti į Vaka 
rus, kur dar bandė tęsti Lietu 

dramos,” be baleto,’ bendrai — yos °P.ero£ tradicijas ir sukūrė 
meniškojo gyvenimo faktorių, 
kurie neįeitų į valstybės uždavi 
nių sritis, kuriomis rūpinasi ne 
vien savo sričių žinovai ir spe 
cialistai, bet ir visi kiti piliečiai.

„Traviata“ buvo pastatyta 
Kaune 1920 m. išvakarėse, gr 
uodžio 31 dienos vakarą, ir ta 
data tapo nepriklausomos Lie 
tuvos operos sukaktuvine data, 
nors ta data nevisai sutampa 
su valstybinės operos data.

Po to sekė pakartojimas M. 
Petrausko operos „Birutes”, 
kuri pirmą kartą buvo paslaty 
ta Vilniuje 1906 metais, „De 
mono“ ir kitų, kurių per 35 me 
tus susidarė per 50. Tai impo 
zantiškas skaičius. Dar mipo 

tiškiau, kad Lietuvos opera 
ivo iškilusi ligi didžiųjų Eu 

Topos valstybių operų lygio ir 
net augščiau. Lietuvos operoje 
mielai gastroliuodavo žymiausi 
pasauliniai solistai (Šaliapinas, 
Sarobė, Barsova ir kt.), dirigen 
tai, baletininkai ir tt.

Operai daugelį dainininkų ir 
instrumentalistų paruošė Vals 
tybinė Konservatorija ir Klai 
pėdos muzikos mokykla. Dalis 
solistų buvo iš Amerikos lietu 
vių tarpo (Sodeika, Rakauskai 
tė, Darlys ir kt.).

Deja, okupacijų metai Lietu 
vos operai padarė daug žalos. 
Daugelis operos dainininkų ir 
instrumentalistų buvo išsklai

MEILĖ, TEISMAS IR 
TORTAS.

Anglijoje teismas turėjo iš 
spręsti bylą: ar mergina, nemo 
kėdama iškepti tortą, turi teisę 
ištekėti.

Istorijėlė tokia: 17-kos metų 
mergina įsimylėjo ir jau rengė 
si susituokti. Jos tėvai užpro 
testavo. Teismas buvo nuomo 
nės, kad mergina, kuri nemo 
ka gerai gaminti maisto, negu 
Ii tekėti. . .

Tada mergina į teismą atne 
šė tortą, kaip savo kulinarinių 
sugebėjimų įrodymą. Kilo klau 
simas: ar mergina pati jį iške 
pė, ir jeigu taip, ta ar tortas pa 
kankamai geras?

Mergaitės tėvo advokatas tei 
gė, kad jinai tortą krautuvėje 
pirkusi. Bet mergaitės kaimy
nas paliudijo, kad jis, kada bu 
vo atėjęs į jos tėvo namus pa 
siskolinti katei mėsos, pats ma 
tęs mergaitę šį tortą bėgami 
nant.

Pagaliau tortas 
pjautas pusiau ir jį 
sėjas, ekspertai ir 
Teisėjas ir visi kiti 
kad jie yra valgę ir geresnių 
tortų, bet ir šis nesąs blogas. . . 
pradžiai gyvenimo.

Teismas leido jauniesiems 
susituokti ir už tai jaunoji tei 
sejams padovanojo savo iškep 
tą tortą, nes savo vyrui tikisi 
geresnei paruošianti.

Šitokia byla buvo pirmoji An 
glijos teismų istorijoje, kaip ly
giai ir pirmas toks atsitikimas, 
kada moteris laimėjo vyrą už 
tortą.

> Vatikanas išleido 141 metinį

KANADA GAMINA
LAIKRAŠČIO POP1ERI 

VISAM PASAULIUI

Lietuvių Tremties Operą, deja 
pačiu dalyvių dalies sužlugdy 
tą ir neišvystytą ligi tokio laips 
nio, kad galėjusi būti daug im 
pozantiškesnė ir našesnė.

Dabar, kiek galima per gele 
žinę uždangą įžiūrėti, Lietuve 
je jau pradedama atsigauti nuo 
okupantinių smūgių, nors tik 
rai gera, laisva ir tikrai lietuvis 
ka opera, kol siautės okupan 
tas, nebus įmanoma, nes nie 
kas nelaisvėje negali laisvai ir 
visapusiškai reikštis. Kaip kad 
Krylovas sakė: „na želudok 
piet golodnyj” (alkanam nesi 
dainuoja), tat apiplėštai ir vis 
dar daugiau plėšiamai, nutauti 
namai, okupanto kolonizuoja 
mai Lietuvai neįmanu išvystyti 
lietuviškos operos, — ji begali 
būti tiktai okupantinė. Deja. 
Nors okupantas minėjimo data 
pasirinko jo neigiamųjų, nieki 
namųjų ir plūstamųjų laikų da pasaulinės apžvalgos almanaką, 
tą, bet tai yra liūdnos sukaktu kurį sudaro 1600 puslapių. Ta 
vės. J. K. me leidiny paskelbta 150 Kata

likų Bažnyčios dignitorių sąra 
šas — kardinolų, arkivyskupų

buvo per 
ragavo tei 
advokatai, 
pripažino,

Šiandien virš 60% pasaulyje vartojamo po- 

pierio ar popierio žaliavos pagaminama iš 

didžiulių ir turtingų Kanados miškų medžių. 

Tokiu būdu Kanada yra didžiausias laikraš

tinio popierio eksportuotojas pasaulyje. 

Visuose pasaulio kampuose laikraščiai re

miasi šiuo svarbiu Kanados gaminiu; nesu

klystant galima tvirtinti, kad daugumas pa

saulio dienraščių ki'" iš Kanados miškų.

Viršu’e esanti iliustraciia ir tekstas yra pa

imti iš skelbimų, kurie The House of Seag 

ram yra spausdinami žurnaluose ir laikraš

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa

saulyje.

P. S. Tenka apgailestauti ir __
New Yorke mininčių jų laiky vyskupu 7kahntu“?ovietų“ka 
seną. Labai gerai, kad jie pa - ‘ •
gerbia ten esančius solistus; 
gražu, kad pagerbiamos net ir
ten esančios buv. operos choris B Romoje vasario 1 0d. padary 
tės, bet labai keista, kad ilga tas pirmas žingsnis suorgani 
metė ir daug dirbusi operoje zuoti muzulmonų ir katalikų 
pianistė S. Paleček-Levickienė bendrą frontą dinamiškai ir ag 
net nepakviesta į minėjimą... resyviai kovai prieš komuniz

J. K. mą.

Įėjimuose ar kitaip atskirtų nuo 
tikinčiųjų.

Che J louse o f Seagram

ADOLFAS HITLERIS

2.
Ištikimybė ligi galo — 
kartojama ir pagrindinė 
laikė pobūvio. Hitleris 
šio pobūvio gėrė puodelį

buvo 
tema 
laike 
po puodelio arbatą, nelengvai 
tomis dienomis gaunamą netgi 
jam. Tai buvo jo mėgiamiau 
sias ir nepakeičiamas gėrimas. 
Kiti svečiai buvo vaišinami ka 
va ir šampanu, o Eva Braun 
linksmai ir nuotaikingai pasiūlė 
visiems išgerti jo gimtadienio 
proga tostą. Aš atsimenu, kaip 
augo Hitlerio susirūpinimas 
Evos Braun sveikata, kada jie 
gyveno keistą ir neįprastą pože 
minės slėptuvės gyvenimą. Hit 
lerio įsakymu aš dažnai lydė 
davau Evą Braun laike jos pa 
sivaikščiojimų Berlyno griuvę 
siuose. Mes buvome geri drau 
gai ir, atsimenu, pri(eš pat įvy 
kių pabaigą, laike vieno pasi 
vaikščiojimo ji man pasakė:

— Jeigu neįvyks stebuklas, 
kuris mus išgelbėtų, tai mano 
pats didžiausias noras, jeigu 
reiks mirti su „fuhreriu“, tai 
kad mirčiau kaipo' 
žmona.

Su šiais žodžiais 
nutrūko. Tai buvo 
momentas, tačiau

tinas, truputį iš prievartos, ta kusias antklodes, blykstelėjo ir nuėjau į bunkerį, kad tuojau naudojanti dirbtinų manierų ir 
čiau jeigu ir taip buvo, aš ma milžiniška ugnis ir garai susi pradėjus vykdyti antrąjį uždą gero būdo asmenybė. Hitleris 
nau, kad daugelis svečių nei maišę su dūmais pakilo augštai vinį — sunaikinti viską, kas bu ją vadindavo „liaudies mergai 
negalvojo ir nežinojo, kad jau į orą. Apakinantis laidotuvių vo asmeninė Hitlerio nuosavy tė“.
navedžiai taip greitai dar kartą laužas degė dideliu greičiu, di bė. -
susijungs mirtyje...

Aš labai atsargiai suvynio .... Tr. . . . , •, , - , , ...
jau abu lavonus i storas antklo Priminiau Hitlerio pageidavi bo komandos kareiviai paėmę 
, . • , n , . mu h-ad iŠ in ir in mpilnžp« 1a abu lavnnnc i nnfnli pašančia vipdės, taip, kad, ne vienas negale 
tų matyti negyvo Hitlerio' vei 
do. Du štabo komandos karei 
viai padėjo man išnešti Hitlerio 
lavoną laukan. Evos Braun la 
voną išnešė majoras Guensche 
Hitlerio asmeninio štabo adju 
fantas. Ji dėvėjo tamsiai mėly 

baltais žirniukais suknelę, 
Mes pasiuntėme pakviesti Wal lengvus rudus itališkus bate 
ter Wagner, kuris sutuokė dak Iius ir nailono kojines. Ant jos - - . - .

__ riešo buvo tiktai vienintelė bra ™ct nesudeginsime lavonų į pe 
ngenybė, kurią ji visuomet ne lenus- Hitlerio uniforma ir __ 
siedavo, tai platininis rankinis ^vos Braun drabužiai buvo su t 
laikrodis papuoštas deimantais, degę, tačiau juos abu dar gali 
Šią dovaną Eva Braun buvo ga™ buvo atpažinti. lada visą 
vusi iš Hitlerio prieš daugelį šį reikalą paėmė Bormann, ku 
metu ris šiuo reikalu gavo asmeniš

Tada buvo atgabentas benzi kai įsakymą, tačiau apie tai aš 
niekuomet nesužinojau, 
buvo praėję daugiau kaip valan 
da nuo to laiko, kada aš atsisvei 
kinau su Hitleriu.

GYVAS AR MIRĘS?
man, kaipo tarnui, atrodė bus 
geriausiai, jeigu aš tuo reikalu 
nieko nepasakysiu. Aš atsimi 
niau Evos Braun žodžius, kai 
Hitleris pasišaukė mane balan 
džio 29-tą dieną rytą. Tylėda 
mi mes kartu nuėjome į kamba 
rį bunkeryje, kuriame buvo įvy 
kę daug svarbių karinių pasita 
rimų ir konferencijų. Tada jis 
atsisuko į mane ir įsakė pareng 
ti šį kambarį jo vedyboms su 
Eva Braun.

■<— Mes sėdėsime prie šio sta 
lo su liudininkais, Bormannu ir 
Goebbelsu, — jis pasakė. — n4,

jo teisėta

Po kelių valandų, kada aš 
dėlėmis baltomis liepsnomis, ta vėl išlindau iš bunkerio, man 
čiau gana greitai užgęso. Aš buvo pasakyta, kad Hitlerio šta

mą, kad iš jo ir jo meilužės la abu lavonus į netoli esančią vie 
vonų pasiliktų tiktai pelenai, tą ir juos ten palaidoję.
Netgi tokiu baisiu momentu aš 
stebėjausi ir nesuradau sau at 
sakymo į klausimą, kodėl mes 
nepagalvojome naudoti lėtai de 
gantį žibalą, kuris būtų geriau 
atlikęs darbą. Su kitais mažos 
grupės stebinčios šį savotišką 
laidotuvių laužą, vyrais aš pra 
dėjau suprasti, kad mes niekuo

tarą ir ponią Goebbelssus.
Tai pasakęs jis apleido kam 

barį. Sutuoktuvės turėjo įvyk 
ti po pietų, tačiau kadangi bu 
vo sunku surasti Wagnerj, tai 
atėjo ir vidunaktis kol Adolfas 
Hitleris ir Eva ~ 
pasidarė vyras 
dar kartą, po 
monijų, įvyko 
su šampanu ir neišengiamai su skardinę po skardinės ant lavo 
arbata „fuhreriui“. Visi daly nu. Tuo pačiu laiku, be artileri 
viai atrodė linksmi ir laimingi, jos sviedinių sproginėjimo triu 
lyg kad nusistatę ignoruoti ir kšmo, retkračiais jau girdėjosi 
nekreipti dėmesio į artėjantį pa ir kulkosvaidžių kalenimas. Aš 
vojų. Linksmumas, kuris, sa žinojau, kad neturiu gaišuoti.

Braun galutinai 
ir žmona. Tada 
vidunakčio cere nas, kurį aš padedamas Guen 
mažas pobūvis sche ir kitų karininkų, pyliau

jos balsas
jaudinantis
tuo laiku vaime aišku, buvo truputį dirb Kai aš uždegiau benzinu primir

Aš buvau labai nustebintas, 
kai grįžęs iš rusų nelaisvės su 
žinojau, kad pasaulis dar klau 
sinėja, ar Eva Braun buvo Hit 
lerio meilužė ir, jeigu taip, tai 
kaip ilgai ji buvo? Tai aš ga 
liu labai aiškiai atsakyti. Eva 
Braun ir Hitleris jau buvo kar 
tu, kai aš pradėjau dirbti Hit 
lerio štabe 1935 metais. Per vi 
są laiką, ligi jų tragiškos mir 
ties Berlyno bunkeryje, jie gy 
veno, kada tik galėjo kartu, ką 
jūs galėtumėt pavadinti, savo 
meilės lizde.

Eva Braunn buvo vieno 
lau Muncheno mokyklos mokytojo 
- duktė. Turėdama 19 mt. am 

žiaus, liesa ir plona mergaitė, 
ji pradėjo tarnauti kaipo foto 
grafo Heinrich Hoffman sekre 

Goebbels, Borman ir Axma tore, kuris visuomet būdavo ar 
nn, Hitlerio jaunimo vadas, sto ti Hitlerio. Paprasčiausiu bū 
vėjo netoli lavonų po artilerijos du Hitleris susipažino su ja per 
sviedinių sprogimų ir gaisrų ap Hoffman'ą ir susidomėjo ja. 
šviestu dangumi. Aš apsisukau Eva Braun buvo paprasta ir ne

Kada 1936 mt. Hitleris per 
taisė savo poilsio vietą Berg 
hof prie Berchtesgadeno, tai 
ten buvo įrengtas keturių kam 
barių butas jam ir Evai, kuris 
buvo visiškai izoliuotas nuo h 
kusios namo dalies. Žinoma, 
Eva nebuvo pirmoji moteris 
Hitlerio gyvenime, tačiau nuo 
to laiko, kai jis ją sutiko ir įsi 
mylėjo, tai nė veina kita mote 
ris niekuomet taip ir tiek neuž 
ėmė jo laisvo laiko, kaip Eva 
Braun. Aš turėjau kambarį ne 
toliese ir žinojau, kad Hitleris 
būdavo kartu su Eva savo dar 
bo kambaryje. Jis turėjo nesi 
keičiantį paprotį užrakinti sa 
vo darbo kambarį iš vidaus, kai 
Eva buvo kartu su juo, taip kad 
nė vienas tuo laiku ten negalė 
tų įeiti. Aš sakau, kad tai ne 
sikeičiantis paprotys, tačiau vie 
ną kartą, kai Hitleris užmiršo 
užrakinti diris, aš įėjau ir ra 
dau Evą jo glėbyje. Hitleris už 
tai labai užpyko ir galėjo viskas 
baiktis blogai, jei nebūtų Eva 
įsikišusi. Ji mėgo mane ir skai 
tė mane artimiausiu žmogumi 
prie Hitlerio — vyro ir kurį ji 
mylėjo. Bus daugiau.
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STUDENTO KANADOJE? |
Vos per 20 metų džiaugusis darė išeivija Amerikoje pirmo > 

visiška laisve, savo nepriklauso jo pasaulinio karo išvakarėse. 4 
Atsakomybė už tautos likimą 2 
dalinai krinta ant mūsų! S

Milžiniškais žingsniais pro ? 
gresuojanti technika kasdien į 
patiekia vis naujus uždavinius, t 
kuriems spręsti reikia specia t 
lauš pasiruošimo, o pirmoj 
lėj — pakankamai mokslo 
nių. Komplikuotos politinės 
šaulio problemos stato irgi 
mažesnius reikalavimus.

Dėl to visų mūsų akys 
kreiptos šiandien į tuos būsi 
mus vadovus — studentiją uni 
versitetuose, akademijose ir ko \ 
ledziuose.

Lietuvių bendruomenė išei 
vijoje, teikdama besimokančiai 
jaunuomenei visokeriopą mate 
rialinę ir moralinę paramą, — 
su ypatingu atsidėjimu seka 
kiekvieną jų gyvenimo žings 
nį, netik siaura studijų prasme, 
bet taipogi jų pasiruošimą vi 
suomeniniam darbui ateityje.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės prokuratūra, stovėdama 
viešųjų lietuvybės reikalų sai 
gyboje, nuodugniai ir visapusis 
kai ištyrus Kanados lietuvių 
studentijos gyvenimą, priėjo iš 
vados, kad studentija nepakan

mos valstybės ribose, lietuvių 
tauta pateko vėl vergijon, tik 
daug žiauresnėn, daug baisės 
nėn, nei trukusis šimtmečiais 
carinis jungas. Sustabdyta ne 
tik kultūrinė ir civilizacinė pa 
žanga, bet naikinamos ir gro 
biamos mūsų prigyventos mate 
rialinės vertybės. Puslaukinis 
bolševikas nepakenčia nieko, 
kas yra gražaus,kas kultūringa, 
kas yra brangu kiekvienai tau 
tai — pati tautybė, tautinė kul 
tūra ir jos turtinės gėrybės. 
Dėl to okupantas tiesiog su zo 
ologine neapykanta stengiasi 
pirmoj eilėj išrauti iš šaknų vi 
sus net ir mažiausius tautinius 

sireiškimus, nevengdamas pa 
naudoti genocidą, kaip radika 
lią priemonę — fiziškai tautą su 
naikinti. Prieš šios rūšies tirą 
niįją nublunka visokios rūšies 
mūsų anksčiau patirtos vergi 
jos. Už viso to slepiasi dar bjau 
resnis galutinis tikslas — mas 
komiškas imperializmas!

Mes žinome tačiau, kad ver 
gijų amžius jau praėjęs. Vergi 
jos nusikrato net ir primityvios 
tautos. Juo labjau greičiau su 
trūks pančiai, kurie šiandien 
varžo kultūringas ir jau buvu karnai gerai atliekamai skirtus 
sias nepriklausomas tautas. Tei uždavinius, tiek mokslo, teik vi 
sė ir teisybė užviešpataus ir suomeniniam darbe ir todėl ne 
laisvės rytojus vėl prašvis mū 
sų tautai, kartu su kitomis pa 

ergtomis tautomis, nes šioje 
cominėje gadynėje ir pati isto 

rija rutuliojasi daug spartesniu 
tempu. Mūsų tas viltis stiprina 
ir teikia energijos netik tos tei 
sės ir teisybės logiški principai, rimtai atsidavę savo studijoms; 
bet ir laisvojo pasaulio vieša neskaito rimtų knygų ir negir 
opinija ir tvirtas pasiryžimas iš dėti kad prasimuštų j pirmas ei 
laisvinti tautas iš komunistinės les; perdaug laiko skiria pramo 
Rusijos vergijos. Dėl to mums goms;
reikia nuolat budėti ir būti tin 2) lietuvio studento vardas 
karnai pasiruošus sutikti tą lai ir bendrai Lietuvos dabartinė 
minga momentą. Reikia tam padėtis nepropaguojami bend 
ruoštis ir dirbti. Nes neišnau ruošė universiteto studentų sam 
dota proga negreit pasikartoja! būriuose; nesistengiama už

Dėlto, visai natūralu, kad mėgsti bičiuliškas draugystes 
mūsų tautos akys ir viltys yra su anglų ir prancūzų studen 
nukreiptos j mūsų gausią išeitais;
viją užsieniuose—vakaruose ir 3J nepasireiškia universite 
kitur. Tragiška tautos būklė to studentų sportiniuose pasiio 
Įpareigoja mus, esančius čia dymuose (tenisas, krepšinis, 
laisvuose kraštuose, kur vyrau šachmatai, etc.) ;
ja visos asmens ir politinės lais 4) nevisi lanko Lituanistikos 
vės, atlikti pačio likimo mums kursus, nevisi moka gerai lietu 
uždėtą pareigą Lietuvos laisvi vių kalbą žodžiu ir raštu, nesi lietuvių ir svetima spauda; 
nimo byloje, panašiai, kaip kad stengia kuo greičiausiai išmok

V1S4 YRA MALONIAI KVIEČIAMI Į „AIDŲ” KULTŪROS ŽURNALO,

KONCERTĄ - LITERATŪROS VAKARĄ
Kuris šiemet rengiamas 

TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE BALANDŽIO 15 DIENĄ 4 VAL. P. P. 
pildys:

ei

pa
ne

nu

pateisina jiems teikiamų vilčių.
Einant minėto tyrinėjimo 

duomenimis ir liudininkų paro 
dymais, KLB-nė prokuratūra 
randa, kad lietuvis-ė, studen 
tas-ė:

1) nepakankamai stropiai ir

Velykos bus šaltos ir niūrios be

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. J on ui k ą

15 Cotton St. Noslindale 31 — Boston, Mass.

JUZĖ AUGAIT YT Ė 
Kauno ir Vilniaus operų solistė 

JULIJA RAJAU SKAITĖ, 
Žymi pianistė

ST. GAILEVIČIUS, 
Akompanuos solistei.

Programą iš
s?

RENGIA „AIDŲ“ LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI
KONCERTE BUS ĮTEIKTA

Rašytojai —
ANTANAS VAIČIULAITIS, 

JONAS AISTIS, 
PAULIUS JURKUS,

IR PREMIJOS BUSIMASIS LAUREATAS
AUKA; $2.00, $1.50, $1.00. 

Studentams ir moksleiviams pusė kainos.

LITERATŪROS PREMIJA

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 8.
Dainų Šventė greitai artėja, tus, turės pirkti biletus. Biletų 

Netruks prabėgti tie keli mene kaina — 3, 2 ir 1,50 dol. Bile 
šiai, kurie nulems Dainų Šven tai bus pradėti platinti jau ko 
tės pasisekimą. Už tai šis lai vo mėn. Iš įvairių JAV ir Kana 
kas ir kelių mėnesių rūpesčiai dos vietų į Damų Šventę at 
turi būti paskirti tam dideliam vykstą ne choristai gali pagei 
darbui atlikti. daujamų vietų biletus užsisaky

Nuolat gauname žinių apie ti jau dabar per šventėje daly 
rūpestingą ir intensyvų chorų vaujančius chorus arba Dainų 
darbą. Šventės komitete. Dainų Šven

1. Pradedant kovo menesio tės metu komitetas neužtikrina 
pabaiga, bus lankomi chorai, galimybių gauti pageidaujamos 
Geras chorų pasirengimas yra rūšies įėjimo biletų.
pirmoji Dainų Šventės sąlyga. 5. Dainų Šventėje užsiregis 
Chorų darbas visur turi eiti su travo 40 chorų su apie 1.500 
tinkamu rimtumu, ir apie tai dainininkų. Pusė dainininkų gy 
Dainų Šventės komitetas nori vena Čikagoje. Ne Čikagoje gy 
betarpiškos informacijos. veną chorai prašomi ligi balan

2. Kaip jau buvo skelbta, Dai džio 1 d. pranešti, kiek reiks 
nų Šventė bus liepos 1 d. Chica jiems Dainų Šventės dienomis 
goję Coliseum patalpose (1513 nakvynių. Kas negali tiksliai, 
So Wabash). Birželio 30 rytą tegul praneša nors apytikriu 
suvažiavę chorai turės bendras tikslumu.
repeticijas. Pati Dainų Šventė 6. Kai kurie ne Čikagos cho 
bus liepos 1 d. 3 vai. po pietų, rai praneša, kad jie turės sun 
Kad programa neužsitęstų per kūmų su kelionės išlaidų paden 
ilgai, šventės metu viešoms kai girnų. Nors Dainų Šventes ko 
boms ir sevikinimams nurnaty miteto pajamas sudaro tik, au 
1a tik keletas minučių. kos ir būsimas biletų už įėjimą

Repeticijos bus derinamos pardavinėjimas, o išlaidų tarpe 
su tuo pat metu Čikagoje vyks vien už patalpas Coliseum tei 
tančiu Lietuvių Kultui os kon kia mokėti 1.500 dol., ir daug 
gresu. Po Dainų Šventės vaka kitokių išlaidų, bet nenumato 
re bus bendras Dainų Šventės ma niekam mokėti už darbą, 
ir Kultūros kongreso dalyvių rad likusiais resursais teks; pa 
banketas (už įėjimą reiks užsi remti pačius tolimiausius skait 
mokėti). lingus chorus.

3. Dainų Šventės dalyviams Dainų Ševntės komitetas nu
gaminamas specialus ženkliu mato aukų rinkimą ir ne Cika 
kas, kurį nemokamai gaus visi goję. Šiam reikalui chorams 
dainininkai. siuntinėjami aukų lapai. Kur

4. Į Dainų Šventę atvykstan tik galima, prašome chorus pa
Šioji publika, išskyrus choris sistengti. Surinktų aukų lapus 

■-------- --------------------------------------- prašoma Dainų Šventės Komi
kitiems tos srities gyviams, tu tetui grąžinti ligi gegužes 
įėjo didžiulį plokščią ragą, pa d. Galimai didesnės chorui rei 
našų į kovų taraną. Jis gyveno kalingos pinigų sumos bus pa 
prieš 60 milionų metų. (CS). (Nukelta į 6-tą psl.)
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Mosklo - Technikos naujienos
NAUJI VAISTAI NUO CUKRAUS LIGOS

Atrodo, kad insulino injekci mokyklą baigė ir gavo daktaro 
jų nuo* cukraus ligos gadynė laipsnį 1888 m. balandžio 3 d. 
baigiasi. Po to jis tuoj pat grįžo į sa

Išrastas naujas vaistas iš sul lą ir pradėjo praktiką Šv. Petro 
fa gaminių, kuris gali pakeisti vietovėje.
minimas injekcijas. Tabletės Vos keliems mėnesiams pra 
sumažina kraujo cukringumą. slinkus po to, kai pradėjo prak 
Tuo tarpu tabletės dar nepar tiką Šv. Petre, Dr. Roddy bu 
duodamos: tebeina bandymai, vo pakvistas daryti operacijos 
ar jos nekenkia sveikatai. (CS) — vienos iš sunkiausių jo gy 

venime. Už dešimties mylių 
nuo jo gyvenamos vietovės vai 
kui arklys buvo suskaldęs kau 
ša. Galvos oda kartu su viena 
ausimi buvo visai nuplėšta.

Vaiko negalima buvo niekur 
gabenti, taigi gydytojas opera 
vo ten pat ant virtuvės stalo. 
Sužeistojo šeimos nariai švietė 
laikydami rankoje žibalinę lem 
pa. Jaunas gydytojas atsargiai 
sudėjo išardytus galvos kaulus 
susiuvo odą. 
ciją, siuvant 
kėjo saulė, 
budėjo prie 
landas.

Dr. Roddy vykdavo pas ligo 
nius arkliniu vežimu ar rogė 

Šią mis daugelį metų. Kai nusipir 
----- ko automobilį, draugai turėjo 

ti laisvai abidvi čia Kanadoje rūpestį, kad jam neatsitiktų su 
vartojamas oficialias kalbas — sisiekimo nelaimė, nes jis mėgo 
anglų ir prancūzų ir nedalyvau važiuoti didoku greičiu. Bet 
ja universitetų rengiamuose iki nelaimės pr«.ėjo daugelis me 
oratoriniuose konkursuose to tų.
mis kalbomis; sugedo

5) nevisi dalyvauja ir akty nuo kalno,
viai nepasireiškia lietuvių stu traukinys, 
denių Oi gamzaci jose; Auto ir

6) nepakankamai įdomaujasi Iš mašinos 
gydytojas

yra
Ma

GARBINGAS SENAS 
GYDYTOJAS

Dr. Roddy MacDonald 
garbingas senas gydytojas
litimes Provincijose. Jis prakti 
kuoja Prince Edward saloje 
jau 68 metai ir pradeda galvo 
ti apie pasitraukimą Į poiisi tik 
dabar, kai jau turi 97 metus.

Jis, Rodarick J. MacDonald, 
gimė 1858 metų gegužės 16 d.

Dr. Roddy mokėsi Prince 
Edward Saloje, o vėliau ten 
pat mokytojavo ir gavo Į me 
tus 400 dol. Po penkerių mo 
kytojavimo metų jis jau buvo 
tiek susitaupęs, kad galėjo Įsto 
ti Į Medicinos Mokyklą prie 
Triniti College Toronte

Bebaigiant opera 
atplėštą ausi, pate 
Po to dr. Roddy 
vaiko visas 48 va 

Vaikas pasveiko.

Tik prieš keletą metų jam 
stabdžiai važiuojant 

o pakalnėje artėjo

traukinys susidūrė, 
liko tik laužas, bet 

_  _ išlipo nesužeistas.
71 savo rašiniais nedalyvau Geležinkelio bendrovė atsiun 

ja lietuvių spaudoje bendrais tė jam sąskaitą už garvežio su 
ar specialiais klausimais;

8) visiškai nepropaguoja lie 
tuviškų problemų bei nekelia 
Lietuvos vardo universitetuose 
leidžiamoje studentijai spaudo 
je;

gadinimą. (CS).

DINOZAURO KAULAI 
ALBERTOJ.

Yra rasta prie Scaby Butte, 
pietinėj Albertoj, labai senos 

J 9) nesidomi reikšmingomis gadynės galvos kaulai, kurie 
i; Lietuvos bei šiaip tarptautinė pi įklausė baisiam dinozaurui. 
; mis problemomis; Šioje vietovėje kaž kada gyve $

10) viešose vietose ir santy no šie gyvūnai dideliame skai g 
I; kiuose su svetimtaučiais vengia čiuje.

< demonstruoti savo lietuvybę ir Galvos kaulai šio milžino gy K 
J kalbą, kai kurie net keičia var vūno sveria 500 svarų. Gyvu v 
5? dus bei pavardes j angliškus. lys, kuris turėjo būti pabaisa
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Viešnia
Vakarinį traukinį praleidus, iki Rygos greitojo, kuris 

praeidavo pusiaunaktyje, mes turėdavome apstaus laiko. Bu 
dėjime likę vieni du su jiešmininkti prasimanydavome įvai 
•iausių niekų kas tik padėtų sutrumpinti nuobodžiai slenkan 
čias valandas. Pabosdavo ir kortoti, ir šaškėmis žaisti, ir 
knygas skaityti, ir įkyrėjusias temas nuolat bekartoti. Ypa 
tingai prasitempdavo rudens metas kuomet ūkanotai dienai 
gerai neprašvitus, užsitraukdavo vakaro prieblanda ir tuojau 
ją pasekdavo nepermatomą tamsą nešanti naktis.

Dažnai nurimus išorės ir mūsų viliniam minčių pasauliui, 
taip mes užsimąstę, subedę savo žvilgsnius į spro-gstančią ir 
pro durelių plyšelius žiburiuojančią krosnį prasėdėdavome iš 
tisas valandas. Įsiviešpatavusią ramybę retai sudrumsdavo 
skambtelėjęs telefonas arba pradėjęs barbenti telegrafas. Tuo 
met mudu pašokdavome ir kaipo taisyklė, jeigu tai būdavo te 
lefonas atsikeldavo jiešmimnkas, o jeigu telegrafas, aš eida 
vau prie stalo priimti telegramos.

Šiuo metu, jau visai prieblandoje pravažiuojančiam ke 
leiviniui prikabinome ir į Pavenčius išsiuntėme tris cukriniais 
runkeliais pakrautus prekinius vagonus ir mūsų nedidelė sto 
tis liko vieniša ir pasimetusi nuo už poros kilometrų stūksan 
čio meistelio. Šitą lietingą ir stipraus vėjo blaškomą rudens 
vakarą, po sočios vakarienės mudu su jiešmininku, _Želviu, nu 
siteikėme ilgai vigilijai. Jis tik perskaitęs Jankausko „Jaunys 
tė pue traukinio“ gyvais vaizdais priminė man anksčiau skai 
tytą geležinkeliečių romaną. Mudu svarstėme knygos turinį, 
gėrėjomės jos stiliumi ir derinome savo nuomones dėl kai 
kurių veikėjų perdėto vėjavaikiškumo, bei palaidos galvose 
nos. Mudu negalėjome suprasti tarnautojų nesąžiningumo 
ir negalėjome įsijausti į vieno budėjimo psichologiją kai jis, 
palikęs geriau apmokamą stotį, perėjo kelio tarnybon sniego 
kasti. Taip pat mums buvo ne visai aišku, kokia tai galėjo 
būti meilė ir prie ko ji privedė nelaimingą mergaitę, kad ji dėl 
pakvaišusio geležinkeliečio palindo po praeinančiu traukiniu. 
Mudu matėme, kad Jankausko knygoje buvo keletas nenor

malių sutvėrimų, kurie niekaip negalėjo prisiderinti prie pul 
suojančio gyvenimo ir tuo labjau eiti kartu su juo.

Želviui išėjus lauk ir iš malkinės atnešus glebi malkų, 
atidaręs dureles, aš įmečiau krosnin kelias pliuškes ir ugnis, 
įgavusi naujos gyvybės, traškančiu linksmumu klegėjo savo 
liepsnomis vos išsitekdama įkaitusioje angoje.

Jau buvo po aštuonių kai mudu išgirdome subildant ke 
leivinės išorines duris ir kažką sunkiai vidun įsivečiant. Du 
rims dar kartą ušsitrenkus, mudu nustebome. Nejaugi naktį 
nis užklydėlis būtų vėl skubiai apleidęs mūsų pastogę? Tik 
rai, keleivinėje pasidarė ramu ir be ūžiančios ugnies krosny 
je ir už langų besiblaškančio vėjo, daugiau nieko nesigirdėjo. 
Kadangi šiuo metu keleivių čia beveik niekuomet nebūdavo, 
todėl mes laukiamajame nei žiburio degindavome, nei jo apkū 
rendavome. Taip atsitiko po to kai žiemos metui pritaikintas 
keleivinių traukinių tvarkaraštis buvo pakeistas. Abu grei 
tieji mūsų stotyje nebeprasilenkdavo ir todėl prašvilpdavo šią 
mažą vietovę be sustojimo. Keleivių laukiamojo apkūrenimui 
skirtas malkas panaudodavome stipresniam budimosios pa 
talpos apširdymui, o retkarčiais, sutemose vieną, kitą glėbį 
ir į savo valdiškus butus nusigabendavome.

Dabartinis durų trinktelėjimas mus staiga pažadino. 
Mudu tartum atsipeikėjome iš monotoniškos vienatvės aiš 
kiai pajusdami, kad čia atsirado ir daugiau realios gyvybės. 
Mes tuo neabejojome, nes vėjas nors ir kažkaip besiblaškyda 
mas nepajėgtų atplėšti gerai uždarytų durų. Mudu pakilome. 
Želvys paėmė nuo stalo kišeninę lemputę, o aš, pasukęs raktą 
duryse, atidariau jas. Mus pasitiko šalto oro banga, bet sun 
kioji kambario tamsa nespėjo apglėbti, nes sekančią akimirką 
šviesus elektrinės lemputės spindulių pluoštas išsklaidė visus 
šešėlius. Mudu nustebome: prie durų stovėjo moteris, šalia 
jos buvo nemažas lagaminas.

— Gerieji žmonės, sakykite, kur aš patekau? — pama 
čjusi mus prabilo moteriškė. — Mane vežė į stotį, kad galė 
čiau patekti į Kauno traukinį, bet viskas pasirodė taip ne 
įprastai ir keistai. Ir mano vežikas tik įnešęs lagaminą, net 
neatsisveikinęs išskubėjo atgal.

— Man labai nemalnou, miela ponia, bet Kauno trauki 
nys čia daugiau nebesustoja. Anksčiau, kai jie čia prasilenk

davo, retkarčiais vienas kito turėdavo ir ilgėliau palaukti, bet 
dabar, tvarkaraščiui pasikeitus, praeina be sustojimo, — pa 
aiškinau netikėtai viešniai.

Kokį įspūdį šie mano žodžiai galėjo padaryti žmogui pa 
sirengusiam tolimai kelionei, aš nemačiau, nes Želvys, kišeni 
nes lemputės šviesą buvo nukreipęs į grindis ir visoje patai 
poje jautėsi prieblanda.

— Šiaip ar taip, ponia, malonėkite užeiti į raštinę, ten 
kiek sušilsite ir visi bendrai pasvarstysime apie bent kokias 
galimybes, — pasakiau paimdamas jos lagaminą. Želvys su 
šviesa greitai pasinešė prie durų, jas atidarė ir mandagiai įlei 
do moteriškę. Mums įėjus, žiburio šviesoje pamačiau, kad čia 
nebuvo kaimienė iš musų apylinkės. Jos geras apsirengimas, 
skoninga skrybėlaitė ir grakšti laikysena iš pirmo įspūdžio tei 
gė esant išsilavinusią miestietę.

Padėjęs ant stalo jos lagamine, pasiūliau nusirengti. Po 
ma neprieštaravo, nes raštinė buvo pakankamai prikūrenta ir 
apsiaustas nebuve reikalingas. Ji visai neatkreipusi dėmesio 
į mano priminimą apie nesustojantį traukinį, švelniai skam 
bančiu, moterišku tembru reiškė pasitenkinimą, kad atsiradę 
svetingi žmonės su jaukia pastoge. Viešnia aiškino, kad pra 
džioje buvusi net išgąsdinta kai dvaro vežikas palikęs ją ak 
loję, stoties laukiamojo tamsoje. Nors žinojusi, kad trauki 
nys išeinąs pusiaunaktyje, bet turėdama omenyje blogą ke 
lią nutarė anksčiau prisistatyti. Tuo pačiu nebenorėjusi ir 
savo vaišingųjų giminaičių ilgiau varginti.

Gyvas jos pasakojimas, laisvas žodžių tarimas, pasitenki 
nimo šypsenos nuskaidrintas veidas apčiuopiamu jaukumu 
pripildė mūsų erdviąją patalpą. Aš pradėjau abejoti, kad 
ji manęs nebuvo supratusi, nes mes prieš save turėjome ke 
lionci pasirengusią viešnią. Ji, atidariusi rankinuką, laisvai 
taisydama savo veido kosmetiką ir tvarkydama vešlius piau 
kus skundėsi apie nusibodusią kelionę arkliniu vežimu iš Stri 
peikiu dvaro. Ji negalėjusi neišnaudoti atsiradusios progos 
savo dėdę aplankyti. Nors rudens metas ir nebuvo tam labai 
patogus, bet ji neįstengusi sulaikyti savo lakiųjų norų pama 
tyti, kaip šiuo metu jos artimieji gyvena.

Paminėtoji vietovė man buvo gerai žinoma. Vasarą, 
bastydamasis dviračiu po apylinkes, žinojau senus Stripcikių
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TILLSONBURG-DELHI, Ont
SVARSTĖME LIETUVIŲ NAMŲ STATYMO 

KLAUSIMĄ
Kovo 13 d., buvo sušauktas po vienu lietuviškų namų 

Lietuvių bendruomenės ir ūki gu.
ninku klubo bendras posėdis. Nuolatinis mūsų kampininką sis dienraštis yra jei negeres kanadiečio! Gi neseniai įvyku kanadiečių imigracijos 
Svarstyta namų statymo gali vimas svetimose patalpose, ne nis, tai ir neblogesnis kaip ki siose miesto augštesniosiose mo Windsore, Ontario Šv. Rožan 
mybės šioje apylinkėje. Rastas sudarė džiaugsmo mums, o tuo tų panašaus dydžio miestelių kyklos iškalbingumo varžybo čiaus bažnyčioj, 229 Cadilac
bendras susitarimas ir nutarta labjau musų jaunimui. Ne vie dienraščiai. Labai aiški probri se antrą vietą laimėjo kiniečių Street pamaldos. Važiuoti Ri
išdiskutuotas mintis perduoti nas iš mūsų pasigesdavo savų tiška linija! Kartais atrandame kilmės kanadietė mergaitė, ku verside gatve į rytus, 
visuotiniam susirinkimui. lietuviškų namų, kur galėtų didžiausių skirtingumų ar prie rios tėvas gimė Kinijoje. Jos pa

Abiejų valdybų nariai, dėko laisvalaikius praleisti, savo kai šingybių einamaisiais politikos sirinktoji tema buvo „Šalis, iš 
ja pp. Janušauskams už pavai bą ir žinias, apie 
šinimą posėdžio metu.

Naujas sekretorius
L. Racevičiui — Bendruome 

nės valdybos sekretoriui išvy 
kus į Torontą, pagal rinkimų 
rezultatus, į jo vietą įėjo Z. 
Paulionis, kurio adresas: 12 
Ann St. Dechi, Ont. L. Racevi 
čiui linkime sėkmės Toronte ir 
dėkojam už įdėtą darbą dirbant 
bendruomenei.

SUSIRINKIMAS NAMŲ
STATYMO REIKALU.

Delhi-Tlillsonburg, Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba bendra 
me posėdyje su ūkininkų klubo 
valdyba susitarė dėl lietuvių na 
mų statymo ir nutarė šaukti 
bendrą — visų lietuvių — šiam 
reikalui galutinai apsvarstyti, 
visuotiną susirinkimą.

Susirinkimas įvyks 
džio 8 d., 1,30 pp. 
miesto salėje (prie Nr. 3 kelio).

Visi, šios apylinkės ir kaimy 
ninių apylinkių: kaip: Inger 
soil, Aylmer, Rodney, Wood 
stock, Mount Brydge lietuviai, 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. 
Ūkininkų klubo ir Liet. B-nės 

Valdyba.
Tautiečiai, _ _
Lietuviškų namų klausimas bus mūsų pasididžiavimas ir pean“ kilmės ir kad filme gir 

šioje apylinkėje jau senokai bu mūsų vaikų amžina pagarba dėtas balsas ne šio artisto. To 
vo keliamas ir nagrinėjamas prieš ateinančias kartas. liau prašoma ar kai kurie laik 
tarp čįa gyvenančių lietuvių ir Tad, užmirškim visus praėju raščio skaitytojai negalėtų pa 
organizacijų. Visi, o ypač tu sius nesusipratimus ir remkim gelbėti šį klausimą atsakyti, 
rintieji šeimas, puikiai suprato šį mūsų visų bendrą tikslą, su Kas geriausiai moka anglų 
ir supranta, kad vienintelis gali tartinai, mūsų ateinančios kar kalbą? Taip klausiama kovo 6 
mumas išlaikyti jaunimą nuo tos labui. d. viet. laikraštyje. Toliau str

Valdybų įgaliotas, aipsnyje nurodoma, kad Šiau
sekretorius Z. Paulionis. rėš Ontario „spelinimo“ (rašy

SAULT Ste. MARIE, Ont.
IŠ VIETINĖS ANGLIŠKOSIOS SPAUDOS.

Daugelis mūsų tautiečių neiš vas gimęs Italijoje) ir suomė- 
sto vengiamai skaito vietinį „The -kanadietė mergaitė. Nė vieno 

Sault Daily Star“. Šis angliška anglo-sakso ar anglų kilmės

WINDSOR, Ont.
NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ K ATALIKŲ IMIGRACIJOS 

DIENA
Balandžio 29 d., sekmadienį, vauti. Parodykime, kad Lietu 

4 vai. po pietų įvyksta naujųjų va nemirė, kad lietuviai yra 
diena gyvi.

Kun. V. Rudzinskas
Windsoro lietuvių kolonijos 

kapelionas.

balan
Courtland

mumas išlaikyti
taip greito nutautėjimo, yra su 
jais bendravimas, jų subūrimas

Dienotvarkė:
1. Giedotos šv. mišios 4 vai.

tėvų gimtąjį klausimais, jei palyginsime tai kurios atvyko mano seneliai“, po pietų. Tose mišiose kiekvie 
kraštą, pagilinti. su atitinkamais straipsniais lie Kovo 6 d. laikraštyje atran na tautinė grupė gali giedoti.

Nuosavybė ir prie jos prisiri tuviškoje antikomunistinėje sp dame didelį ir gražų Mrs. Step 2. Pamokslas angliškai. • Te 
Šimas, kaip daugumos europie audoje. Paimkime, pavyzdžiui, hani Bubelis paveikslą. P. Bu ma: Šventoji Šeima pavyzdys 
čių tautų, taip ir mūsų lietuvių, komunistinės Kinijos pripažini belis laiko savo rankose komu šeimos gyvenimo“.
yra jau pačios prigimties troški mo klausimą (todėl, kad britai nistinį „Už sugrįžimą į Tėvy 3. Vietos dekano sveikinimai 
mas. Nuosavybė mumyse iš jau seniai pripažinę kom. Kini nę” lapą. Rašoma, kad ji yra prieš pat pamokslą, vyskupo 
šaukia įsigytam daiktui pagar ją), Formozos — gen. Ciang Lietuvoje gimusi Toronto gy pranešimas, pamokslas.
bą ir daug atydesnį jo prižiūrė Kaišeko klausimą, prekybos ventoja ir apie tai, ką ji rodo 4. Baigiama Kanados himnu 
jimą. Todėl, mes neabejojam, su komunistiniais kraštais klau galvojanti esąs „the funniest of po mišių.
jog visų mūsų pastangomis ir simą ir visą eilę kitų — atrasi comic scheets“ ir kad ji, kaip 
bendru kapitalu pastatyti, šio me visai kitaip negu mes, ko ir daugelis kitų baltų emigran 
je apylinkėje lietuvių namai, iš rriunizmo aukos — pažįstantie tų gavusi spausdinį, kuriame 
šauks mumyse pasididžiavimą ji komunizmą — galvojame ar kviečiama grįžti į „daibininkų 
ir suteiks bendrus rūpesčius bei lietuviškoje spaudoje skaitome, rojų” jų gimtuose dabar komu 
džiaugsmą. Tačiau šį kartą korespondenci nistų valdomuose kraštuose. Lai

Koki tie namai turėtų būti? jos autorius išrinko iš šio dien kraštis visa tai užvardinęs „rau 
Ko mes pageidautumėm iš jų? raščio tokius dalykėlius, kurie donosios propagandos lapais“. 
Ir kokius mes juos pastatysi teisiogiai lieč,ia ar įdomūs mu 
me. Tai viskas yra, mieli tautie ms. Vasario 20 d. atrandame ii 
čiai, Jūsų rankose. goką ir gerai paruoštą straipsnį

Jūsų aktyvus dalyvavimas Estijos nepriklausomybės pa 
šiame susirinkime yra ypatin skelbimo proga. Mūsų kaimy 
gai svarbus, nes jame galėsite nų pastangos ir darbas yra svei 
išdiskutuoti visus Jums kilusius kintini.
klausimus ir patys pagal savo Kovo 3 d. vienas skaitytojas
norus sudaryti namų projektus, savo laiške trims „Old Joes“

Abiejų organizacijų valdy pareiškia susižavėjimą mūsų 
bos šiuo klausimu vieningai su mieste demonstruotu filmu „He

DAINŲ ŠVENTĖ...
Atkelta iš 5-to puslapio, 

liktos pačių aukas rinkusių cho 
rų dispozicijai. Stambesni auko 
tojai (minimum 5 dol.) bus 
skelbiami Dainų Šventės vado 
ve.

7. Dainų Šventės komitetas 
susitarė su geležinkelių, auto 
busų ir lėktuvų bendrovėmis ke 
lionės papiginimo reikalu. Ge 
ležinkeliai ir autobusai duodaKviečiamųjų sąrašas:

1. Windsoro miesto burmist 28% nuolaidos. Specialiai užsa 
ras, tarybos nariai, kiti miesto kyti autobusai yra dar žymiai 
pareigūnai, seimo atstovai, imi pigesni, bet tai galima tvarkyti 
gracijos ir darbo viršininkai, tik vietose. Prašome ligi balan 
Kolumbo vyčiai. Spalvingumo džio 1 d. pranešti, kokias prie 
ir iškilmingumo dėliai kviečia mones choras naudos. Drauge 
mi skautai, vilkiukai, naujieji praneškite ir adresą to choro 
kanadiečiai tautiniais rūbais ir atstovo, kurs kelione rūpinsis. 

Kovo 16—18 dienomis musų visi kiti.
kapeliono kun. L. Kemėšio pa 2. Likusioje bažnyčios daly 
stangomis turėjome 3-jų dienų je visi naujieji kanadiečiai iš 
rekolekcijas, kurias labai gra viso dekanato užima vietas, 
žiai ir sėkmingai vedė Tėvas 3. Specialūs kvietimai siun 
St. Kulbis S. J. — Kanadoje ir čiami vietos spaudai, radijui ir 
visoj Š. Amerikoje plačiai žino televizijai. Iškilmės bus televi 
mas „skrajojančio kapeliono“ zuotos.
vardu. Rekolekcijose dalyva Taigi visus lietuvius Jo Eks 
vo didelis tautiečių skaičius, celencijos vyskupo J. Ch. Co 

tarė ir kviečia į minėtą susirin len of Troy“ ir prašo informa net tokių, kurie retai bažnyčią dy vardu maloniai kveičiu tose 
daly

Rekolekcijos.

kimą kiekvieną lietuvį, kuris no cijų apie filmų artistą Jack Šer 
ri išlaikyti savo širdyje lietuvis nas. Laikraštyje 3 ,,Old Joes“ 
kurną ir prisidėti prie bendro atsako, kad apie Jack Šernas 
Lietuvių Tautos išlaikymo. nedaug žinoma — tik tiek, kad 

Nepamirškim, jog šie namai, jis yra prancūzų ir ,,mid-Euro

S kubėk.
L letuvi,

A pdrausti
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 at.
New York 1, N. Y., U. S. A.

'aro rūmus, plačius vaismedžių sodus ir Voverkio upelį ša 
i vingiuojant. Aš pažinojau ir dvarininkus Šafronovus, o 
riausiai jų sūnų Jurgį, kuris studijavo ir vasaros metu, ar 
žiemos švenčių progomis, mūsų stotyje buvo reguliarus 

leivis. Dabartinės mūsų viešnios niekaip neprisiminiau ir 
m atrodė, kad mačiau ją pirmą kartą.

Mudu su Želviu, susilaukę netikėtos viešnios, atgijome. 
Tuo- labjau, kad ji mokėjo kartu būti paprasta ir draugiška. 
Prie krosnies užėmusi Želvio kėdę, trindama rankas prieš 
sklindančią šilimą, ji dar vis gėi ėjosi jaukiąja permaina po 
šlapios, šaltos ir purvinos kelionės. Buvusi laimė, kad dėdė 
susukęs į didžiulį apsiaustą ir tik dėl jo rūpestingumo sausa 
išlikusi.

Aš dabar jau buvau tikras, kad ji manęs nesuprato. Aš 
turėjau paaiškinti, kad šią naktį iš čia ji negalės išvažiuoti. 
Bet kaip aš galėjau tai padaryti matydamas ją patenkintą, 
linksmai be perstojo tarškančią. Aš ne tik nenorėjau suga 
dmti geros jos nuotaikos, bet nemačiau net progos, kaip prie 
to prieiti, o tiesiog to pasakyti dabar aš negalėjau.

— Žinote ką ponai. — Staiga ji tarė pašokdama nuo kė 
dės. — Gerai sušilusi ir įvertindama jūsų svetingumą norė 
čiau bičiuliškai atsilyginti. Jeigu nieko prieš neturėsite, pa 
vaišinsiu jus, gerieji šeimininkai?

Aišku, prieš turėti mudu negalėjome nieko. Tai galėjo 
būti net mažas paįvairinimas mūsų budėjimo pamainos.

Viešnia, matydama mudviejų sutikimą, nieko nelaukda 
ma priėjo prie lagamino, atidarė jį ir kiek pasiraususi išėmė 
konjako bonka ir dvi dėžutes „Renome“ cigarečių. Išėmusi 
momentui ji dvejojo, tarsi neapsispręsdama, kur pasukti: grįž 
ti prie pečiaus, ar eiti prie stalo.

— Gal geriau prie stalo, — pasiūlė nušvitęs Želvys, pats 
prišokdamas pirmas ir apvalydamas nuo išsklaidytų tarnybi 
mų knygų, važtaraščių ir kitokių popierių.

Tuojau atsirado ir stiklelis, kurį mes čia visuomet steng 
davomės prilaikyti. Pasitaikius kai kurioms progoms, ar ne 
sklandumams pakraunant vagonus, juos ilgiau užlaikius, 
mes galėdavome padėti išvengti augštų prastovėjimo mokes

Tų atstovų jįdresus duosime 
kam reikia ir su jais tarsis gele 
žinkelių kompanijos savo inicia 
tyva.

8.
bus Dainų Šventei išleista kny 
ga. Choristai ją gaus nemoka 
mai, kitiems ji bus pardavinėja 
ma. Toje knygoje tarp kita ko 
bus atspausdinta:

Dainų Šventės programa, 
chorų ir chorvedžių atvaiz 

dai,
chorų istorijos ir choristų 

sąrašai (vardai ir pavardės).
Dainų Šventės vadovas bus 

malonus Dainų Šventės prisimi 
nimas. Visas čia išvardintas ži 
nias ir fotografijas prašome 
kuo greičiausiai, bet ne vėliau 
balandžio 1 d. atsiųsti Dainų 
Šventės komitetui. Kas foto 
grafijų ar žinių neatsiųs, tas, 
aišku, negalės čia būti tinka 

NELIKIT BE KULTUVĖS, namus. Rašykit taip: Kultuvė, mai reprezentuojamas.
Prieš

Korespondentas, propagandinėse iškilmėse

NIAGARA FALLS, Ont.
SERGANTIEMS IR SENELIAMS ŠELPTI

Vokietijoje, Niagara Falls lie sergantiems kūr.-savanoriams, 
tuvių klubo v-ba darė piniginę 
rinkliavą vietos lietuvių tarpe.

Nors ir mažoje lietuvių kolo 
nijoje, bet vis tik surinkta 25 
doleriai. Visi pinigai lygiomis 
dalimis jau išsiųsti į Vokietiją ačiū.

belanko.

A. Januliui ir Kulikauskui.
Aukotojams ir rinkliavą alli 

kusiems - 
Laimučiui

Vyt. Gumbinui ir
MaČikūnui labai

Klubo valdyba.

Dainų Šventės vadovas

mo paraidžiui) varžybose, įvy 
kusiose North Bay mieste, mū landžio pirmosios organas Kui 
sų miestą atstovavo austrė mer tuvė, kuri pastoviai eina ir mu 
gaitė, kuri prieš keturis metus sų visuomenės mėgiama 12 pus 
visai nemokėjo angliškai. Kiti lapių kritikos ir satyros. At 
varžybų atstovai iš mūsų mies siųskit pašto ženklais 25 ceri 
to buvo italė - kanadietė (tė tus ir tuojau gausit Kultuvę į

š Velykas pasirodys Ba ^72ySo 2'nd st- Brooklyn 11,

visai nemokėjo angliškai. Kiti lapių kritikos ir satyros.sz ■« • • vz — • • . 1 • •  v,  v I 1 _ • , O C

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

9. Gerb. chorų vadovus ir 
chorų valdybas prašome arti 
miausiu laiku šį raštą paskelbti 
visiems savo choro choristams.

Komiteto adresas: 1602 Sb. 
48 et., Cicero 50, III.

Dainų Šventės Komitetas.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS S1AJDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasaile, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

čių. Rangovai pakraunantieji miško medžiagą, akmenis ii 
žvyrą už tai nelikdavo skolingi. Tuo labjau, kad ir pats sto 
ties viršininkas mėgo išgerti ir noriai bendradarbiavo su pa 
tarimų ir pagalbos jieškančiais žmonėmis. Šis atvejis buvo 
žymiai pranašesnis. Jau nekalbant apie vėlyvąją viešnią, 
prieš mus stovėjo patrauklia, prancūziška etikete pasipuošusi 
bonka ir mums, papirosų rūkytojams, gavosi reta proga pa 
ragauti prabangaus cigarečių dūmo.

Dažnai papildomas stiklelis ėjo ratu ir mes nei kiek ne 
prieštaravome, kad ponia tik pavilgius! liūpas ir vos pastebi 
mai papildžiusi stiklelį, siųsdavo sekančiam. Pradžioje mu 
du kiek varžęsi išvengti nuo lūpų dažų parausvinto kraštuko, 
vėliau pripratome ir nekreipdami dėmesio vienu užsivertimu 
tuštinome stiprųjį gėrimą. Kartodami stiklelius paliapsniui 
jautėme gerėjančią nuotaiką ir tamprėjančius draugiškumo 
ryšius. Mūsų veidai kaito kaip sėdint prieš gerai prikūrentą 
krosnį, o kalbos radosi vis daugiau. Mudu susidomėję klausė
me ponios aiškinimo apie didmiesčio įvairenybes ir savo ruož 
tu skundėmės apie sunkią geležinkeliečio tarnybą, atsakingas 
pareigas ir nemiegotas naktis budėjime.

Laikas šiandien buvo gerai įsibėgėjęs ir jo inercijoje mes 
net neskaičiavome kai sieninis laikrodis mušė valandas.

Vakarui slenkant vėlumon, puošnioji bonka savo turiniu 
artėjo prie galo, o stiklelių ratas kažkaip, savaime suretėjo. 
Mūsų pakilusi nuotaika palaipsniui ėmė blėsti ir aš pajutau 
nenumaldomą nuovargį, nepaprastą norą pasitempti šioje 
jaukiai prikūrentoje patalpoje. Budėjimo metu budrus mie 
gas netrukdydavo pailsėti, tuo labjau žinant tikslų traukinio 
atėjimo laiką. Kartais, nepasitikint budrumu, mes išsimany 
davome priklijuoti popieriaus lakštą ant telegrafo rankenos, 
kuriai pradėjus tarškėti priimant telegramą, popieriaus vir 
pejimas buvo pakankamai garsus pažadinti ir atsikėlus duoti 
atsakymą. Dabar man atrodė, kad jiešmininkas buvo dar pa 
kankamai tvirtas energingai įrodinėdamas apie savo darbo 
komplikuotumą. Aš nieko nesakydamas, nusiėmiau nuo sta 
lo, priėjęs prie krosnies įmečiau keletą malkų ir... užsnūdau. 
Svaigulys iš vidaus ir maloni kambario šiluma išorėje, besi

braunančiu snauduliu kaustė kūną. Kaip pro miglas girdėjau 
tolumoje, mano klausą vos pasiekiantį ponios ir Želvio pasi 
kalbėjimą. Jiešmininkui aiškinant, viešnia nuoširdžiai kike 
no ir skandino visą kambarį įvairiaspalvin varpelių virpėji 
man. . .

Kai pabudau jau aušo. Pro langus sunkėsi melsva, ru 
dens ryto prieblanda. Daugiau nebelijo ir vėjas buvo.apri 
męs. Valandėlę aš nesusivokiau padėtyje, nes galva buvo 
sunki kaip akmens gabalas. Sekančią akimirką pašokau nuo 
mano suolus įspaudusio suolo. Žiburys dar tebedegė ir čia 
pat užsirėmęs ant stalo saldžiai miegojo Želvys. Peleninėje 
buvo cigarečių nuorūkos, O' šalia jų stovėjo tuščia bonka. Štai 
ga prisiminęs vakarykštį įvykį, as apsidairiau: nei naktinės 
viešnios, nei jos lagamino niekur nebuvo. Mano dėmesį^pa 
trauke popieris, kraštuku patrauktas po Želvio alkūne. Aš jį 
tuojau ištraukiau ir pamačiau dailią rašyseną:

Malonūs tarnautojai,
Atleiskite, kad nenorėdama likti, turėjau oficialiai sulai 
kyti traukinį ir tuo priminti jums apie kasdien pasitai 
kančias žmogaus silpnybes. Dar kartą dovanokite, kad 
nei neatsisveikinusi Jus apleidau. Tikiuosi dėl traukinio 
sulaikymo bent kokią priežastį Jums bus lengviau sugal 
voti. Jums dėkingoji keleivė.
Tik dabar aš supurčiau Želvio petį. Jis tingiai pakėlė 

mieguistą galvą, pažiūrėjo į mane balzganomis akimis ir pa 
matęs priešais stovinčią bonka, tuojau pašoko.

— Skaityk, — pasakiau numesdamas popierį, o pats pri 
ėjęs prie telegrafo aparato- pamačiau tvarkingai priimtą ir to 
liau perduotą telegramą pranešančią apie ateinantį traukinį. 
Aš apžiūrinėjau perduotos telegramos juostelę ir stebėjausi, 
kad Morzės ženkluose nebuvo padaryta mažiausia klaidukė. 
Įvairios mintys šmėkčiojo po sunkią galvą ir aš nedrįsau da 
leisti, kas būtų įvykę, jeigu paslaptingoji ponia būtų sugalvo 
iusi skaudesnę išdaigą. Ir iš viso atrodė taip sunku ir neįma 
noma bent ką sugalvoti kodėl greitasis, Riga-Kaunas-Berlin- 
-Paris, traukinys buvo sustojęs mažoje. Meškuičių stotyje.

Sig. Pranckūnas.
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/ X žybinį komitetą. Pirmasis yraA4QSWWP ORTAS žinioj tinklinio, šachmatų ir sta 
“ "JJ lo teniso sričių vadovai.

SPORTO ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE b JŽSteS, 7"kurį^au

Balandžio 21—22 d. čikago vedimo* darbuose. kviesti ar numatyti pakviesti
je įvyksta Vl-jų Š. Amerikos Organizacinį žaidynių komi šie lietuvių visuomeninėje veik 
lietuvių sporto žaidynių pirma tetą sudaro šie asmenys: J. Bud liję plačiai žinomi asmenys: J. 
sis ratas — salės sporto šakų rys — pirm., A. Kikilas, — rei E. vysk. Brizgys, dr. P. Daudž 
varžybos. Čia tikimasi gausaus kalų ved., Z. Žiupsnys — sekr., vardis, dr. P. Grigaitis, L. Ši' 
Amerikos ir Kanados spoituo J. Bagdonas — iždin., Ed. Šu mutis, A. Olis, J. Bajerčius, 
jančio jaunimo dalyvavimo ir laitis — spaudos ir informaci Alf. Wells, A. Kumskis ir M. 
tam reikalui jau kruopščiai yra jos ved., P. Nedzinskas — spor B. Sachs, 
ruošiamasi. tininkų apgyvendinimo ved.,

Šias žaidynes vesti yra pa V. Juška — meno vakaro ren 
skirtas Čikagos lietuvių sporto gimo ved. 
klubas „Neris“, kuris savo ke A .Lauraitis, V. Adamkavi 
liu sudarė įvairius komitetus, čius, Z. Žiupsnys, VI. Karpuš 
kurie pagelbės jų paruošimo ir ka ir Žulpa įeina į žaidynių var

GERIAUSIA DOVANA
Vga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
is ir praskaidrins bet kokią nuotaiką. Knyga Jūsų neap

Viis, nes ji geriausis Jūsų draugas.
H. Radauskas. ŽIEMOS DAINA. Premijuota ............... 3.—
J. George. MOTERYSTĖ................................................... 3.—
J. Jankus. SENAS KAREIVIS MATATUTIS, romanas 3.— 
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA, diplomato atsiminimai . . .4.50 
Br. Grimų PASAKOS ......................................................3.—
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................ 0.50
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės .........................2.50
3 Lietuvių Dienos METRAŠTIS .................................... L00
3. Liet. Dienos gražus ŽENKLELIS, Vytis su Gedimi

no stulpais, dėvėti prie krūtinės .......................................0,30
B. Sruoga, MILŽINO PAUNKSMĖJE 2.50
Žurnalas VARPAS, su aktualijomis ...............................1.00
V. Varnienė. DIDŽIOJI VIRĖJA ................................ 6.00
Vaizdų albumas. HAMILTONO LIETUVIAI. .......... 3.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00

Jelucič. CEZARIS. Romanas. 3 dalys po ...............
glu kalba A KISS IN THEDARK, romanas .............
Heyerdahl. KON-TIKI................................................
Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO...............................
Būdavas. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS, romanas.. 
Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, ............................

Metraštis GABIJA .............................................................
P. Andriušis. TIPELIS, romanas.....................................
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas.........................................
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS ....................
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas ..................................
Dr. Garmus. NEMUNO PAKRANTĖMIS.....................
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ................
Žurnalas LIETUVA .......................................................
liarolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.............................
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ........
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS .......................................... 2,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.............................. • •........... 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
L Jankus. PO RAGANOS KIRVIU................ 1 50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..........................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI.................
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA

RUGIAGĖLĖS ................................................. $
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ... $

$
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

p. 
s. 
B.

2.00 
2.00 
3.75 
1.50
2.60
2.50
6.50 
3.00 
3.50 
1.00
2.50 
1.00 
2,20 
0,5u
1,50
1,50

$ 2,— 
$ 0,50

. .2,00

V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..............................
' Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas..............

. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS..............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..........................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams..........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.....................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..............................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ..............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..........
J. Gailius, KARTUVĖS.......................'.....................

1,50 
3 ,— 
2,— 
2,50 
1,50 
0.75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0 30 
0,30 
1,— 
1,— 
0,25 
0,75 
1,—

$
$
$
$
$
$

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

jkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

Lietuviška prekyba
FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS 

1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont.
Č.a 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 kredite koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 w.—9 w„ penktadieniais 7 w.—9 
šeštalieniais 2-—4 vai. pp.

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

MARGIS VAISTINĖ
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ L00 mėnesiui.
Metamorfo^a kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Cbanei — T( ardley.

Visais informaciniais šventės $ 
reikalais galima kreiptis į jos a 
organizacinio komiteto sekxe X 
torių Šiuo adresu: Z. Žiupsnys, v 
1100 W. Marquette Rd., Chika $ 
go, tel. WEntworth 6-9401. a

E. š. |
PASAULINĖS |
OLIMPIADOS f

atidaryme dalyvaus ir Australi X 
joje gyveną lietuviai — Mel g 
bourno tautinių šokių grupė $ 
„Atžalynas“ — šoks lietuvių x 
liaudies šokius. Pasirodymui \ 
smarkiai ruošiamasi.

Pasisako skaitytojai.
KĄ VADINTI GIMNAZIJA?

Mano samprotavimas, kad pačiu tikslu ir dabar jaunuoliai 
TT Saleziečių instituto italijo yra kviečiami ten? Jei taip, (o 
je formaliai negalima būtų va greičiausia, kad taip yra), tai 
dinti „lietuviška gimnazija“, iš tokios mokyklos anaiptol nėra 
šaukė gana griežtą reakciją pagrindo laikyti gimnazija. To 
,įDarbininke ir „Tėviškės Žibu kiai institucijai geriau tiktų ko 
riuose“. ks kitas pavadinimas.

Tenka tik apgailestauti, kad, ' ... ...
vietoje duoti kvalifikuotus at skelbti ideologiniais kankiniais, 
sakymus į mano iškeltus klau smerkiant tam tikrą „patamsių 
simus, nuslystama į klampią elementą“, kuris kenkia kilniai 
ideologinę pilitiką, tuo apei idėjai? Vadinkime daiktus tik 
nant faktus. rais vardais, ir nebus jokių ne

O dalyko esmė yra aiški ir susipratimų!
atsakymas yra trumpas ir kate Esu sakęs anksčiau, kad Lie 
goriškas, būtent: paaiškinti, ar tuvoje egzistavo TT Jėzuitų, 
šiais pokario metais TT saiezie Marijonų, Pranciškonų ir kitos 
čiai turi lietuvišką gimnaziją, dvasininkų išlaikomos, Šviet. 
(veikiančią pagal Lietuvos Švie M-jos pripažintos gimnazijos, 
timo Ministerijos nustatytą pro Jos yra išleidusios daugybę pui 
gramą), kurią baigęs abiturien kiai paruoštų abiturientų ir, 
tas būtų įgalintas tęsti moks duok Dieve, kad tokių mokyk 
lūs bet kuriame universiteto falų ir daugiau būtų buvę!
kultete? Jei taip, — tai prašo Ir todėl yra netaktas, kai 
ina suteikti šiek tiek statistinių „Darbininko“ komentatorius 
duomenų apie ją. priekaištauja, kad esą „pasisa

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI H.

PRIIMAME UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKĄMU PRISTATYMU J 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

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

DĖL KORESPONDENCIJOS IŠ LONDONO, ONT. 
APIE TAI, KAIP PAMINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS.
(„Neprik. Lietuva“ vasario 29 d. nr. 9)

Gerb. N. L. korespondentas tų neskirstyti, grupuoti, bet 
p. L. E-tas džiaugiasi p. Kudu jungti, net pamirštant buvusias 
kio skaityta „neeiline paskaita“ klaidas ir veido spalvas. D. ja, 
minint Nepriklausomybės su to paskaitoje ir dar „neeilinėje“ 
kaktį, vasario 18 d. miesto bib to neišvengta.

Nieko negalima prikišti dėl 
paskaitos įžangos. Bet dėl išva 
du reiktų rasti ir pačiam pre 
legentui ir korespondentui.

Štai tos išvados:
1) Reikia džiaugtis, kad lie 

tuviškasis jaunimas nesiintere 
suojasi lietuviškomis organiza 
cijomis, partijomis ir politiniais 
sąjūdžiais. (Ir be to dalis jau 
nekalba lietuviškai).

2) Grąsinimas, kad ir Kana 
dos įstatymai draudžia tauti 
nius politinius sąjūdžius, ar pa 
rtijas (ką tuo prelegentas no 
vėjo pasakyti ir ką atsiekti? Juk 
kol kas Kanados įstatymai nie 
kam nevaržo politinių laisvių, 
kaip ir pačiam prelegentui).

3) Atsikūrusioj Nepriklauso 
pavanoti, antrus pagirti, O' au moję Lietuvoje kaip susitvarky

Netiesa, gerbiamasis! Esame gštinamus išaugštinti. Ši šven sim, gal ir leisim pažaisti derno 
rėmę praeityje TT Saleziečių tė visiems yra lygiai brangi, kratija, tik jau ne tokia kaip 

prieškari veiklą, (siųsdami aukas Rev. miela ir artima.
Don Filippo Rinaldi ir prenu 
meruodami „Saleziečių Ži 
nias“), mielai paremsime ir jųva“^ kuri tokius „agitacinius“ 4) Galutinoje išvadoje: neau 
gimnaziją, kai paaiškės, kad straipsnius talpina. Čia laikraš koti savo sunkiai uždirbtų pini 

gų jokiems vadavimo veiksnia 
ms ir fondams, išskyrus skau 
tus, gal dar Vasario Šešiolik 
tos gimnazijai. (O kur tremti 
nių šalpa, Kultūros Fondas ir 

apie veiks

Tad ko čia piktintis ir pasi Jįotekos auditorijoj.
Dėl tos paskaitos, kaipo erzi 

nančios, kurstančios ir šališ 
kos, pasisakiau tuojau minėto 
je auditorijoje ir buvau manęs 
tuojau parašyti spaudoje, ko 
kiomis paskaitomis išeinama 
Vasario šešioliktosios proga. 
Deja, Lietuvių B-nės Londono 
apylinkės pirmininko p. Petra 
šiūno prašomas nieko apie tai 
nerašyti į spaudą, vardan vie 
nybės, susilaikiau. Bet kada pa 
sirodė virš pažymėta korespon 
dencija, randu reikalo apie tą 
„neeilinę paskaitą“ pasisakyti, 
kad skaitančioji visuomenė pa 
sidarytų sau išvadas.

_ . . _ Vasario Šešioliktosios šven
Yra neginčijamas faktas, kad koma prieš Saleziečių gimnazi tej susirenkam, manau, ne tam, 

nuo savo veiklos pradžios iki jos rėmimą tik dėl to, kad ją iš j<ac] yįenus ar kitus veiksnius 
pokario laikų lietuviai saiezie laiko vienuoliai“.
čiai tokios gimnazijos nėra ture 
ję ir nepretendavo ją turi.

Tačiau ir anais 
niais laikais per „Saleziečių Ži 
nias” ir kitus laikraščius būda 
vo kasmet jaunuoliai kviečjami 
vykti į lietuvių saleziečių įstai 
gą „tęsti mokslo, išmokti meno, 
muzikos ir amatų“, neužsime 
nant apie sąlygą^ kad teks pada 
ryti vienuolio įžadus.

Tačiau tie iš saleziečių auk 
lėtinių, kurie dėl vienokių ar ki 
tokių priežasčių tų įžadų nepa 
oarydavo ir rezultate turėdavo 
grįžti Lietuvon, neparsivežda 
vo iš ten jokio kito išeitojo mo 
kslo pažymėjimo be to, kurį bu 
vo iš Lietuvos išsivežę, — at 
seit, jie pasijusdavo* veltui su 
gaišę 2—3 metus.

Todėl visai vietoje yra ir ma » Lietuviai advokatai 
no užklausimas, būtent: ar tuo NEIMAN BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d ė n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

Ir ji mus ture Prancūzijoj (kokios, kažin pre 
legentas nori diktatūros: stall 

' niškos, ar hitleriškos?).
4) Galutinoje išvadoje: neau

jie tokią turi. tis tikrai niekuo dėtas! Priešin
Yra tiesiog keista, kai tūli as gai, tai yra labai sveikintas reiš 

menys, pasiskaitę laikraščių, ta kinys, kada turima dar tiek de 
riasi esą geriau informuoti už mokratiškas laikraštis, kuris, 
tuos, kurie saleziečių institu nebodamas ir gresiančios ašt 
tus (įskaitant ir „lietuvių gim rios atakos, turi drąsos įskelti tt., jau nekalbant 
naziją“ Perosoje), yra savo aki aikštėn tam tikrus faktus, su nius?). 
mis matę ir pagrindinai su jais tikslu išsiaiškinti ir tuo pasitar 
susipažinę.

Visai nepagrįstai ta proga 
užpuolama ir tam tikra spauda, 
(t. y. „Nepriklausoma Lietu

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

nauti visuomenei ir objektyviai 
teisai.

Yra pagrindo laukti, kad ati 
tinkamoje spaudoje pasirodys 
ateityje ir daugiau panašios rū 
sies reagavimų šia tema, tik ka 
žin ar bebus prasmės į juos at 
siliepti, turint galvoje jų netin 
karną toną, ir nepagrįstus prie 
kaištavimus, besistengiant apsi 
lenkti su tikrais faktais.

Argus.

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

TEISININKAS —

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avvnue, Toronto, Ontario.

• Tel. LO 5613.
; Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
[ adv. A. L I Ū D Ž I U S.
> Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
; atliekami dar šie reikalai:

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

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

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

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 
iš įvairių Draudimo B-vių ir 

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

PILIETYBĖS REIKALAI. —
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.

PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

8
Advokatas—N otaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas E M 6-4182 

Toronto.

t ■ ■■' n----------x-- "MT—=♦

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

Nemanau, kad tokia „neeili 
nė paskaita“ savo išvadomis 
taip jaukiai ir džiaugsmingai 
nuteikė Vasario šešioliktosios 
proga klausytojus. Bet visgi, 
kad ir neskaitlinga Londono 
apylinkė, o dar neskaitlingiau 
dalyvavusi minėjime, Tautos 
Fondui suaukavo daugiau kaip 
100 dolerių.

O dėl pačios paskaitos skai 
tytojai tegul susidaro savo iš 
vadas, kokia ji buvo „neeilinė“.

J. Pr. Bersenas.
» J- Balio rūpesčiu viena New 
Yorko plokštelių bendrovė iš 
leido 20 lietuviškų dainų. Prie 
plokštelių duodama 20 psl. bro 
šiūra, kur minimos dainos apta 
riamos, pateikiami jų lietuviški 
ir angliški tekstai, gaidos ir Ii 
teratūra. Gaidas nurašė komp. 
V. Jakubėnas.

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" HK............. XX------------->t

B GENERAL INSURANCE
g A L. D U D A
H Visų rūšių draudimas

WA 48539
E SAVI PAS SAVUS!
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| Geriausias draugas
Jūsų nosiai!

narna

Veidui

nosinės

Stebėkite
Face-elle 
ženklą

je. . . 

Įėję.

SKAUTŲ STOVYK LOS 
REIKALU

Balandžio 7 d., 7 vai. vakaro 
St. Catharines mieste Slovakų 
salėje Skautų Rėmėjų būrelis 
rengia šaunų šokių vakarą, į 
kurį, tikimasi, atsilankys daug 
tos apylinkės lietuvių. Šio va 
karo pelnas skiriamas skautų 
stovyklos reikalams. Artimes 
nių apylinkių organizacijos pra 

Reikalaukite dėžutės su # somos tą dieną nerengti kitų pa 
v , » rengimų. Rengėjai.

Face-lle ženklu, gau g — Kun. dr. P. Gaida vyr. 
3-gubų ružavoje dėžutė « ateitininkų susirinkime skaitė 

» paskaitą tema „Naujoji pagony 
arba 2-gubų žalioje dėže « bė“.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

I

Port Arthur ir Fort William, Ont
VASARIO 11 D. MINĖTA

Liet. Nepriklausomybės pa deklamavo Kristina Kaminskai 
skelbimo sukaktis. Ta proga tė. Lietuvos Sūnus dėklam. 
Tėvai Pranciškonai atlaikė Šv. Gintautas Kaminskas.
Mišias už Lietuvą. Vasario 16 paminėta ir per

Vakare minėjimas įvyko Pro vietos radiją. Po to įvyko po 
svita salėj, Fort William, Ont. būvis. Ponios A. Kaminskienė 
Pradėta Kanados ir Lietuvos ir p. Druktenienė vaišino daly 
Himnais. Atidarymo žodj paša vius. P. Jonaitienė ir p. Bružie 
kė pirm, apibūdinant šios šven nė tvarkė biletus prie įėjimo, 
tės reikšmę. Žuvusieji už Lie Daugiausia biletų išplatino p. 
tuvos laisvę ir mirusieji savano V. Bružas, o p. Jonaitytė iš 
riai Fort William, Ont. 1955 platino fantų biletus. Gana 
metais, majoras A. Mitalas ir J. daug dirbo šeimininkaujant p. 
Marcus pagerbti atsistojus susi K. Kaminskas ir p. A. Jonaitis, 
kaupimo minute. Muzika rūpinosi p. Leo Druk

Tolimesnei programai pi a tenis. Įėjimo fantus dovanojo 
nešti pakviesta p. Petras Kajų p. V. Sibulis ir p. J. Žukauskas, 
tis. Priaugančioji karta pasiro Tautos Fondui aukas rinko 
dė gerai. Vargingos Tėvynes p. P. Kajutis ir p. L. Mitalienė. 
Vaikai, Putino, deklamavo p. Už fantus gauta 25 dol. Paren 
Mitalaitė. Philypas ir Lawren gimo pelnas 58,10 dol. Aukų su 
cas Jokubauskai padainavo du rinkta 81 dol. Tad viso 139,10 
etą. Lawrencas Jokubauskas so dol. pasiųsta Tautos Fondo ats 
le išpildė gražiai. Vasario 16 tovybei.

Aukojusieji po 5 dol.: A. Jonai 
tis, J. Citavičius, V. Sibulis, 
j. Žukauskas, J. Špokauskas,
O. Baltrušaitienė, J. Krupaitis, 
H. Kavaliauskas, 
ir E. Jasevięiūtė; 
Masalskis ir V.
2.25: Z. Šimkus;
Danėnas, L. Mitaleinė, J. Peli 
kys, P. Balionis ir P. Kajutis; 
uo 1 dol.: A. Kaminskienė, L. 
Aizpurs, F. Druktenis, B. Gied 
raitis, B. Kalibatas, L. E. Si 
monaitis, M. Simonaitis, F. Si 
monaitis ir I. Bružas; po 50 et.: 
Z. Malakauskas, V. Bašinskas,
P. Bašinskas ir A. Stankevi 
čius 2 et.

Aukotojams, rinkėjams, pa 
rengimo rengėjams ir dalyvia 
ms nuoširdus ačiū.

Dzūkas iš Leipalingio (B. 
R.) aukojo 20 dol. ir p. K. Ka 
minskas 1 dol. užsakymui spau 
sdinamo Mrs. Hyder straipsnio 
apie Lietuvą. Aukotojams dide 
lis ačiū.

Fort Williame apsigyveno 
Br. Kalibatas ir p. Siemaška su 
šeimomis. Tuo mes džiaugia i 
mes ir linkime jiems geriausio ? 
pasisekimo. ?

P. P. Kaminskams sutikus, j 
jų namų rūsy p. A. Jonauts su i 
kitais lietuviais pasižadėjo įren i 
gti patalpą mūsų susirinkimą S

A. Andriušis 
po 4 dol.: St. 
Bružas; po 
po 2 dol.: J.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!

SUDBURY, Ont. LONDON, Ont.
KLB-nės SUDBURIO APYLINKĖS VALDYBA TEMZE NEGALIMA PASITIKĖTI

šiuo skelbia solidarumo mokes pienis, P. Liutkus, P. Lukoše Londoną, Ont. savo dviem ša Preek. Jau sudaromi kasimo 
tį sumokėjusių piliečių sąrašą, vičius, A. Laučius, V. Montvi kom supanti Temzės upė seniau planai ir greit bus patiekti tvir

Už 1954 mt. M. Pranckūnas; las, P. Mazaitis, M. Meškaus 
už 1955 metus: M. Antanaitis, kas, P. Mikštas, A. Milčius, J. 
J. Bataitis, L. Baltutis, V. Bru Martišius, D. Niekus, A. Nau 
žas, A. Bruškevičius, K. Balčiū džiūnas, J. Pranckus, J. Poška, 
nas, R. Bagdonas, P. Būvytis, J. Paulaitis, M. Pranckūnas, S. 
V. Beniušis, J. Čipkus, St. Čip Rakštienė, K. Rimas, J. Šim 
kus, J. Dženkaitis, B. Dūda, K. kus, V. Staškevičius, A. Sin 
Daunys. B. Daukša, Ig. Garš kauskas, A. Strakauskas, kun. 
va, p. Gustas, P. Gurkhs, P. A. Sabas, J. Stapčinskas, A. 
Gustaes, P. Griškonis, A. Ga Sinkevičius, V. Skilandžiūnas, 
tautis, Z. Gasiūnas, V. Glizic J. Stankus, P. Semėžys, A. Sa metų londoniškiai ir kaimynai 
kas, A. Juozaitis, B. Jackus, A. viekas, A. Semaška, J. Strička, jautėsi saugus. Maža to, dirbti 
Jasiūnas, J. Jonaitis, Jakubo S. Tolvaišą, F. Tiknius, J. Vai nis ežeras virto .gražia vasaroji 
nis, P. Jutelis, Pov. Jutelis, P. čeliūnas, P. Venckevičius, J. Va mo vieta ir nuolat tobulinamo 
Kraujalis, A. Kusinskas, L. j—i-,±—j- , t j_

Kaskeriūnas, J. Kriaučeliūnas, 
L. Kulnys, St. Krivickas, V. 
Kapočius, J. Kručas, A. Katelė, 
B. Kišonas, V. Lumbis, A. La

per savo staigius potvynius pri tinti bei subsidijuoti Ontario 
darydavo' daug nuostolių Lon provincijos ir federalinei vai 
donui ir apylinkėms. Todėl džiai.
Londono ir artimesnės savival Taigi artimiausiais metais nu 
dybės sudarė Temzei kontro matoma mūsų apylinkėse didės 
liuoti planą: iškasė į šiaurę nuo nių viešųjų darbų. L. E-tas. 
miesto didelį dirbtini ežerą — B Pranešama, kad „Draugo“ 
Fanshawe Dam, kur visas ištvi vadovybė yra nusistačiusi garan 
nusios upės vandens perteklius 1uoti 1.000 dol. premijos sumą 
nubėgdavo ir bent jau dvejetą šių metų romano konkursui.

buolas, J. Valančius, A. Valai 
tis, M. Zakarevičius, K. Žuką 
uskas, J. Žiūkas ir V. žižys.

Viso 87 asmens

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

M ONTREAL ENTER I * RIS ES i Reg’d
Tel. RA 7- 312 0

6tC5 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

mis maudyklėmis, kurių Londo 
nui iki šiol labai trūko.

Bet Temze negalima pasiti 
keti. Šiemet, kai audros ir pot 

sumokėjo vyniai siaučia daug kur, vėl 
staiga ištvino Temzės pietinė 
šaka ir padarė vėl daug nuosto 

g lių: apylinkėse apsemti ūkiai, I paplauti trobesiai, Londone — 
kai kur namai skendo iki langų 
vandeny, o judraus judėjimo Ri 
dout tiltas — sprogo, nes van 
duo pagraužė jo pamatus ir ki 
tus sutvirtinimus.

Tiesa, Temzės vanduo kaip 
greit pakilo, taip greit ir nuslū 
go, bet tai tur būt tuo Temzė ir 
pasižymi.

Londono miesto ii kaimyni 
nės savivaudybės vėl pradėjo 
rūpintis Temzės kontrole: šį 
kartą jos pietinės šakos kontro 
le. Numatoma kasti gal kiek ma 
žesnius, bet užtat kelis dirbti 
nius ežerus prie šių vietovių: 
Wildwood, Glengowan, Tha 
mesford Woodstock ir Ceiar

(Skelbimas)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVT'< 

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

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

REMK ŠALPOS FONDĄ! 
DOMĖKIS ŠALPA—VIENA 
SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ

KOJO DARBO SRIČIŲ!

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus hgų; akušerijos ir venerinių ligų specialists* 
3537 PARK Ave, Montreal. Tei. HA 7623.

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

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montreaiio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV,

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve x

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

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

Banko kambary. 2
w Pirm. A. Norkeliunas ................................ RA 7-3120 j

Abu miestai

CrissXCross 
(ralantMl 1943) 

French Shorts 
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam ms. Savininkams ir įrengėjams X 
prilaikymui — patogus elasti nuoširdžiausias ačiū. X
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią versiteto rūmus.
išvaizda — pagamintos iš pui plečiasi, auga gana sparčiai. Su kios rūšies šukuotos medvilnės, tvarkius didįjį vandens kelią,

Lengvai išskalbiama — nerei gyvenimas čia turės labai pagy « . T W & n f ’ n d I
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin vėti. Tikimasi ir daugiau lietu £ !• V. & nOulO ^@FVIC8 K6U Ua i
ka prie Tersevs. (W-lS-Sb) viu čia apsigyvensiant. E. J. $ 3 «

1
 3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK 7798. |

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAJTIS. f

Vokiški „G r u n d i g“ .radio aparatai, patefonai, p’o « 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa « 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius » 

reikmenis su nuolaida. » g
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

Statys universitetą
Šią vasarą pradės statyti uni <

© a
£ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE $ t _ . _ ____ , i

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

SAV. K. K I A USAS irJ.ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- j

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida. <

ę. Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, <
$ P. Q. Tel.: HU 8—0162.'

JŪS GALITK PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaių siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

J. F. WUSOH
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 S

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. FL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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HAMILTON
Liet. Kred. Koop. „Talka” nariui 

A. A. VINCUI ŠUKAIČIUI 
mirus, jo broliui 

ANTANUI ŠUKAIČIUI 
su žmona ir visiems giminėms gilią užuojautą reiškia

Kr. Kp. „Talka” valdyba, 
Kred. ir Reviz. K-jos.

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
v ;ems NL skaityotjams, Ha su sol. St. Baranausku, kuris 
m io lietuvių organizacijo beveik kiekvieną sekmadienį ir 
ms . miliems hamiltoniečiams šeštadienį konecrtuoja JAV lie 
linki Jūsų Hamiltono korespon tuvių kolonijose. Trečias šios 
dentas. Nuoširdžiai prisideda programos dalyvis, mūsų jauna 
ir NL red. lašytoja B. Pūkelevičiūtė, pa

vk-iwimi mi nr garsėjusi savo romanu „AštuoVELYKINĮ NL NR. .„ _ taip pasirodys
siunčiame visiems tiems namil scenoje su nauja kūryba. Šis 
toniečiams, kurie dar nėra šio koncertas bus tik Hamiltone, to 
savaitraščio užsiprenumeravę dėl Toonto> St. Catharines ir 
kartu atsiprašydami visų, kad apyjįnkių lietuviai prašomi 
jis juos pasieks tik atvelykio su bajandžio 14 d. datą rezervuoti 
vaitę. Didysis Penktadienis yra §iam koncertui Hamiltone, 
įstatyminė Kanados švente, to 
dėl ir paštas neveikė ir laiku ne DAINAVOS ANSAMBLIS, 
galėjo1 prisiųsti Hamiltonui skii koncertavęs Hamiltone kovo 18 
to siuntinio. . d., į Westdale auditoriją sutrau

Norintieji uzsipienumeruoti a • 759 klausytojų. Pirmo 
NL^'ašoinį kieiPtis pas K. Ba je dalyje čikagiškiai išpildė A. 
rC gįa 131 Kensington Av. N. m er kelio vieno veiksmo muzi 
tC tu L ..kinį vaizdelį „Vestuvės be pirš

Axed, prierašas: SLA Hamil.yį,u“, įpindami dainų ir tauti 
tono kp. išsiuntinėjo ir NL ir nįu "§okiu 
T Ž visiems neskaitantiems šių Antroje programos dalyje, 
savaitraščių.^ Tai yra gražus dirig. Stp. Sodeikai, ansamblis 
gražus kultunms SLA kuopos atliko Vytauto Didžiojo kan 
aarbas, graži iniciatyva. tatą> (žodž j jakšto, muz.

BILETAI Į KONCERTĄ, prof. J. Žilevičiaus), kuri jau 
įvykstantį balandžio 14 d. Me noms pajėgoms buvo sunkiai 
morial School auditorijoje (ka 
mpas Main St. E. ir Ottawa g- 
vių), dalyvaujant Čikagos vyrų 
chorui ved. VI. Baltrušaičio, 
sol. St. Baranauskui ir rašyto 
jai B. Pūkelevičiūtei jau yra 
gaunami pas K. Baroną, 131 
Kengsinton Avė. N., A. šukai 
tį, 283 McNab St. N. JA 9 1554 Spectator dienraštis patalpinote. Į Kanadą atvyko 1952 m. 
ir K. Stanaitį 95 Delaware JA nuotrauką ir ilgą koncerto ap Palaidotas per Hamiltono AV 
9-8460, arba sekmadieniais po rašymą, tačiau padarydamos di parapiją kovo 19 d. Į kapus pa 
pamaldų, parapijos salėje. dėlę klaidą (kas painforma lydėjo ilga vilkstinė mašinų. Pa

Taip pat, mieli hamiltonie vo?) apie Vytautą, pažymėda liko šioje kolonijoje brolį ir Lie 
čiai, turintieji laisvų vietų tik mas, kad jis gyveno prieš 300 tuvoje seserį ir brolį. Tebūnie 
dieniniam poilsiui Čikagos cho metų. Reikėtų — TF Hamilto 
ristams, prašomi paskambinti no sk. atviru laišku redakcijai 
augščiau išvardintiems asmenį reikėtų atitaisyti ir gal plačiau 
ms. nušviesti Vytauto Didžiojo rei

Tenka pažymėti, kad Čika kšmę mūsų tautai, 
gos vyrų choras šiuo metu ruo * cfCU^INf
š’ ‘ savo koncertui balandžio DIDELE GEGUŽINE 
7 su Čikagoje, taigi į Hamilto yra ruošiama Hamiltono SLA 
ną jis atvyks „pilnoje formoje“ kp. birželio 30 d. V. Narušio 

ūkyje. Kadangi tai bus ilgas sa 
vaitgalis — prieš pirmadienio 
Dominion Day, reik tikėtis visų 
lietuvių, kaip ir Hamiltono, taip 
ir apylinkių, atsilankant joje ir 
atšvenčiant visų Petrų, Povilų 
ir Vladų vardines.

nė 
mą 
tos pareiškimu įteikė velionies 
žmonai. Aukojo: po 20 dol.: 
K. Miniota, J. Dudėnas; po 15 
dol.: Dr. J. Sakalauskas; po 10 

rašytoja, gavusi konkuisinę „Draugo“ premiją už romaną dol.: A. Karpavičius, A. Juzė
„Aštuoni lapai“. Ji dalyvaus Hamiltono SLA kuopos didelia nas, J. J. Raudonis; po 5 dol.: 
me konecrte, balandžio 14 dieną, drauge su sol. St. Baranaus W. Valiukas, J. Narush, J. Che

ku ir Čikagos lietuvių Vyrų choru, vedamu muziko siunas, P. Staniškis, R. Pango
VI. Baltrušaičio. nis, M. Artimavičius, J. Bukels

v. T . , . kis, A. Smilgys, P. Junas, J. Su
zĮstamą Lietuvoje, kaip jis gy bač(iuS( E Smligis> A Baronie

VANCOUVER, B.C.
MIRĖ ŠEIMOS MAITINTOJAS.

Negailestinga mirtis iš ne nigų vainikui pirkti. Kai kurie 
skaitlingos Vancouverio koloni aukas įteikė velionies žmonai 
jos išplėšė dar vieną jos narį, a. asmeniškai.
a. Antaną Daraškevičių. Velio Nors velionis Antanas buvo 
nis Antanas paliko našlę žmo naujas ateivis, bet malonu kon 
ną ir 3 vaikučius, 8 mėn., 3 mt. statuoti, kad esant rimtam rei 
ir 4 mt. amžiaus. kalui, mūsų tarpe pasireiškė di

Vancouverio. organizacijų — delis vieningumas. Velionį An 
K. Lietuvių B-nės ir K. L. Ta taną palydėti į kapus susirinko 
rybos Valdybos savo aplinkraš per 100 lietuvių, kaip naujų, 
tyje pranešdamos lietuvių vi taip ir senų ateivių. Lygiai me 
visuomenei a. a. Antano mirtį džiagiškai parėmė visi geros va 
ir laidotuvių tvarką, prašė tau lios tautiečiai. Būtų malonu, jei 
tiečius našlę Daraškevičienę ir ši vieninga parama liktų ir atei 
vaikučius paremti ne tik mora tyje, nes našlė Daraškevičienė 
liai, bet ir medžiagiškai, nes ve su mažais vaikučiais jos bus rei 
honis Antanas buvo vienintelis kalinga ir toliau.
šeimos išlaikytojas. Tautietės 
B. Pangonienė ir M. Valiukie 

surinko 258 dol. kurią su 
kartu su aukotijų užuojau

E. Smilgis.

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistai*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Įkandamas riešutas. Tokiam 
veikalui jau reikia profesiona 
lų choristų ir bent nedidelio sim 
foninio orkestro. Ir sol. A. Bra 
zis, pasirodė jau kaip ne iš an 
kstyvesnių metų 
operos solistas.

Pirmadienį The

A. A. VINCAS ŠUKAITIS
SLA kp. narys mirė Hamilto a^ jis jam pataria pa A Valaitis, P. Valančius,
no General Hospital š. m. kovo klausytJ. 1S ^jlyno j—— - ------- -- - - -
men. 15 d. Plačiau apie velionį laikraščio „Uz sugrįžimą 
sekančiame Nr. - - , . v. --------------, u. ------- -

O.T Užklaustasis atsake šitaip:H Tumaitis> F. Runas;
SUSISIEKIMAS SU TORON „Mes gyvename puikiai, nes vi dol . SrugzdiniSi p. JUU1VMO, 
to aerodromu numatomas yra sovietuose gyvena, kaip rojų k. Skrinskas; po 3 dol.: J. Kun 
helikopteriu. Jau yra daryti Je' Mūsų gyvenimas nepalygi droti A Kaulins, J. Kriščiūnas, 
bandymai ir kaip spauda prane namai geresnis, kaip burzuazi M §nniskas, r Preikšaitis; po 
ša — labai vykę. Šiuo metu ha ni^įs ^aikais. Fu gali grįžti. Su z . g Meškauskas, A. Go 
miltoniečiai yra vežami į Malto S1 L2?® tuojau gausi ir namus. nas, q Bonat, J. Smitas, J. Ja 
na gražiu limuzinu. Kai ?ktax pasmuosi gr}zti, man nel> p Mathus> j. Koncevičius,

parašyk laišką. Musų buvęs kai j šimoniSj A skabeikis, B. Ra 
KAIP JAU ESAME RAŠĘ mynas Makarauskas tau pasta dzevičius> A Vileitienė, Birtas, 

ty®rTayn^‘ .. v- . , M. Miniota; po 1 dol.: Lukas, 
(O•laiško gavėjas žino, kad o Grinkus> A Kulai, j McSa 

tas Makarauskas yra grabdir vaga, Makarevičienė. 
bis... lat paklausejas labai ge ,, , , ...
rai suprato, kokie jam namai . ®er °’ kart“ buv,° *teiįta 15 
bus pastatyti...). doL llkutls 1S bendradarbių pi

PA ilFęžfO HM Al nYs’ Kazimiero sūnus; Valė 1 HJKJnVJim JI Juozapavičiūtė, gim. 1936 m.
— Prašomas atsiliepti Fede Kaune; Lasinskas, Prano bro 

ravičius Edvardas, sūn. Jokūlis; Petras Drabičius, 1947 m. 
bo, gim. 1912 m., arba žinantie tarnavęs lietuvių darbo kuopo 
ji apie jį pranešti. Yra žinių iš je prie amerikiečių armijos Vo 
Lietuvos. Rašyti: Juozas Bliu kietojoje; Juozas Virbickas, po 
džius, 2240 W. 71 Str., Chica kapituliacijos gyvenęs Borgho 

rste, vėliau Bochholte (jam yra 
gautas svarbus laiškas) ; Sofija 
Cibulskienė, kilusi nuo Kelmės, 
gyvenusi Bamberge; Ona Jur 
kiaučienė, iš Vokietijos išemi 
gravusi į USA.

Psijieškomiejj arba žinantie 
ji apie juos prašomi susisiekti 
su PLB Vokietijos Krašto V- 
ba adresu: Litauisches Zentral 
komitee, (17a) Weinheim a. d. 
Bergstr., Postfach 233. Germa 
ny.

gaunamo A Virbickas, J. Gerulat, E. Ge 
Pa rulath, M. Malin, J. Urbonas, 

tarrl!^.°1 ir suSriztl Lietuvon? g Nakvosas, J. Macijauskas, 
Užklaustasis atsake šitaip t? ; po 4

P. Judickas.

kovo 15 d. Hamiltone mirė SL 
A narys a. a. Vincas Šukaitis, 
gimęs Jurbarke 1907 m. Velio 
nis iki 1938 m. dirbo Klaipėdo 
je kirpykloje, o okupavus mies 
tą, persikėlė į savo gimtinę. Pa 

pažįstamas sitraukęs iš Lietuvos gyveno 
Gluckstandto stovykloje ir vė 

Hamilton liau Anglijoje Hardwick mies

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — įvairiose Montreaiio dalyse.
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui 
Ūkiai pardavimui

vDraudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 
‘ nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Monhealy lietuvių Real Estate tikslas — 
Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai 
Montreaiio apylinkėje.

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

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

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

A. Budriūnas RA 7-26&0.

Tel.TR. 1135

jam lengva ši žemelė. go 36, III. U. S. A.

— Pajieškomi: Gabrielius 
Staniulis, 1945 m. pradžioje gy 
venęs Austrijoje; Albinas Ma 
tusevičįus, gim. 1927 m. rugp. 
18 d. Tauragėje; Vytautas Lan 
dsbergis - Žemkalnis, inžinie

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 
DAUG SUŠALUSIŲ ŽMONIŲ

Viena šeima gavo iš Kretin 
gos apskrities laišką, kuriame 
sakoma, kad vasario^ 30 dieną rius, jo sūnus Gabrielius; Miką 

lojus Saras; Kaulinas, kepėjas, 
iš Žeimeliu; Navikas iš Žeime 
lių; Povilas Kunstmanas, gim. 
1896 m.; On aKunstmanienė - 
-Šauleikaitė, gim.
vaikai; Vasulis, Igno brolis; 

Laiško Antanas Šernas, mokytojas; 
siuntėja sirgusi. Vandens tekę Petras Alilionis ,gim. 1900 m. 
pasidaryti tirpinant ledą. Deja, 
kibire ledas išstovėjo ant kros 
nies dvi dienas, bet neištirpo...

Broliai ir seserys išvežti Sibi 
ran. Jokios pagalbos. Motina 
Sibire mirė. Broliai išsklaidy

Bet sovietinėj Lietuvoj gyve 
mmas labai geras.

KVIEČIA ATVAŽIUOTI 
LIETUVON

Vienas lietuvis, nuolat gau 
damas iš Berlyno leidinį „Už nas Garkevicius, 1947 m. išemi 
sugrįžimą“, pasiteiravo pas pa gravęs į Angliją; Algirdas Rai

ten buvo dar labai šalta, 43 lai 
psniaa Celsijaus žemiau nulio 
(Farenheito 45 laipsniai že 
miau nulio). Daug žmonių pa 
kelėmis sušalo. Šalta ir namuo 
se. Dėl šalčių kolchozų šuli 
niuose nėra vandens.

1905 m. ir

spalio 20 d. Joniškėliuose; Po 
vilas Liaudinskas, tekintojas ; 
Aldona Bačinskaitė, gim. Mari 
jampolėje, 1947 m. gyvenusi D 
P stovykloje Augsburge (jai 
yra gautas svarbus laiškas); 
Česlovas Gaurys, po karo gyve 
nęs Belgijoje, 1952-53 m. tarna 
vęs darbo kuopose Vokietijoje. 
(Jam yra gautas laiškas) ; Pet 
ronėlė Birbalaitė, Motiejaus 
dpktė; Juzefą Pankauskienė; 
Aniceta-Anel'ė Girskienė; Jo

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

VICTOR
CLEANERS
BUYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengvas) 0.95 
Suknelė ................... 0.90
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. L
0.85

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

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

Lietuviška motery kirpykla i
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

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

StaNu DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

Lietuviams nuolaida.
IVLJlL Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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.

ATSTOVAUJA
MANUFACTURERS LIFE

J. G. Skaistys.
Manufacturers Life Insuran 
ce Kompanija turi garbės pra 
nešti, kad J. G. Skaistys yra 
paskirtas atstovauti Kompa 
niją. Jau 8 metai kai p. 
Skaistys gyvena Kanadoje, 
Wellande ir Port Colbione ir 
vietos lietuviams yra gerai 
pažįstamas. J. G. Skaistys 
yra baigęs Kompanijos nu 
statytus kursus ir turi visas 
reikalingas žinias savo dar 

bo srityje. ,

SALIONAS DIVA MODE |
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

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

BELLAZZI- LA M Y, INC
TR 5151 7679 G“rSe Sl- Ville Calle.

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

Hi

i xxxxxxtxixtxtxxxxxit :x txxnn xx

GENERALINIS STATYBOS KONTRARTORIMS

D. E. BELANGER SONS
15 METŲ JŪS!, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Avė., Vilk 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. :
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PIRMASIS PO VELYKŲ ŠOKIŲ

VAKARAS
Hamiltone įvyks penktadienį, 

balandžio 6 dien. „Germania“ Club salėje, 
863 King Street E.

Visus kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti

Pradžia 7 v. v. Hamiltono B-nės V-ba,

VELYKOS IR DIDŽIOSIOS 
SAVAITĖS PAMALDOS 

ŠV. KAZIMIERO i 
Pamaldos jau bus naujosios ; 

bažnyčios svetainėje, šia tvar ■ 
ka: Did. ketvitadien; 8 vai. va 

tądien; rytą jokių pamaldų ne karo; Did. penktadienį 3 vai. 
bus, bet vakare 8 vai. prasidės po pietų; Did. šeštadienį Prisi MONTREALIO LIETUVIŲ 
apeigos, Šv. Mišios ir misijos; kėlimo pamaldos 11 vai. vaka SEIMELIO SUSIRINKIMAS 
b) Didįjį penktadienį: 6 vai. va 
karo prasidės pamaldos, Šv. ; 
kalėjimą dėjimas, misijos ir 
adoracija iki 12 vai. nakties; c) 
Didįjį šeštadienį apeigos prasi 
dės apie 6 vai. vakaro saulei lei 
džiantis, ugnies šventinimas, 
vandens šventinimas, misijų uz 
baiga, šv. mišios, d) Velykų ry 
tą, 6 vai. prisikėlimas, procesi 
ja, Šv. Mišios. Kitos šv. mišios, 
kaip ir kiekviena sekmadienį, 8, niu programa: 
9, 10, 11 vai.

BAVO IŠ LIETUVOS 
SIUNTINĮ

Vienas tautietis gavo iš Lie 
tuvos siuntinį. Giminės atsiun 
tė kaikurių papuošalų. Tačiau šinio rungtynės. skaitomas teisėtu bet kuriam
tie papuošalai visai blogai pada 6 vai. Aušros Vartų Parapi narių skaičiui dalyvaujant, 
ryti ir nepaprastai menki, nors jos salėje, 1’465 Rue de Seve, Prez. P-kas.
siuntėjai, žinoma, rūpinosi, kad stalo teniso rungtynės, 
siuntinio gavėjas apsidžiaugtų. £____ _
Gavėjas su tais papuošalais nie nį)( 2 vai. Catholic High Schol Montrealio Seimelį, 
kur nedrįsta pasirodyti. Iš to jauniu krepšinio i„..o.,..„. ’'’T'" " ” „ ... __________
sprendžiama, kad gamyba Lie Tenka pastebėti, kad mūsų mer Karpavičienė kovo 24 d.„ pa narių skaičiui nesusirinkus, po 

pusvalandžio ten pat ir ta pat balsiai nutarė remti Vasario 16
DISKUSIJŲ klubui, kuriame darbotvarke kviečiamas sekan d. gimnaziją, padengiant vieno 
akademiniu būdu būtų negimė tis susirinkimas, kuris skaity mokinio išlaikymo išlaidas, 
jami klausimai, pritarimas vi sis teisėtu, nežiūrint į dalyvau Tam tikslui iš choro kasos pa 
suomenėje yra nemažas. Belie jančių narių skaičių1, 
ka

VELYKOS IR MISIJOS 
AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE.
Misijas veda kun. Alf. Gra 

uslys. Pamokslai antrad. ir tre 
čiadienĮ 8 vai. a) Didįjį ketvir

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIŲ DRAUGIJOS

Sekmadienį, bal. 22 d., 5 vai. Montrealio skyriaus visuotinas 
po pietų yra šaukiamas Montre narių susirinkimas. Balandžio 
alio Lietuvių seimelio visuoti 8 d., sekmadeinį, 12 vai., tuoj 

susirinkimas, kurio po pamaldų, Aušros Vartų pa 
rapijos salėje kviečiamas Maž. 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos Mont 
realio Sk. susirinkimas sekan 
čia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Naujų narių įsirašymas,
4. Valdybos
5. Kontrolės

mas,
6. M. L. B.

rinkimai
7. M. L. B.

Komisijos rinkimas,
8. Einamieji reikalai.

Visi draugijos nariai prašo 
J. LUKOŠIŪNAS nuo savan.- mi kuoskaitlingiausiai dalyvau 

Balandžio 15 d. (sekmadie • kūr. skyr. išrinktas atstovu į ti, o taip pat ir nenarius, norin 
čius įstoti į draugiją

jaunių krepšinio rungtynės. MIRĖ širdies smūgiu, Emilija Nurodytu laiku, reikiamam

io.

ATVYKSTA TORONTO 
SPORTININKAI.

Balandžio 14 d. į Montreal} 
atvyksta Toronto „Aušra“ vy 
rų, jaunių ir mergaičių krepšį 
nio bei vyrų stalo' teniso koman 
dos draugiškų rungtynių su 
Tauro sportininkais.

Numatoma sekanti rungty

nis narių
darbotvarkė yra sekanti:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezid. rinkimas,
3. Prezid. p-ko pranešimas,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Mandatų k-jos rinkimas,
6. Seimelio Prezid. rinkimas,
7. Revizijos k-jos rinkimas,
8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Kvorumui nesusirinkus, 
vienos valandos bus šaukiamas

Balandžio 14 d. (šeštadienį), 
3 vai. Catholic High Schol, 
3461 Rorocher St., vyrų krep 
šinio rungtynės.

Po jų ten pat mergaičių krep antras susirinkimas, kuris bus

už

pranešimas, 
Komisijos praneši

Dr-jos Valdybos

Dr-jos Kontrolės

tuvoj dabar yra labai žemos ko 
kybės.
IŠ CANADIR pradėjo atleidi 
nėti darbininkus. Yra atleistų 
ir lietuvių. 
LIETUVIAI, p. Kličius ir p. 
Černišovas, praėjusią savaitę 
buvo pakviesti prakalbėti į nau 
jai priimtus Kanados piliečius. 
KURIASI Montrealyje buvu 
siu kariu Ramovė.
G. MATULYTĖ balandžio 8 d. 
lėktuvu išskrenda į Braziliją ir 
kitas Pietų Amerikos valstybes, 
kur praleis apie 2 mėnesius. 
4500 TEKSTILĖS darbininkų kaltai Pradėtosios M. Marijos 
nutarė streikuoti, jei jiems ne seseles uždarų rekolekcijų, ku 
bus pridėta 10% atlyginimo rias vedė Tėvas J. Raibužis, S. 
daugiau.

gaitės, kurios per žiemą trenira laidota antradieni 10 vai. 
vosi, publikai pasirodys pirmą ------ 
kartą.

Šeštadienio vakare svečių pa 
gerbimui Aušros Vartų Parapi 
jos salėje šokių vakaras, ku 
riam grieš „Aušra“ orkestras.

Mielus montrealiečius tą sa 
vaitgalį prašome rezervuoti mū 
su sportininkams atsilankant 
rungtynėse ir į šokių vakarą.

„Tauras“ valdyba.
PALMIŲ SEKMADIENĮ, 

kovo 25 d. susirinkome pas Ne

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Buite M—M 

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

RA 2-5229.

)R. .1. SFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

ETNDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 (
arba pagal susitarimą, j 

namą 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964 !

J. Pagrindinė mintis: gyveni 
mas religiniam džiaugsme. Pa 
sikalbėjimo metu buvo išaiškin 
tos mūsų įvairios problemos. 
Kadangi daugumai mūsų šios 
rekolekcijos buvo pirmosios, pa 
siliko jaukus ir gyvas Įspūdis.

Danutė Aneliūnaitė.
LIGOS: Leonui Čečkauskui pa 
daryta sunki operacija Vetera 
nų ligoninėje, A. Morkūnas ser 
ga po apsinuodijimo, bet jau 
taisosi. P. Siniūtės sveikata ti 
narna Lašinės ligoninėje. Dar 
serga p. Palubinskienė ir p. Kir 
kuvienė. Serga S. Virbalas, A. 
Juškienė, A. Matiukas.

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI,
3 ir 4 kambarių Bercy St. Tei 
rautis tel. LA 3-8286 vakarais 

po 7 vai.

DIDŽ. SAVAITĖS PAMAL IŠGANYTOJO
DOS ŠV. JONO KR. LIUTERIONIŲ

BAŽNYČIOJE bažnyčioje, 1691 Bloor St. W.
Naujuoju Popiežiaus patvar ir lindian Road kampe, lietu 

kymu didžiosios savaitės pamal vių pamaldos įvyks šia tvarka: 
dos nukeliamos į vakaro ar nak Didįjį penktadienį, kovo 30 d., 
ties laiką. Tuo norima grįžti į 11 vai. prieš piet, pamaldos su 
pirmųjų amžių krikščionybės išpažintim ir šv. komunija, ir 
naudotą Didž. Savaitės prakti Velykų sekmadienį, balandžio 
ką. Pamaldos šv. Jono Kr. pa 1 d., 1,30 vai. pp. 
rap. vyks šia tvarka: Did. Ket 
virtadeinį: 7.30 vai. vakaro mi 
šios; Did. Penktadienį: 3 vai. 
kryžiaus pagarbinimas ir bend 
ra Komunija; Did. šeštadienį: 
pamaldos prasidės 10.30 vai. va 
karo Velykų žvakės, vandens 
ir ugnies šventinimas. Prisikėli 
mas — lygiai 12 vai. naktį, po 
to — mišios. Didž. šeštadienio 
naujai įvestas nakties budėji 
mas mums lietuviams gyvai* pi i 
mena lietuviškąjį Did. šeštadie 
nį, kada tąją naktį taip pat bū 
davo budima iki prisikėlimo, kėlimo salėje vaikučių balius - 
Didž. Savaitės vakarinės pamal -maskaradas. Už tris geriau 
dos bus paįvairinamos lietuvių sius apdarus bus duodamos pre 
meninikų ir par. choro išpildo mijos.
momis vertingomis giesmėmis. — Bal. 8 d., Atvelyky, Prisi 
Velykų rytą pamaldos 9.30 ir kėlimo salėje vaikučių balius.

Rengia vaikų Darželio Rėmė 
jai.

„VARPO” KONCERTAS 
DETROITE.

Balandžio 14 d. įvyks T. T 
choro „Varpas“ koncertas Dc 
troite. Koncertą rengia Dctroi 
to Apylinkės Valdyba.

PAGERBKIME 
NUSIPELNUSĮ

Balandžio 6 d. sukanka dvi 
dešimt kunigavimo metų kun. 
B. Pacevičiui. Jis yra vienas iš 
tų asmenybių, kurios yra žino 
mos didžiajai tremties visuome 
nės daliai. Ypač jį gerai pažįs 
ta Toronto lietuviai. Pažįsta ne 
tik kaip taurų kunigą, bet ir 
kovotoją už tautinius princi 
pus, už lietuvišką giesmę ir dai 
ną, už lietuvišką žodį ir auklėji 
mą, už lietuvišką scenos meną. 
Jis yra vienas iš šulų ne tik šv.

. parapijos pastoraci 
niame darbe, bet ir lietuviškos 
bendruomenės veikloj.

Tai ir yra vienas iš motyvų, 
'ka kad šv. Jono Kr. parąpija ir vi 

suomenės atstovai š." m. balan 
džio mėn. 7 d. 7 vai. vakare 
rengia jam pagerbimą, kuris 
įvyks šios parapijos salėje. Kle 
bonas ir rengėjų grupė malo 
niai kviečia visus jo bičiuliu 
draugus, mokinius, organiza 
jų narius ir visą torontiškę lie 
tuviškąją visuomenę šiame pa 
gerbime dalyvauti.

Pakvietimai (kaina 2 dol., stu 
dentams’ ir moksleiviams 1 d.) 
gaunami šv. Jono Kr. par. kle 
bonijoej, J. Beržinsko krautuvė 
je, Tulpės valgykloje, Margio 
vaistinėje ir pas sekančius as 
senis: O. Jonaitienę, S. Stankie 
nę, E. Pusvaškienę, A. Kalūzą,

Senelių prieglaudoje: Mag L. Rudaitį ir A. Gurevičių.
. delena Josienų (labai silpna), Programoje trumpi sveikini 
1 23 Menard Ave. mai, įteikaint bendrą dovaną,

Psichiatrinėse ligoninėse: solo, duetai, kupletai, specialus 
Ontario Hospital, Queen gat laikraštis ir kt. Gale šokiai ir 
vėje yra šeši lietuviai ir New žaidimai. Visiems dalyviams pa 
Toronte — du. Šių dviejų ligo tyrusių šeimininkių rengia: 
niriių ligonių pavardės ir kam šaunūs užkandžiai, 
barių numeriai paduodami su 
interesuotiems juos aplankyti 
tik asmeniškai ar telefonu Em. 
4-7646. Jųjų aplankymas ypa 
tingai rekomenduojamas.

Privačiai savo namuose gydo 
si: E. Jankutė, 6 Hewitt Ave.; 
Priščiponkienė, 645 Glebehol 
me Blwd.; A. Matusevičius,

Kun. dr. M. Kavolis.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS
— Aidų koncertas bal. 15 d., 

Prisikėlimo salėje. Programo-' 
dalyvauja op. sol. J. Augaityt 
pianistė J. Rajauskaitė. Rašyto 
jai: J. Aistis, A. Vaičiulaitis.

— I^un. A. Grauslys kovo 
18 d. Lietuvių namuose skaitė 
paskaitą „Vienatvės Proble 
ma”.

— Atvelyky, 3 v. pp. Prisi

11 vai.
„VARPAS” REMIA VASA 

RIO 16 D. GIMNAZIJĄ 
T. L. choras „Varpas” vien

skirta 240 dol., kurie persiųsti 
gimnazijos rėmėjų būrelių cen 
trui.
SUŽEISTAS NACEVIČIUS,

P. Nacevičiui stovint prie sa 
netikėtai užvažia 

vo paslydęs sunkvežimis ir su
— Ariogaloje pastatytas ben žalojo. Ligoniui supjaustytos

' \ . Jis gy
apgyvendinta 20 šeimų, dosi Western ligoninėje. Atro 

Esą tokių namų paprašę dar do, kad nieko pavojingo nėra 
21 šeima. Kur jos dėsis, jeigu įvykę ir kad ligonis po kurio 
neturi kur gyventi, todėl ir pra laiko pasveikęs grįš sveikas į 
šo pastogės, nors ir prastos. namus.

— Esančios restauruojamos PRISIMINKIME LIGONIUS
Zapyškio ir Šiaulių bažnyčios, Artėjančiu švenčių prOga pn 

'k^P 1™^°? siminkime mūsų tautiečius ligo J°n° ^r’
" nius. Toronto Caritas žiniomis, 

sekanti lietuviai yra ligoninėse 
arba gydosi namuose. St. Jose 
ph ligoninėje : Barauskas—1._ 
mbarys 109; Pagoževskis — 
335, Kazlauskienė — 204,

Western ligoninėje: Palkė 
nienė — 523, Jurienė — 219, J. 
Nacevičius ir Mikalauskas.

Wellesley ligoninėje: Geleži

klubas organizuoti. Sk. Valdyba.

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
DŽIAUGIAMASI KELIŲ ASMENŲ SUGRĮŽIMU

Iš Vilniaus geležinkelių sto džiausis visoje Europoje grąž vo mašinos, 
ties transliavo sutikimą kelioli tų fabrikas, 
kos asmenų — esą iš Argenti - 
nos sugrįžę 10 asmenų, o iš dras kolchozinis namas, kuria abiejų kojjų blauzdos. 
Brazilijos viena šeima. Kalbėjo me 
Antanas Zokas, Pranas Monke 
vičius, Jonas Pilkauskas ir Ju 
lė Bažytė. Taip buvo pranešta, 
bet ar'taip tikrai buvo, sunku 
pasakyti. Ryšium su tuo sugrj 
žimu kalbėjo keli „ministrai“. 
Tai vis propaganda už grįžimą, 
į kurią išprievartautas ir Kip 
ras Petrauskas su keliais artis 
tais. Ačiū už kvietimus, 
tikrai grįšime, bet tiktai tada, 
kada Lietuva bus laisva nuo 
okupantų.

— Vilniuje esąs statomas di

Mes

vertę, bet jose pamaldų jau ne 
leidžiama.

— Į Lenkiją išvykę 35 turis 
tai, o į Bulgariją ir Suomiją iš 
vykstančios kitos grupės. Su 
praskite — praveria geležinę 
uždangą.

— Vilniuje Adomo Mickevi 
čiaus vardo biblioteka turinti 
125.000 knygų.

— Nudegę su kukuruzų au
REIKALINGAS KAMBARYS
Viengungiui reikalingas kam 
bary s su pilnu išlaikymu Ville ginimu, sovietai šiemet Lietu nytė. 
Emard, Cote St. Paul, Verdu ' ‘ -----
no arba Ville Lasalle rajonuo 
se. Telefonas būtinas. Susitari 

mui malonėkite paskambinti 
HE 7877.

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI,
visai nauji po 4 kambarius kiek 
vienas, nuo balandžio 1 dienos. 
Šildymas aliejaus krosnimis. 
Mėnesinė nuoma 68 doleriai.

8015 Durocher, Park Extension

DANTI.J GYDYTOJAS'

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

Tel.: TR 4447

JOSEPH P. MILLER,

| Suite 205
J 168 Notre Dame St. E. 1. G. ELECTRIC R'd.
į Montreal. UNiversity 6-7026 
| Res.: 40 Lafleur,
a LaSalle, tel. HU 9-1653

Elektros kontraktonus
• IGNAS GURČINAS

NOTARAS

3260 Curatteau
Montreal. Tel. CL 5515 1

; NOSIES, GERKLĖS ir l
i ; AUSŲ SPECIALISTAS t 

ir C H I R U R G A S
i DR. R. CHARLAND 
j i 956 SHERBROOKE E. | 
§ LA 3-7684 Res. ME 1 6168 j:

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Oame St. E.

Montreal. HArbour 2468

i LOUIS MANGEAU | 
| KURO ALIEJUS | 
a No. 1 Imperial Products X 
\ 114-1 Ave., Ville Lasalle. $ 
$ TR 3 2 3 7 i

I Dr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

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

>2

t
Raštinė vakarais:

2104 Mount Royal St. E.
LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

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

voje pasiryžę užsėti dobilais General ligoninėje: Butni 
287.000 ha. kas, Priv. Pavil. kamb. 230.

— Rašytojas Grušas, prislėg Queen Elisabeth ligoninėje: 
tu balsu, kalbėjo apie savo nau A. Slanina (paraližuotas 5 me 
ją dramą, kurioje herojum iš tai)^ 
vestas „buržuazinio auklėjimo“ 
artistas, i 
sovietinį gyvenimą, bet žmona 
jį palaužusi ir padariusi sovieti kas, Kupčiūnienė (rašos Kept), 
niu, palankiu okupacijai. Dabar Dovydaitis ir Dailydė.
Grušas rašąs dramą apie Kau 
no jūrą...

— Kovo 25 d. Vilniuje pasi 
baigė mėnesį trukęs muzikinis 
festivalis.

— Tilvytis Krokuvoje išplū 
do nepriklausomą Lietuvą, kuri 
esą neturėjusi ryšių su Lenki 
ja, O' po kiek laiko Punske jis 
įsitikino, kad dabar tarp Lietu 
vos ir Lenkijos yra nuleista ak 
liną geležinė užuolaida, per ku 
rią nei zuikis negali perbėgti.

ŠAUKIAMA EUROPINĖ 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SESIJA.
Balandžio 12-—16 dd. Stras

burge šaukiama speciali Paverg jgo Westwood Ave.; U. Ročiū 
tųjų Europos tautų europinė se tė, 315 Brock Ave., A. Kulpa

vičius, 102 Gothic Ave.; VI. Si 
monaitis, 23 Emerson St.; J. 
Bilda., 198 Westminster Ave. 
ir Martinaitienė, 333 Indian 
Grove.

Toronto Lietuvių Caritas.

‘ Mercy ligoninėje: Stanley 
nenorėjęs įsijungti į Vaitiekūnas (White).

Weston sanatorijoje: Čepu

Parengimo Įžanga — paties 
solenizanto šv. Mišių atnašiva 
mas balandžio 6 d. vakare.

Parengimo Iniciatoriai.

Raštinė: OLiver 4451 i

sija. Sesijos darbotvarkėje nu 
matomi svarstyti šie klausimai: 
1. Bendrosios diskusijos dėl lai 
svinimo politikos paskutinių ta 
rptautinių įvykių šviesoje; 2. 
sovietinis kolonializmas; 3. Eu 
ropos integracija ir Europos 
Taryba; 4. tremtinių proble 
mos: komunistinė „grįžimo į tė 
vynę“ akcija, tremtinių teisinis 
statusas ir medžiaginė būkle, 
tremtinių kultūriniai reikalai, 
jaunimas. Darbotvarkė gali bū 
ti pakeista ir papildyta.
• Lietuvos delegaciją minimoj 
sesijoj sudarys 6 asmenys: jai 
pirmininkaus V. Sidzikauskas 
iš New Yorko, kuris yra PET 
seimo bendrųjų reikalų komisi 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos, jos pirmininkas, o kiti delega 
t ■' ...-I v m m wį cijos nariai yra iš Europos.

SULJ.IVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju-
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

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

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

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

' j 1082 Bloor W. Toronto 4. 
ą j rytus nuo Dufferin St.
1__________ ____________________ __„_

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1081 Bloor St. W.-Toronto 

priima ligonius tr gimdyve* 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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