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VLIKO PIRMININKAI ROMOJE
PASIKALBĖJIMAS SU VT PIRMININKE A. DEVENIENE

— Kokie buvo VLIKo ir 
VT pirmininkų kelionės tikslai 
Romoje?

— Vliko pirmininkui atvy 
kus į Euorpą susipažinti su pa 
dėtimi vietoje ir kiek galint iš 
pirmųjų šaltinių susidaryti sau 
vaizdą apie visas darbo sąlygas 
bei galimybes, suprantama, kad 
ir atsilankymas į Romą tarp pat 
įėjo į jo programą.

Kaip visi žinome, Romoje tu 
rime Lietuvos Atstovybę prie 
Šv* Sosto, kuri turi pilną dip 
lomatinį statusą. Taip pat Ro 
moję gyvena ministeris p. S. 
T ozoraitis, Diplomatų 

,fas. ^«Todėl, siekiant da 
rnumo laisvinimo darbe, supi a 
ntama, kad pasimatyti ir pasi 
keisti nuomonėmis su tenykš 
čiais mūsų veiksniais buvo svar 
bu, ypač kad ilgą laiką nebūta 
kontakto,

O man, kaip VT pirminin 
kei, taip pat rūpėjo užmegzti 
tiesioginius gerus ryšius. Jau 
per pirmąjį savo pasikalbėjimą 
Eltai aš pabrėžiau, kad, pasiirn 
dama Vykd. Taryboje parei 
gas, esu tvirtai pasiryžusi, pa 
liekant visas ambicijas, intry 
gas ir patogumus į šalį, jieška 
nt konkrečių kelių susiprasti sų 
visais, kas dirba Lietuvos iš 
laisvinimui. Čia esu visai nuo 
širdi ir iš šio pasimatymo tikė 
jausi ir dar laukiu gerų rezulta 
tų. Apie nusistatymą vykti Ro 
mon pasitarti painformavome 
daugiau kaip prieš mėnesį lai 
ko min .p. Lozoraitį.

f Romą turėjome vykti taip 
pat dalyvauti ir šv. Tėvo sukak 
tuvinėse iškilmėse. Apie tai ir 
pranešėme pasiuntiniui prie Šv.

>sto, min. S. Girdvainiui. Pri
.tėjus išvykimo laikui, atėjo iš sidarė, kad visos derybos, viso 

min. Lozoraičio teigiamas atsa kie pasižadėjimai ir sutartys tė 
kymas. Tuo būdu į vieną kelio ra tik tiek verti, kiek mes turi 
nę sutapo abu tikslai. Šv. Tėvo me geros valios juos vykdyti, 
sukaktuvinės iškilmės, kurios Per visą metų eilę visokių raš 
sutraukė iš įvairių kraštų dele tų, protokolų, promemorijų ir 
gacijas ir į kurias abu pirminin panašių dalykų yra prirašyti iš 
kai buvome deleguoti ir priimti tisi tomai, o bendro darbo kaip 
kaip Lietuvos delegacija, davė nėra, taip nėra. Deja, neturime 
mums gražią progą pasitarnau veiksmingos valstybės, nėra 
ti lietuviškajam reikalui. kas prižiūrėtų pareigų ir įstaty

— O kaip vyko pasikalbėji niV‘ vykdymą, lodei visas mū
SŲ sugyvenimas ir is jo išeinąs

*na‘ «*> Dipl. Šefu? darbas g „ ,emtis tįk gerd va
— Buvome susitikę keletą lia. Su tokia gera valia vykome 

J<artų, tris kartus visai oficialiai, ir jos jieškojome.
Vykdami kalbėtis su mūsų vei 
ksniais Romoje, mes tikėjome, 
kad čia prie derybų stalo sėsis 
ie kokios“- priešingos šalys ir 

pradės tarp savęs rungtis ai 
praktikuos diplomatiją, o susi 
tiksime kaip skaudžiai kenčiau 
čios tautos atsakingi asmenys 
ir kalbėsimės ne apie tai, kas 
geresnis ar vyresnis, bet apie 
tai, kaip mūsų į didžiausią ne 
įaimę patekusiai Tėvynei pade 
ti, kaip pagelbėtų jos žmonėms. 
Visa tai, kas mus skiria, atidė 
sime į šalį ir jieškosime, kas 
mus jungia ir ką mes visi šiuo 
kritišku momentu turime da 
ryti.

Pirmajame pasikalbėjime da 
lyvavo min. S. Lozoraitis, min. 
S. Girdvainis ir S. Lozoiaitis 
jun. Vėliau min. S. Lozoraitis 
pasikvietė dar Dr. A. Gerutį. 
Iš Vliko pusės buvome — Vii 
ko pirmininkas J. Matulionis 
ir aš.

— Ar patiektieji min. Lozo 
raičio pageidavimai buvo svars 
tomi iš esmės?

— Ne, Vlikas mums buvo pa 
vedęs kalbėtis tik konkrečiais 
bendro darbo reikalais. Gi pa 
teiktieji 8 punktai liečia metų 
metais ėjusius ginčus dėl kom 
petencijų. Susidariusios pade 
ties akivaizdoje mūsų buvo pa 
siūlyta parinkti bendru susita 
rimu du patikėtinius ir jiems 
pavesti sudaryti vieną bendrą 
darbo planą, kuris eitų tolimes 
nių pasikalbėjimų baze. Min. 
Lozoraitis griežtai laikėsi savo 
pareikšto nusistatymo likti prie 
jo pateiktų reikalavimų bazės. 
Būtų buvę nenuoširdu ginčytis 
ir daryti siūlymus dėl Vliko 
principinių klausimų, kurie iš 
eina iš mūsų kompetencijos n 
bu, ir todėl tie reikalavimai per 
duoti svarstyti pačiam Vilkui.

Šia proga man dar aiškiau pa

1 — Teko skaityti, kad Romo
’ je buvo p. Šymantas ii p. Drun 
’ ga, ar jie dalyvavo pasitarimuo 

se?
— Kiek žinau, jie buvo Ro 

moję per visą mūsų buvimo lai 
' ką. Min. Lozoraitis prieš eilę 
’ posėdžių darė pareiškimus, kad 
’ ir jie dalyvautų kartu. Mes pa 

klausėme, kokiu titulu, kadan 
gi čia tėra tik Vliko ir diploma 
tų pasitarimas? Min. Lozorai 
tis atsakė, kad jie yra atstovai 

organizacijos, kuri remia diplo 
' matus. Mes pareiškėme, kad vi 
sos Vliką sudarančios grupės 

‘ ir sąjūdžiai taip pat remia Lie 
tuvos diplomatus ir kad nėra jo 
kio reikalo, jog mūsų pasikalbę 
jimuose dar dalyvautų pašali 
niai asmenys ar organizacijų 
atstovai. Tad jie ir nedalyvavo.

— O kaip manote, ar galima 
tikėtis, jog bus susiprasta?

— Galima, jeigu bus užmirš 
ti asmeniškumai, augštos pozi 

Pasikablėjimo pradžioje min. cijos, jeigu visa visuomene to 
Lozoraitis pastatė visą eilę prin sieks ir reikalaus. Kiekvienas 
cipinės reikšmės klausimų, ku susitąrimas reikalauja .nuolai 
rie liečia Vliko esmę. Prašant dų, ir tai iš abiejų pusių. Jaute 
kalbėtis apie konkrečius klau mes, kad, vykdami j Romą, mu 
Simus, min. Lozoraitis pareis du su Vliko pirmininku buvo 
kė, kad jis galėsiąs kalbėtis tik me linkę eiti nuolaidų keliu 
tada, kai jo reikalavimai bus bendrame darbe. Jeigu ir kita 
primti, kitaip — jis nematąs ge pusė ras reikalinga tai padary 
jos valios iš Vliko pusės. ti, o aš tikiu, kad ir ten yra ge

VLIKO PIRMININKO PRANEŠIMAS
Lankantis Romoje, 1956 m. ti VLIKo sutvarkyti, norint

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Š. m. birželio mėnesio pra

džioje atvyksta iš Romos Lietu kovo 9—18 dienomis, VLJKo bendradarbiavimo siekti, 
vos Diplomatinės Tarnybos Še Vykdomosios Tąrybos Pirmi 
tas p. Min. S. Lozoraitis, dėl ninkei A. Devenienei ir man, 
pasitarimų su Lietuvos Ig. Mi VLIKo Pirmininkui, teko susi 
nistru Washington'e ir del pa tikti, 1956 m. kovo 10, 12, 14 ir 
simatymo su Valstybės Depar 17 dienomis, su Lietuvos Diplo 
tamento pareigūnais.

Drauge atvyksta ir p. Lozo 
raitienė.

Lietuvos P-bė Washington'e.

matijos Šefu Min. Stasiu Lozo 
raičiu ir kalbėtis VLIKą ir Lie 
tuvos Diplomatus liačiančiais 
klausimais. Pasikalbėjimuose 
be minėtųjų dalyvavo: Lietu 
vos Pasiuntinys prie Šv. Sosto 
Min. Stasys Girdvainis ir Pa 
siuntinybės Patarėjas Dr. A. 
Gerutis.

Diplomatijos Šefas patiekė 
aštuonis punktus, kurie turi bū

rų norų bei atsakingumo pajų 
timo, — tai tada susitarsime, 
nes ir diplomatai, ir Vlikas šie 
kia to paties.

— O kaip su delegacija šv. 
Tėvo sukaktuvinėse iškilmėse 
ir audiencija? Ar Ponia jose 
taip pat dalyvavote?

— Taip, dalyvavau — ir kar ties ir drauge simpatijas Lietu 
tu su Vliko pirmininku J. Ma vai, kovojančiai už savo laisvę, 
tulioniu, kaip delegacija, buvo pažadėdamas visokią galimą pa 
me pasodinti tarp kitų kraštų ramą, ypač prireikus per dele 
delegacijų rezervuotose vietose gaciją Jungt. Tautose. Taip pat 
prie Šv. Sosto. Audiencija bu teko susitikti su dideliais Lietu 
vo gauta dvi dienas vėliau po vos draugais, senatoriais Cingo 
iškilmių. Ten buvome priimti laniu ir Ciasca bei valstybės pa 
tik Vliko pirmininkas ir aš. Šv. tarėju ir Romos viceburmistru 
Tėvui perdavėme kenčiančios Andreoliu. Buvome taip pat 
Lietuvos ir laisvajame pasauly nuoširdžiai priimti kitų Italijos 
je esančių lietuvių nuoširdžiau pareigūnų. PLB Italijos kr. vai 
sius linkėjimus. Per audienciją dybos pirmininko suruoštuose 
nušvietėme, kokia padėtis yra vaišėse dalyvavo italų diploma 
okup. Lietuvoje, kaip kenčia tinės ir konsuliarinės tarnybos 
jos gyventojai ir Bažnyčia, šv. šefas, minist. A. Nonis. Vaišes 
Tėvas atsidusęs pareiškė, kad mums suruošė ir Romos radijo 
jis tai žinąs, todėl meldžiasi už viršininkas G. Bernabei bei Ita 
lietuvių tautą ir siunčia jos žmo lijos kd partija. Visi sutiktieji 
nėms savo ypatingą palaimini lietuvių bičiuliai italai klausine 
mą. Manau, kad Įvyko nesusi jo apie Lietuvos padėtį, apie lie 
pratimas paskelbiant, jog tik tuvius kankinius Sibile ir kaip 
vienas Vliko pirmininkas teda laisvasis pasaulis priešinasi pa 
lyvavęs. Visur dalyvavome abu, vergėjams. Visur vykome kaip 
turime net įdomių nuotraukų Vliko delegacija, norėdami dar 
kalbantis su Popiežium.

Po audiencijos buvome pri 
imti Vatikano valstybės sekre 
toriate, kur turėjome ilgesnį pa 
sikalbėjimą su arkiv. Samore, 
Nepaprastiems Bažnyčios Rei 
kalams Kongregacijos sekreto 
riumi, ir įgaliotiniu Lietuvos 
reikalams Msgr. Bafile. Su jais 
išsikalbėta daugiau.

Iškilmių metu susipažinome 
su visa eile politikų, kitų kraš 
tų delegacijų nariais. Kovo 12 
d. buvome priimti didelio Lie 
tuvos draugo kardinolo Fizzai 
do, kuriam padėkojome už vi 
są jo palankumą ir paramą lie 
tuviams. Kardinolas pasidžiau 
gė Vliko veikla, gražiu lietuvių 
pavyzdžiu ir ragino nenuleisti 
rankų, visur beldžiantis ir visa _ ______ _________ ________ c
darant, kas galima, jog Lietu ladiofoną, kur lietuviškojo sky ir kitur, bet, apskritai, keikvie 
vos byla būtų gyva ir jaučiama riaus vedėjas yra Dr. J. Gailius, na grupė ar atskiri asmens turi 
viso laisvojo pasaulio. Kuriam talkininkauja p-iė O. didesnių ar mažesnių nuopei '

Iškilmių dienos vakare, kai Stašinskaitė, ir Vatikano radi nu.Buvome pasitikti ir išlydėti ' 
tu su Italijos krašto^ LB piimiją, kurio lietuviškojo skyriaus labai gražiai, nuoširdžiai. Mu 
ninku V. Mincevičium, buvome vedėjas yra Dr. V. Kazlauskas, jns vaišes surengė Šv. Kazimie 
pakviesti j Ispanijos ambasados Vatikano radijo stotis yra per 
prie Šv. Sosto priėmimą, suruoš statoma ir greitu laiku žada 
tą Ispanijos delegacijos garbei, tapti pačia stipriąja stotimi Eu 
Į priėmimą buvo pakviestos ir ropoję, o tai, be abejo, teigia 

' Kitų kraštų delegacijos. Amba mai atsilieps ir į mūsų darbą.
1 sadorius Castiella yra buvęs Aplankę šias Vliko remiamas 
Lietuvoje, iš kurios yra išsive įstaigas, iŠ kurių kasdien į Lie 
žęs gražiausių įspūdžių apie lie tuvą siunčiamos transliacijos 
tuvių tautą. Ta proga padėkota lietuviškai, pasakėme į kraštą 
už lietuviškąsias transliacijas iš radijo bangomis sveikinimo kai 
Madrido radiofono, kurias Vii bas ir buvome susirinkę į bend 
kas yra gavęs iš ispanų vyriau rą pasitarimą, į kurį atsilankė 
sybės.

Buvome priimti Italijos sena
to vicepirmininko senat. Gior yra didžiai vertingas ir kraštui 
gio Bo, kuris, pasveikinęs sena reikalingas. Ir Vilkas iš savo 
to pirmininko ir savo vardu, pa kuklių išteklių stengiasi, kiek 
reiškė didelę užuojautą lietuvių galėdamas, padėti ir minimą 
tautai dėl dabartinės jos padėsiąs lietuviškąsias valandėles iš

daugiau prisidėti prie Lietuvos 
uylos išgarsinimo, kas yra ne 
tik Vliko narių, bet ir kiekvie 
no lietuvio pareiga.

Kovo 18 d. dalyvavome San OKUPUOTOS LIETUVOS 
ta Maria Maggiore bazilikoje 
— pamaldose už pavergtąsias 
tautas, suruoštas Komiteto „Už 
Laisvę ir Taiką“, talkininkau 
jant PLB Italijos krašto valdy 
bai. Mišias atlaikė ir itališkai 
pamokslą pasakė vysk. V. Pa 
dolskis. Po pamaldų teko aplan 
kyti atidarymo proga to paties 
komiteto su Free Europe pagai 
ba suruoštą antikomunistinių 
plakatų parodą.

— Ar aplankėte mūsų dvi ra 
dijo stotis, transliuojančias lie 
tuviškai j Lietuvą?

— Taip, aplankėme Romos j J Romos plečiasi tarp lietuvių

tų transliacijų vedėjai bei ben 
dradarbiai. Radiofonų darbas

P. P. ELŽBIETAI JONUI KARDELIAMS,

Jų Brangiai Mamytei ir Uošvei mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

V. K. ir R. O 11 a i.

Lietuvos Operos Solistės

p. ELŽBIETOS KARDELIENĖS 
brangiai Mainytei mirus okupuotoje Lietuvoje,

p. p. ELŽBIETAI ir JONUI KARDELIAMS
reiškiame gilią užuojautą

J. ir G. Rukšėnai.

VLIKo atstovų buvo pasiū 
lyta deklaruoti bendradarbiavi 
mo principą ir sudaryti komisi 
ją, kuri aiškintų konkretų bend 
radarbiavimą ir padarytų 
abiem pusėm priimtinus pasiū 
lymus.

Diplomatijos Šefui atmetus 
VLIKo atstovų pasiūlymą, jo 
patiekti aštuoni punktai bus 
VLIKo organų apsvarstyti ir 
priimtas nusistatymas praneš 
tas.

Jonas Matulionis
VLIKo Pirmininkas.

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
Vyskupas Paltarokas būsiąs paskirtas arkivyskupu.

Vilniaus radijas kovo 29 d. tas pasigyrė per Vilniaus radi 
davė plačią Lietuvos bažnyčių ją, kad buvę susirinkę lakūnai 
apžvalgą. Lietuvoje dabar esą pasitarti, kaip jie dabar vykdy 
812 veikiančių bažnyčių ir vie šią kolchozinių dirvų tręšimą iš 
na kunigų seminariją. 1955 m. lėktuvų... Kompoetas Demjan 
pastatytos naujos bažnyčios Pil Biednyj jau 1919 m. tą buvo 
viškiuose ir Liubave. Atremon „pramatęs“ ir sukūręs eilėraš 
tuotos: Vilniaus katedra ir Pet tį:
ro-Povilo bažnyčia Antakalny Iz sela Krivyje Baniuški, 
je. Pranešėjas nepasakė, kad at 
remontuotosios neveikia, 
paverstos muzėjais. 1955 m. 
Lietuvoje pakrikštyta 41.420 
vaikų, padirmavota 52.357 as 
mens. Esą, naujieji vyskupai 
kreipsis į Vatikaną ir pi ašys, 
kad vyskupas Paltarokas būtų 
pakeltas į arkivyskupus.

VALDOVAI GIRIASI LIE 
TUVOS DIRVAS TRĘŠIA IŠ 

LĖKTUVŲ
Kovo 29 d. Lietuvos okupan

laikyti, siųsdamas kasdien joms 
iš centro medžiagą bei finansiš 
kai paremdamas.

— Kaip laikosi Italijos lietu 
viai?

— Italijoje yra graži lietu 
vių kolonija, bet skaudu, kad ji 
pasidalinusi į dvi grupes ir ne 
sutaria lietuviškąjame darbe. 
Ir atrodo, jog tas nesutarimas

Roj spugnuv strekoz, 
Kolchoznik vioz na 

aeroplaniške 
Svieže pachnuščij navoz...

Tas pat Demjanas ir Staliną 
išgarbino už panašius „išradi 
mus“, esą dėka Stalino Rusija 
nustebinsianti visą Europą, nes 
komunistus jis išmokinęs vary 
ti degtinę... iš mėšlo „po četver 
ti s puda“...

KANADOS RAJONO 
SKAUTŲ-ČIŲ VADOVIŲ 

IR VADOVŲ SĄSKRYDIS.
Kaip jau buvo skelbta anks 

tyvesniame šio laikraščio nu 
meryje, balandžio 14—15 die 
nomis Toronte yra šaukiamas 
Kanados Rajono skautų-čių va 
dovų-vių sąskrydis.

Sąskrydžio tikslas — išdiskū 
tuoti ir aptarti skautų-čių veik 
los klausimus, tvirčiau jsisąmo 
ninti ir pagilinti skautiško dar 
bo metodus ir ideologiją.

Sąskrydyje dalyvaus Vyr. 
Skautininkas S. Kairys, Sesen 
jos Vadovių lavinimo skyriaus 
vadovė vyr. sktn. L. Čepienė, 
Kanados Rajono Vadas, Rajo 
no Dvasios Vadas, Seserijos ir 
Brolijos Vadeivos, vienetų va 
dovai ir jų adjutantai.

Kitos informacijos ir smulki 
sąskrydžio programa yra išsiu 
ntinėjama tiesiogiai vienetams.

Sąskrydis prasidės šeštadie 
nj, balandžio 14 d., 9 vai. ryto 
ir baigsis sekmadeinj, balandžio 
15 d., 3 vai. po pietų. Posėdžiai 
vyks Toronto Lietuvių Namuo 
se, kampas Ossington ir Dun 
das.

Kanados Rajono Seserijos ir 
Brolijos Vadeivos.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ SEIMO SESIJA 

EUROPOJE.
Kaip ir praeitais metais, taip

ro kolegija, mes patys į savo 
kuklias vaišes buvome pasikvie 
tę min. S. Lozoraitį su žmona, 
p. Klimienę ir kt. Atsisveikini 
mo vakarienę mums suruošė po 
nai Lozoraičiai.

Turiu pasakyti, jog kelionės 
Romon metu mumis tenykščiai 
lietuviai labai nuoširdžiai rūpi 
uosi. Šv. Kazimiero kolegijos 
vadovai vysk. V. Padolskis ir 
prel. L. Tulaba, kaip Vliko dc 
legacijai, išrūpino reikalingas 
audiencijas bei kvietimus į su 
kaktuvines Popiečiaus iškilmes. 
Vietos Lietuvių Bendroumenė, 
vadovaujama energingo kun. 
Mincevičiaus, mums taip pat la 
bai daug padėjo, sukvietė vie ir šį pavasarį Pavergtosios Eu 
tos bendruomenės narius ir su ropos tautos turės specialią se 
darė progą su jais išsišnekėti siją Europoje, Strasbourg^, ka 
laisvinimo, lietuvybės išlaiky me yra Europos Tarybos — Pa 
mo ir kitais aktualiaisiais reika tariamojo Seimo ir Ministerių 
lais. Komiteto —Jjūstjnė. Laiko po

Turėjome progą susitikti taip žiūriu PE 1 sesija derinama su 
pat su Romoje dirbančiais lietu Europos Tarybos Patariamojo 
viais menininkais, būtent — Seimo Sesija,—tuo budu ji pra 
muziku A. Skriduliu, iš JAV at sides balandžio 12 d. PET sesi 
vykusia soliste Bičkiene ir dai j°s Europoje tikslas pagy 
navimo meno besimokančia J. vinti pavergtųjų kraštų leisvim 
Liustikaite. Turiu pasakyti, — mo kylą Europos plotmėje, pa 
pastebi baigdama su Eltos ben gyvinti^PE 1 santykius su Eu 
dradarbiu pasikalbėjimą VT 
pirm. A. Devenienė, — jog mū 
su talentų kelias nėra lengvas: 
jiems reikia prasimušti savo jė 
gomis, nes neturi savo laisvo 
krašto, kuris juos paremtų ir 
užstotų.

ropos Taryba ir tampriau įsi 
jungti j PET veiklą Europoje 
gyvenančius pavergtųjų kraštų 
politikus ir diplomatus.

— Indijos premjeras ir Indo 
nezijos prezidentas pakviesti į 
Ameriką.
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Mažosios Lietuvos 
klausimu

MAŽOJI LIETUVA IR LIE TUVIO PAREIGA TAUTOS 
REIKALUOSE.

Mažoji Lietuva labai svarbi žoji ir Didžioji — viena Lietu 
ir reikšminga, neatskiriama Lie va, tad ir jos reikalai — visų 
tuvos kūno dalis. Ji didina vals mūsų reikalai ir rūpesčiai. Džiu 
tybės plotą ir gyventojų skai gu, kad daug veikėjų matome 
čių. Baltijos jūra yra atviras ke nuotraukose patalpintose III 
lias į platųjį pasaulį. Uostas ir Kanados Lietuvių Dienos Met 
prekybos laivynas — pajamų raštyje, bet liūdna, kaip mūsų 
šaltinis viso krašto gerovei. bendruose Tėvynės reikaluose,

Mažosios Lietuvos liėtuvinin vienus iš jų retkarčiais pamato 
kai šimtmečius išgyveno sveti 0 kai kurių visai pasigenda 
mųjų valdomi, bet išliko ištiki 
mi savo motinai Lietuvai. Šian 
dien, jie kartu su mumis dirba 
visos Lietuvos laisvinimo dar 
bą.

Nuoširdžiai visi bendradar 
biaukime su jais ir būkime ne 
išskiriami broliai ir seserys, kad 
reikalui esant, nereikėtų gimi 
nystės jieškoti, kad būtume su 
sicementavę į stiprų lietuvių 
tautos vienetą Lietuvai atkurti.

Būkime Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Dr-jos nariais. Organi 
zacija yra nepartinė ir jai gali 
priklausyti įvairaus įsitikinimo 
ir skirtingos religijos lietuviai, 
anksčiau ar dabar atvykuseiji. 
Skaitlingai dalyvaukime 
rinkimuose 
per metus). Raskime valandą 
laiko tam taip svarbiam mūsų 
Tautos ir mūsų pačių gyvybi 
niam reikalui. Taipogi skaitliu 
gai dalyvaukime minėjime sau 
šio 15 dienos, kuri švenčiama 
kasmet kaip Mažosios Lietu 
vos Diena. Ši šventė reikšmės nkimės 
atžvilgiu, mano manymu, yra susijusių su tuo vardu. Jos mu 
greta Vasario 16. Ji paženklin ms nėra kažkieno išgalvotos ir 
ta Mažosios ir Didžiosios Lie primestos, bet yra paliktos mu 
tuvos sūnų sudėtomis ant Tė tėvų, protėvių, kuriuos lie 
vynės aukuro gyvybių aukomis tuvis per amžius myli ir geibia, 
ir pasirašyta jų krauju. Laisvės Varpo „O skambink

Ypač, organizacijų ir tautos per amžius.te skamba mūsų 
veikėjai bei veikėjos turėtų su širdyse, mūsų darbuose ir ypač 
prasti, kad Mažoji Lietuva nė dabar, kada reikia kovoti už 
ra vien tik lietuvininkų ir kai Lietuvos laisvę, 
kurių didlietuvių Lietuva. Ma Br. Abromonis.

susi
(būna vienas, du

me. Neužsigaukime už teisybę, 
tokie reiškiniai gali būti paša 
linti mūsų pačių pastangomis, 
tik reikia truputis daugiau tik 
ros tėvynės ir broliškos mei 
lės Lietuvai.

Nepagailėkime paaukoti pa 
gal išgalę centą, kitą tautos ir 
mūsų brolių esančių nelaimėje 
ir varge reikalams. Mes šios že 
mės svečiai, išeidami Į amžiny 
bę, visus asmeninius reikalus (į 
kaikuriuos ir perdaug esame 
pasinėrę) paliksime. Sukrautas 
gi mūsų tautinis turtas Į tau 
tos lobyną, kokio pavidalo jis 
bebūtų, liks gyvas tautoje vi 
suomet. Kaikas Į tokį pasisaky 
mą ranka numos ir šį tą paša 
kys, bet taip yra, buvo ir bus, 
niekas tų dėsnių nepakeis.

Niekas negali uždrausti ne 
teisiškai atsisakyti nuo tauty 
bės, tapti tautos atskalūnu, issi 
žadėti tėvų žemės. Taip. Bet 
mes esame žmonės... Tie, ku 
rie skaitome save lietuviais, ste 

nepamiršti pareigų,

Ką rašo kiti
REIKIA VENGTI PUSVAIZDŽIŲ

„Ottawa Journal“ redakto eisime tokiu vidurio keliu, ku 
rius, I. Norman Smith, kaip riame pasiimsime, kas gera, 
Montrealio „Star“ praneša, kai Amerikoje ir, kas gera, Rusijo 
boję Moterų klubui apie savo je“. 
kelionės įspūdžius po Sovietų 
Sąjungą sakė .*

„Laiškai, telefonas ir pasikal raudonam 
bėjimai man įrodė, kad Kana keliu eiti, 
doje pilna žmonių geriau žinan lenkus stipri jėga, kurią stipri pobūvis, skirtas Amerikos skau jų k-to pirm. J. Audėną ir nuo 
čių Sovietų Sąjungą negu aš, na kančios praeityje. ’ . J " .... . .. -
nors jie jos nelankė, kaip aš. dabar labjau lenkiška, negu ka namų restauravimui paremti. Tauro tunto stalo teniso varžy
Spaudoje paskelbtuose įspū da nors, nes 96-tas jos gyvento Skaitlingam pobūviui vadovavo bose dalyvauja 42 skautai. Var
džiuose sakiau, kad Sovietų Są jų nuošimtis — lenkai, o tų len nepaprasta lietuvių draugė skt. žyboms vadovauja psktn. J. La
jungoje valstybė viskas, pilie kų 95-tas nuošimtis — katali Mary Doyle, kuri yra visų Bos purka. Bal. 7 d. laimėtojams
tis — niekis. Gyventojai ten kai. Nors bažnyčios primas kar 
teturi tik laisvę daryti, ką vai dinolas Vyzynskis areštuo 
džios viršūnės įsako. Tikyba tas, nors taip vadinama „pro 
persekiojama, o augštesni parei gresyvių katalikų“ (Pąx) gru 
gūnai įžūliai niekina žemesniuo pė siekia bendro fronto su ko 
sius. Sakiau, nekenčiu komuniz munistais, lenkai įsikirtę prisi 
mo visa širdimi ir siela ir įspė rišę Romai. Jie labai pasitiki ir 
jau apie rusų diktatorių norą giria viską, kas lenkiška. Tie 
pasaulį valdyti. Tačiau, sakau, sa, gerbia Sovietų techniką ir 
kad mačiau ir tirštai apgyven 
tus miestus, kur vaikšto visai 
neišbadėję ar apskurę gyven 
tojai. Pastebėjau gyventojų vik 
rūmą ir pasididžiavimą savo tė 
vynės pasiekimais, taipgi jų 
troškimą mokslo. Važinėti ne 
buvo vargo, o opera, baletas žin, ar suteiks teisių „naciona nuoširdumu bei draugiškumu 
ir teatras paliko tikrai puikių listams“ eiti savo keliu į komu 
įspūdžių. Sakiau, komunizmas nizmą?“ 
turi dinamikos, moka gaminti 
ir sugeba valdyti didelį kraštą, 
pavartodamas sumaniai veda 
mą propagandą, kuri veikia ma leidžiamas žurnalas „The Liste 
siu psichologiją. Mano įspūdžių nėr“ deda savo bendradarbio 
kritikai, tačiau, įsikabino man Vokietijoj paskaitą, kur, tarp 
kailį perti ne dėl neigiamų, bet kitko, sakoma: 
dėl teigiamų įspūdžių. O svei 
kam protui privalu abu turėti grįžus, 
galvoje“.

LENKAI — TILTAS?
New Yorko „Times“ specia 

lūs korespondentas Europoje, 
kuris šiomis .dienomis lanko ra 
udonąją Lenkiją, rašo:

„Istorija lenkus įkišo rusų ir 
vokiečių tarpan, nors lenkai ne istorikas man tarė: ____ _____
myli nei vienų, ne ikitų. Lenkų Vakarų nuožvalga dėl Adenau juozinių proga pasveikino savo 
komunistai, tačiau bando tau erio kelionės Maskvon. Juk Vo bičiulius — Sk. Tėvų — rėme 
tą įtikinti, kad reikią būtinai ge kietija savo laiku siuntė Mask 
ruoju su dabar galinga Maskva von technikų, padėjo sukurti 
sugyventi. Jau 1947 metais len ginklų gamybą ir po to pasira 
kų partijos politbiūro narys, šė Ribentropo-Molotovo sutar 
Jokūbas Berman, man pasako tį, tylomis praleisdama Pabal 
jo: „Esu įsitikinęs, kad Vaka tijo valstybių pavergimą ir siek 
rų kapitalizmas ir komunizmas dama puse Lenkijos bei Besą 
gali gyventi greta, be karo, rabijos rusus papirkti’. 
Kas iš to pasidarytų, sunku iš 
tikrųjų pasakyti, tačiau mes dalykus teisina neva ’: 
Lenkijoje tikime, kad mes nu Europos’ sukūrimo idealu, ku

i t

„Tačiau, 
ruščiovinė

abejotina, begu ch 
Rusija leis lenkų 
nacionalizmui savo 
Nacionalizmas pas

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SO. BOSTONE BUVO VIE TOS SKAUČIŲ VADOVIŲ

Lenkija čių Įkūrėjos Juliette G. Low širdų sk. rėmėją J. Ginkų.

tono augštesniųjų mokyklų bus įteiktos dovanos. Tądien 
vyr. inspektorė. Ji susirinkusio sk. tėvai-rėmėjai rengia links 
ms viešnioms pristatė lietuvai mavakarį skautų būkle, 195 
les skautes — Birutės dr-vės Grand St., Brooklyn, N. Y. Va 
vadoves — vyr. skltn. B. Banai karą ves skt. K. Vasiliauskas, 
tytę ir pskltn. V. Mališauskai Programoje pasirodys p. J. Ma 
tę ir šios dr-vės globėją sktn. tulaitienės pamokytos skautės 
V. Barmienę. Anot sktn. M. su tautiniais šokiais.
Doyle, mūsiškės prieš 6 metus Kovo 4 d metinėje sueipOje 
atvyko įvieną amenkiecių sk Vyr skjtrh y Gobužas buvo per 
aucių vadovių pobūvi ir jos jau linktas sk £iu dr.vės vadu 
tada turėjo su savimi is Fėvy Sueigoje pašnekėsį apie Lietu 
nės atsivežtą nepaluztancią sk

galią, bet šiaip į rusus žiūri, 
kaip į pusbernius be meno, hu 
moro ar kultūros. Jau 1938 me 
tais Stalinas lenkus komunistus 
pasmerkė kaip „nacionalistus“, autybės dvasią. Lietuvaitės pra d^ 
Nors Chruščiovas dabar Stali turtino Bostono skautes savo 
no žodžius apspjaudo, bet ka žiniomis, skautišku patyrimu

vos Konstitucijas skaitė J. 
dėnas.

Tauro tuntas Apreiškimo 
lapijos salėje, Brooklyne, 
rengė Šv. Kozimiero minėjimą. 
Paskaitą apie Šventąjį skaitė 
sktn. dr. H. Lukaševičius, o me 
ninėje dalyje Hartfordo skau 
tės-tai suvaidino Steikūnienės 
dramą „Starkiškių girioje“.

SKAUČIŲ SESERIJA

Au

pa
su

Miela amerikietėms savo tarpe 
turėti lietuvaites skautes.

Pobūvio metu sktn. V. Bar 
mienė, akomponuojant M. Doy
le, padainavo kelias dainas.

Pabaigai sktn. Barmienė pa 
dainavo pasaulinę skaučių dai 
ną, suomių muz. Jono Sibeli pasaulio skaučių Susimąstymo 
jaus komponuotą 1922 m. Čia Dienai Lady C. Baden-Powell 
sktn. M. Doyle pareiškė, kad pasiuntė sveikinimo raštą, ku 
tai esanti skaučių draugystės riame išvesta lygiagretė tarp 
daina ir ji skiriama Lietuvos'tos dienos ir Lietuvos Nepri 

daug atsargūs tarpusavinėje po Nepriklausomybės sukakčiai at klausomybės Šventės. Seserijos 
litikoje’. Juk, sako, turime is žymėti, o lietuvaitės skaučių Vadija iš Lady Baden-Powell 
gyventi Bismarko, Rapallo su vadovės, parvesiančios savo sk gavo nuoširdų atsakymą su pa 
tarties ir nacių politinius paliki autes į laisvą ir nepriklausomą 
mus. Lietuvą su šia daina.

„Tas tiesa. Vienas vokietys xtc-xx? cv- a i” .. . ,KT • i ■ NEW YORKO SKAUTeS-AI:orikas man tarė: Nesistebiu

VOKIEČIAI
Anglijos valstybinio radijo

„Adenaueriui iš Maskvos su 
Bundestago pirminin 

kas Štutgarte pareiškė: ’Mes, 
vokiečiai, negalime būti per

„Yra vokiečių, kurie tokius 
’naujos

Lietuvą su šia daina.
dėka už sveikinimus. Ji tuo me 
tu viešėjo Meksiokje, kur atida 
rė naujus skaučių namus „Our 
Cabana“.

Susimąstymo dienos proga 
mūsų skautės kartu su Airijos, 
Britanijos ir Šveicarijos skau 
temis dalyvavo bendruose pie 
tuose. Jos visos pasiuntė svei 
kinimus Pasaulio Skaučių S- 
gai ir JAV skaučių vadovybei. 
Lietuvaitės skautės ta proga

ri būk būtų Europą apsaugoju 
si nuo' bolševizmo. Tačiau, tur 
būt ir jie žino, kad antri pie 
tūs su velniu gali liūdnai pasi 
baigti. Westfalische Allgemei 
ne Zeitung net rašė, kad didžiau perdavė lietuvišką albumą „Our 
sias pavojus Vokietijai 1956 Cabana“ skaučių namams, Mek 
metais būsiąs, kas išeis iš san S1k°je.
tykių su Maskva užmezgimo, — Sukaktuvinėse Popiežia 
nes čia sutvirtinta Vokietijos us mišiose dalyvavo 70.000 žm 
perskėlimas į dvi dali“. V. onių.

Neužmirškime atnaujinti 
,,Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo1 atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
_  Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

JUOKDARIAI

DAUGIAU AIŠKUMO APIE LIETUVIUS.
Kai aš bunau jaunas, Lietu vadinami ir žinomi prūsai? Bet 

voj žmonės šnekėdavo, kad į kam tada vartoti lietuviškai pu 
vakarus nuo Kybartų gyvena blikai nežinomą ir neįprastą pa 
prūsai arba germanai, kas reiš vadinimą? Taliau, kas gi ta Kel 
kė tą patį, ką šiandien sakytu mija, Pogezanija, Pomezanija 
mėm vokiečiai. Kai pradėjau ei ir visa eilė mums negridėtų var 
ti į mokyklą, per Lietuvos isto dų? Sako, kad jie prūtėnų (gal 
rijos pamokas pradėjo mums prūsų) giminės, taigi būtų ir lie 
aiškinti, kad į vakarus nuo lie tuvių giminės. Išeitų, kad mes 
tuvių gyveno lietuvių giminės be lig šiol girdėtų latvių, kur 
prūsai, bet juos vokiečių orde šių, prūsų giminių, turime dai
nas nukariavo ir išnaikino, ir daugiau giminių. Ir kas svar 
Bent kiek tiksliau tų prūsų ir biausia, tie visi naujai atsiradę 
lietuvių sienų niekas nenusakė, prūtėnų giminės, kaip iš paskai 
Vėliau, ypač tremtyje, prade tos atrodo, gyveno toje vietoje, 
jau užtikti Mažosios Lietuvos kur vieni laiko gyvenus prū 
vardą. Bet, kas ten gyveno, iš sus, kiti lietuvius. Tai dabar vi 
mūsų spaudos neaišku: vieni sai neaišku, kas ten už Nemu 
mini lyg lietuvius, kiti prūsus, no’ gyveno?
Sausio 15 d. proga „Tėv. Žib. Tiesa, toliau dr. M. Anysas 
buvo straipsnis, kuriame nuro sako> fcad Sambija buvo pusiau 
doma, kad vokiečiai laiko M. lietuviška, o Nadravija, Sudavi 

ja ir Skalavija grynai lietuviš 
kos; kitus pavadinimus priski 
ria prūtėnams. Taigi išeitų, 
kad tie pavadinimai reiškia ne tuva, Maž. Lietuva, Klaipėdos 
prūtėnams (gal ir mums gimi kraštas (dabar Pagezanija, Pa 
ningų tautų vardus, o vietovių, mezanija ir t. t.) ir pan.? Ir 
rajonų pavadinimus? Tad ne taip jau nesusivaikom, neži 
tektų jų vadinti prūtėnų (prūsų nom, kur lietuvių tauta vaka 

i. o spaudoj, net

Tiesa, toliau dr. M. Anysas

LONDON, Ont
BUS PASILINKSMINIMAS.

Puikus komiteto linksmava 
karis įvyks balandžio 14 d. (šeš 
tadienį) gražiojoj OFT salėj, 
555 Dundas St. Visi kviečiami 
dalyvauti. Pakvieitmai nebus 
siuntinėjami. Pradžia 7.30 v. v. 
Plačiau bus kitos savaitės nu 
mery. D. E. F

mų apie tą kraštą girdėjos bū 
tent: germanai, prūsai, lietu 
viai, klaipėdiečiai (dabar dar 
prūtėnai), Prūsija, Prūsų Lie

Lietuvoj gyvenant lietuvius ir 
kad lietuviai gyveno maždaug 
nuo Klaipėdos iki Darkieio pie 
tuose ir Deimenos upės vakaruo 
se. Kokiose ribose patys lietu 
viai laiko M. Lietuvą, jokioj 
knygoj neteko rasti.

Bet štai „Nepr. Liet.“ tilpo ............ r.------- -  ___„ uv.uv.u
dr. M. Anyso paskaita apie Vy ir lietuvių) giminėmis, kaip ruošė baigiasi, o spaudoj, net 
tauto Didž. kovas „su vokiečių augštaičiai nevadina žemaičių istorijos ar geografijos vadovė 
riterių ordenu dėl Žemaitijos ir giminėmis, o tiesiog lietuviais, liuose nieko negalima susivai 
Skalavijos“. Toj paskaitoj pre Pagaliau, ne tiek svarbu, ką kyti. Gal ir gėda mūsų tautai, 
legentas pasakoja, kad vokie tie pavadinimai reiškia, tik ai bet taip yra.
čių riterių ordenas nugalėjo pr yra prasmės lietuviškai visuo f“ \ ‘ ‘ "
ūtėnų gimines, būtent: Kelmi menei jais operuoti, sukelti jai sienas vakaruose, apie M. Lie 
ja, Pagezanija, Pomezaniją, dar eilę nežinomybių, kai ji ne tuvą būtų daugiau spaudoj ra 
Varmiją, Natangiją, Gahndiją, žino pačio paprasčiausio daly soma ir net knygą tais klausi 
Sambiją, Nadravija, Sųjlaviją ir ko: kas tai yra Mažoji Lietuva, mais išleisti. Reikėtų, kad mū 
galaiusiai Skalavija. kas joje gyveno, kokios jos šie sų istorikai daugiau ir aiškiau

Pirmiausia klausimas, kas nos ir kai pci tokį trumpą lai tais klausimais pasisakytų, kad 
tie prūtėnai. Gal mūsų iki šiol ką tiek daug bisokių pavadini tauta save aiškiai pažintų. D.

Butų gerai,, kad apie lietuvių

Joan Fairfax
CBC televizijos dainininkė.

Prūseika susipainiojo vą? Tada L. Prūseika vėl bus 
Nenustabu, kai musė susipai stiprus tuo pačiu užpakaliniu 

nioja gausybėje voro tinklų, plotu. 
Bet tikrai juokdariškai atrodo, 
kai Prūseika susipainiojo tarp 
dviejų gijų — komunizmo ir 
privatizmo.

Komunizmas, kaip ir vardas 
jo rodo, yra bendros nuosavy 
bės, bendrojo valdymo būdas. 
Komunizme niekas neturi pri 
vataus buto, privačios įmonės 
ir tt. O Prūseika rašo, kad 
„Chruščiovas, kalbėdamas apie 
tolydinį darbo žmonių būklės 
gerėjimą (reikia suprasti — 
nuolatini smukimą, blogėjimą), honus bugeHu kyie^ taj Sta 

»-> ii o o t r-a o no ctnerpc . . . . , A .
lino garbintojai neklausia, ko 
dėl komunistinis rojus nesuge 
ba pasigaminti sau duonos, o ra 
|šo: Kanados farmeriams So 
vietai duoda uždirbti... Matai, 
kokie geri Sovietai, jie Kana 
dos farmeriais susirūpino ir iš 
tokio gerumo duoda jiems už 
dirbti... Bet jeigu rusai tokie 
geri, tai kodėl jie lupa žvėris 
kus muitus už siuntinius pa 
vergtiems žmonėms?

O peckelis Jonikas susijaudi 
no kai Mandrapypkis pasakė, 
kad Rusija Kanadoje nupirktų 
kviečių greičiausia alkaniems 
žmonėms neduos, o padės juos 

ir į sandėlius karo reikalams.

Prūseikos pasiryžimas.
L. Prūseika Vilny pasigyrė: 

„Pereitą savaitę pradėjau rašy 
ti savo atsiminimus“... Mataigi 
— Stalinas, Churchillis, Eisen 
howeris... savo' vabališkus atsi 
minimus parašys, kaip jis buvo 
pašliaužiniu pas Staliną... Yra 
gi kuo pasigirti ir reklamuotis...

Supykdytas Stalino bernas
Stalino garbintojai visą ap 

verčia viršun kojom. Štai, So 
vietai Kanadoje nupirko 44 mi

ragino kurti nuosavas pastoges, 
nuosavus namus“.

Drauge Prūseika, tai kur gi 
čia komunizmas? Ir kodėl drg. 
Prūseika slepia nuo žmonių, 
kad Chruščiovas ragino „kurti 
nuosavas pastoges“ todėl, kad 
valdžia to nesugeba ir nepajė 
gia padaryti tai, kas jai privalu 
padaryti? Juk Chruščiovas gi 
kuria komunizmą, ne privatiz 
mą. L. Prūseika, kaip matome, 
paklydo tarp dviejų pušų. . . 
Nieko 
das“. .

L.

sau „proletariato va

Prūseika stiprus. •. 
užpakaliniu protu.

Ir L. Prūseika, Mikojano 
Chruščiovo pavyzdžiu, puola Taip susijaudino, kad isteriškai 
Staliną. Girdi, Stalinas užims ėmė šaukti, esą rusai „šaudys 
jam deramą vietą, bet „asmens kviečiais“... Žinoma, Jonikui 
garbinimo kultas bus išbrauk galima šaipytis iš alkanų žmo 
tas“... Tai gi: įspirsiu ir aš na nių, kai jis „kapitalistiniame 
bagą, tegu ir asilo pažįsta na pragare“ nutukęs, kaip peni 
gą. . . O kur gi Prūseika buvo mis, o į sovietinį rojų vis dėlto 
anksčiau, kai jis išsijuosdamas nesiruošia važiuoti... O juk ten 
garbino Staliną, kurį dabar, mi ir „gulbės pieno“, anot Joniko, 
rūsį, nesunku spardyti? Kai netrūksta...
taip lengvai keičiamos nuomo Jonikai, pavažiuok į Maskvą, 
nės, kaip patikėti ir šiais Prū — gal parsivesi Stalino mumi 
seikos tvirtinimais, nes, gal, ry ją, kurią Chruščiovas greit iš 
toj jau jis garbins naują „genia mes į šiukšlyną.
lų vadą, mokytoją“’ Chruščio Mandrapypkis.
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TUNISAS
KRAŠTAS, ŽMONĖS, GAM TOS TURTAI, STRATEGf 

NĖ REIKŠMĖ, PRAEITIS IR DABARTIS
Įžanga. Sachara, yra dykumos, nes tos

Džiugus ir reikšmingas reiš sr^ys gauna maža drėgmės.
kinys, kad vis daugiau tautu Tunise auga kamštinis ąžuo 
subręsta savarankiškam gyve las, visad žaliuojąs ąžuolas, aly 
nimui, atsiekdami ji per apšvie VW medis, datulinės palmės, žo 
tą, susipratimą ir politinį su lė, iš kurios daromas popierius; 
brendimą. Šis reiškinys yra tvir kviečiai, vynuogės, citrinų ir 
tas įrodymas visiems, kad gy apelsinų medžiai ir tt.
venime yra pažanga, yra slink Žemės turtai: geležis, tosto 
tis į geresnę, teisingesnę ateitį, ias, cinkas ir kita.
kuri neabejotinai bus, nors blo Kadangi klimatas šiltas ir 
gosios jėgos ir kažin kaip prie gamta palyginti turtinga u įvai 
šintųsi. Vienas ryškiausių iro ri, o krašto pozicija labai tinka 
dymų yra Tunisas, kuris šiomis laivybai ir prekybai, tai Tuniso 

ienomis pagarsėjo tuo, kad ga pozicija yra labai vertinga ir 
nepriklausomybę, išsirinko turtinga, nors, kaip matysime 

seimą ir pradeda visai savaran nėra pastovi.
kišką gyvenimą. P r a i t i s.

Klastas. Senovėje šiandieninis Tuni
Tunisas yra pačioje šiaurinė sas buvo žinomas Kartagenos 

je Afrikos dalyje, giliausiai pra vardu. Jis buvo apgyventas fi 
sikišęs į šiaurę, Į Viduržemio nikiečių pirklių, kurie iš seno 
jūrą. Jis guli tarp Alžyro va vės laikų Kartagenos prekiavo 
karuose, Lybijos rytuose ir Viduržemio jūros pakraščiuose 
Viduržemio jūros šiaurėje. Jo ir Kartageną buvo padarę ga 
plotas apie 48.300 ketvirtainių linga jūrų pirklių ir plėšikų res 
mylių: gyventojų— apie 3.300. publika.
000, kurių apie 300.000 euro
piečiu - prancūzu ir, italu, ir Tuniso istorija yra audringa, 
apie 3 milionai arabu, kurie su Finikiečiai (jų valstybe buvo 
daro tūla mišinį. ’ Pr- K- kl‘r dabar Lebanas, Iz

raelis), Kartagenoj buvo geri 
Pagrindinis gyventojų užsi jūrininkai ir iš Kartagenos jie 

■mimas — žemės ūkis, gyvu kontroliavo daug kolonijų. Sa 
.ninkystė, sodininkystė, pi amo vo kolonijų skaičiuje jie turėjo 
nė it prekyba. jr Sicilijos salą. Kada pradėjo

Kadangi kraštas labai nely kilti Roma, ji atkreipė savo go 
gus, suraustas Atlaso kainų, tai džias akis į Siciliją ir dėl tos sa 
žemės ūkis viešpatauja jūros los prasidėjo ilgi karai su Kar 
pakrantėmis ir kalnų slėniuose, tagena. Tie karai prasidėjo 
Augštesnėse ir stepių srityse trečiame amžiuje prieš Kris 
— gyvulininkystė (3 mil. avių, taus gimimą ir pasibaigė antra 
2 mil. ožkų, lĄ mil. karvių), o me amžiuje. Kartagena buvo 
pietuose, kuriuose prasideda nugalėta, pats Kartagenos mies

N l'j P k I K h A u B U M A t I k -f II V A. žj pgt,

I VIS4 YRA MALONIAI KVIEČIAMI Į i(A I D Ų” KULTŪROS ŽURNALO, |

I KONCERTĄ - LITERATŪROS VAKARĄ I
v Kuris šiemet rengiamas K
į TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE BALANDŽIO 15 DIENĄ 4 VAL. P. P. |

Programą išpildys: r
Rašytojai — %*

9
ANTANAS VAIČIULAITIS, $

J O N A S A 1 S T I S, _ |
PAULIUS JURKUS, $O

IR PREMIJOS BUSIMASIS LAUREATAS £
AUKA: $2.00, $1.50, $1.00. $

Studentams ir moksleiviams pusė kainos. x
3 KONCERTE BUS ĮTEIKTA IR LITERATŪROS PREMIJA |

Kauno ir Vilniaus operų solistė 
JULIJA RAJAUSKAITĖ, 

Žymi pianistė
ST. GAILEVIČIUS, 

Akompanuos solistei.

RENGIA „AIDŲ“ LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI

tas buvo su žeme sulygintas, si „strateginė“, kur atsisėdęs 
o gyventojai buvo padaryti ver gali kam nors padaryti blogo, 
gaiš. Romėnai apgyveno kras arba save apsaugoti.
tą ir iki 439 metų 1 unisas buvo Ta strateginė Tuniso pozici 
Romos imerijos dalis. ja buvo įvertinta antį ame pa

Pradėjus Romos imperijai sil sauliniame kare, kada išsikėlus 
pnėti, ją užpuolė germanai ir amerikiečiams į šiaurinę afri 
germanų giminė, vandalai, per ką 1942 metais, vokiečiai tuoj 
Prancūziją ir Ispaniją įsiveržė paskubėjo užimti Tunisą. Ke 
į Afriką ir Kartageną užkaria lis mėnesius Tunise ėjo krūvi 
vo. Šiandieniniame Tunise van ni mūšiai ir nemažai amerikie 
dalai šeimininkavo apie šimtą čių, prancūzų ir anglų ten kri 
metų. Septintame amžiuje Tu to, iki Tunisas ir visa šiaurinė 
nišą užpuolė arabai mahometo Afrika buvo išvalyta.
nys, Tuniso gyventojus priver šiaurinė Afrika ir dabar yra 
tė atsisakyti krikščionybės ir svarbi strateginė pozicija .Jei 
priimti Mahometo tikybą. kils karas, šiaurinė Afrika bus

NOSĮ Ekstra minkštos taip 

pat... tai pilnai kanadiškas ga 

minys, kuris visiems patiks.

900 metų Tunisą ir visą šiau 
rinę Afriką valdė arabai, iki 
juos juos nugalėjo turkai. Tur 
kai paliko arabams jų vidaus sa 
vivaldybę. Kai Turkijos impcri 
ja susilpnėjo, Tunisas pasidarė 
nepriklausoma valstybė. Dėl 
plėšikavimų jūrose šiaurinės Af 
rikos arabai turėjo daug susikir 
timų su Europos valstybėmis ir 
net su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis.

1881 metais prancūzai iš Al 
žiro įsiveržė į Tunisą ir priver 
tė Tuniso valdovą pasirašyti 
„protektoriato sutartį“. Nuo 
to laiko prancūzai ir šeimimn 
kavo Tunise, bet arabai turėjo 
savo valdovą ir gana plačią au 
tonomiją.

Reikšmė.
Kol Europa neapsijungusi, 

kol dar gyvas kolonializmas ir 
vyksta kovos už tautų laisvę ii 
teises į savarankišką gyvenimą, 
— karai nesibaigia, o karų atž 
vilgiu labai svarbu turėti geras 
strategines pozicijas, iš kurių 
galima planuoti ir puolimus ir 
pasipriešinimus. Taigi, kai Tu 
nisas yra prasikišęs į Vidurže 
mio jūrą ir visai arti Sicilijos, 
tai čia Tunisas yra lyg ir tų Vi 
duržemio jūrų vartų sargas, 
kontroliuotojas. Kas kontroliuo 
ja Tunisą, arba Siciliją, tas gali

daug svarbesnė karui laimėti, 
negu Ispanija.

Dabartis.
Tuniso arabai, dėka piancū 

zų viešpatavimui, yra daugiau 
šiai pribrendę nepriklausomam 
gyvenimui, Jie turi nemažai in 
teligencijos ir visais žvilgsniais 
yra daugiau pažengę, negu ki 
tų net ir neprikklausomų kraš 
tų arabai.

Reikia pasakyti, kad pranzū 
zai Tunisui labai daug;davė: nu 
tiesė kelius, įrengė hydroelekt 
rinių, įsteigė mokyklų, kuriose 
išaugo daug arabų inteligenti 
jos, pastatė ligoninių ir t. t. To 
dėl Tunisas labai gražiai pri 
brendo savarankiškam gyveni 
mui. Tat prancūzai čia darė at 
virkščiai, kaip daro sovietai, 
kurie jau pribrendusius sava 
rankiškam gyvenimui tautas pa 
vergia ir augštesnio jų kultūri 
nio gyvenimo lygį niveliuoja h 
gi savo atsilikusio rusiškojo gy 
venimo lygio, tai vadindami 
„pasivijimu sovietinio gyveni 
mo atsiekimų", kas yra pasity 
čiojimas iš pavergtųjų tautų.

Tuniso arabai, pribrendę sa 
varankiškam gyvenimui, jį ir 
gavo. Prancūzija, atsisakiusi 
protektoriato, Tunisui suteikė 
savarankiškumą. Tuniso gyven 
tojai jau išsirinko steigiamąjį

BUVO DISKUSIJOS LIETUVOS ŪKIO ĮJUNGIMO Į 
FEDERALINĖS EUROPOS ŪKĮ.

Dr. J. Budzeikos pranešimas.
Kovo 17 d. Free Baltic Hou vo kraštą. Stambioji pramonė 

se, New Yorke, Lietuvos Ūkio mūsų kraštui nebus galima pri 
Atstatymo Studijų Komisijos taikyti, bet smulkiąją pramonę 
Prekybos - Ekonominė sekcija savo krašto žaliavos šaltiniais 
buvo surengusi viešas diskusi mes irgi galėsime plėsti, jei ne 
jas tema: Lietuvos Ūkio Įjungi eksportui, tai bent savo rinkai 
mas į Federalinės Europos Ūkį. patenkinti. Nuo federacijos for 
Klausimą referavo dr. Jurgis mos priklausys valiutos proble 
Budzeika. Referentas konstata ma. Jei federacija bus central! 
vo, kad ligi 1939 m. Europoje zuota, valiuta, kaip ir karino 
buvo tautiniai ūkiai. Daugiau menė, galės būti tik viena. Bet 
šia valstybių savo ūkius tvarkė jei federacija būtų tik tam tik 
autarkiškai. Buvusios klaidos riems funkcionaliniems veiks
turėtų būti nebekartojamos, Eu 
ropą nuo bolševikų išlaisvinus. 
Tatai verčia ne tik saugumo 
bei šiaip politiniai sumetimai, 
bet ir technikinė ūkio pažanga. 
Europoje yra išsemti energeti 
kos šaltiniai. Ateina atominės 
energijos išplėtimo laikotarpis. 
Produktyviausiai šią energiją 
bus galima panaudoti tiktai di 
deliuose ūkiniuose vienetuose. 
Vienai, ypač nedidelei valsty 
bei, atominė energija vargu bus 
lengvai prieinama. Antras yra 
masinės gamybos principas, ku 
ris dabar yra plačiai išplėstas 
didelėj ūkio rinkoj Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Automa 
tiniai fabrikai, muitų sienų pa 
naikinimas irgi svarbūs būsi 
mos Europos ūkio elementai.

Ši visa technikinė ir ūkine 
pažanga sudarysianti sąlygas 
masinei pigiai gamybai ir lacio 
naliam gėrybių paskirstymui.

Lietuva daugiau žemės ūkio 
kraštas. Mes savo ūkio gami 
nius muito sienų nevaržomus 
galėsime nekliudomai pristaty 
ti visai didžiosios Europos rin 
kai. Galėsime žemės ūkį dau 
giau specializuoti, plėsti žemės 
ūkio pramonę ir augštos pro 
dukcijos gaminiais turtinti sa

pravedė nė vieno atstovo.

mams, kiekvienas kraštas gale 
tų turėti nuosavą valiutą. Svar 
bu, kad ji būtų pastovi ii lais 
vai keičiama.

Kalbėdamas bendrai apie fe 
deraciją, kurioje būtų įjungtas 
mūsų ūkis, prelegentap paminė 
jo galimybes: a. Pabaltijo vals 
tybių federaciją, b. Rytų Euro 
pos valstybių, Rusijai vadovau 
jant federaciją, c. Vidurio Eu 
ropos valstybių federaciją, d. 
Pilna visos Europos valstybių 
federacija. Prelegentas priimti 
niausią laiko šią pastarąją for 
mą.

Išklausius referatą susirinku 
šieji aktyviai dalyvavo diskusi 
jose, pareikšdami savo pažiū 
ras iškeltais klausimais. Dėl te 
mos platumo betkokių konkre 
čių išvadų nepadarė. Susirinku 
šieji pageidavo ruošti panašias 
diskusijas ir ateityje, paimant 
pagrindan atskirus konkretes 
nius klausimus. Diskusijose da 
lyvavo pp. Šimutis, Bielinis, 
Prof. Kaminskas, Galminas. 
Šova, Brakas, Audėnas.

Kor.
EGLĖ — ŽALČIŲ 

KARALIENĖ SCENOJE
Lietuvių Jaunių Teatras Syd 
juje pirmą kartą išeina į see 
su Egle— Žalčių Karaliene.

kontroliuoti ir jūros kelią iš va seimą, kuris spręs valstybės gy Tuniso gyventojai, gavę lais Veikalą įscenizavo V. R. Sau 
karinės į rytinę Viduržemio jū venimą. Įdomu, kad komunistai vę, komunistų diktatūros nerei dargienė, Jaunių teatro steigė 
ros dalį. Tokia pozicija vadina į Tuniso steigiamąjį seimą ne kalingi. ja ir vadovė.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

RAŠO
(Atsiminimų ištraukos).

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MIN ESTERI S PULK. K. ŽUKAS.

Kuriam laikui praėjus nuvy19.
49. KAPELIONŲ REIKALAS kau pas Marijonų viršininką, 

kunigą Dvaranauską kapeliono 
reikalu. Jis susitarė su dvasiš 
kaja vadovybe ir labai greit

gavome kapelionu kunigą 
Andziulį.

Tai buvo visais atžvilgiais ma 
lonus kunigas ir geras kapelio 
nas. Gera buvo tas, kad jis ka 
daise tarnavo artilerijoje, labai 
mėgo karo tarnybą ir žinojo ka 
reivių dvasią. Apie 60 metų am 
žiaus, žilas, kaip obelis, tačiau 
savo eisena ir laikysena buvo 
tikras karys. Geras pamoksli 
ninkas ir karštas patriotas.

Kartą ir

jis iš manęs gavo „velnių“.
Buvo taip: kareivis su statine
važiavo prie Šešupės vandens. mą dalinti į tris dalis ir išdavi 
Arklys nuo kalno pradėjo neš nėti pusryčiams, pietums ir va 
ti, numetė jį ir užmušė vietoje, karienei. Tabaką gaudavome

ma

tuo laiku lankiau frontą ir Ma jo fronte, kad jie prašytų vieti nojau, labai gerai mokėjo virti, kai linksminosi. Lygino su ne 
riampolėje nebuvau. nių klebonų per pamokslus pa bet jis griežtai atsisakė. Kaž

ISTORIJA Si J PYRAGU veikti žmonių, yPač moterų, ge50. IS I ORIJA SU PYRAGU. rą §irdį Tas davė gerų rezulta
Į 1919 m. galą kareivių aprū tų. Ypatingai gerai sugebėjo 

pinimas žymiai pagerėjo. Gavo „ubagauti“ Vilkaviškio baro 
me daug amerikoniškų rūbų, viršininkas, karo - vald. Beren 
Tiesa, didelis tų rūbų kiekis bu tas. Žymiai sunkiau buvo rink 
vo iš užmuštų ar sužeistų karei ti aukas Mariampolės įgulai, 
vių su užkrekėjusio kraujo žy nes kareivių buvo daug, o 
mėmis, arba visai mažų išmie 
rų, bet vis (jau gerai buvo. Vė 
liau pradėjo eiti savo gamybos 
iš Juodupės fabriko milo, — tai 
jau ponai buvome.

Po mano egzekucijos su K. rytas moterų komitetas, kurio braziejus prižadėjo, kad laike 
gavome lovoms baltinių baltu pirmininke buvo labai veikli 
tėlio amerikoniško audeklo, vietinio kunigo Eichelbergerio 
Taipogi

gavome didelį kiekį 
amerikoniškų miltų.

miesčionys netokie dosnūs, 
kaip kaimiečiai.

Komendanto, kapitono Sku 
čo iniciatyva mieste buvo suda

kas

patarė kreiptis j Sasnavos 
kleboną,

kunigą Česną (rodos). Pradžio 
je ir jis atsisakė, bet vėliau nu 
važiavo pas jį kelios ponios, jų 
tarpe ir mano žmona, tai jis 
sutiko, tik pareikalavo garanti 
jos, kad dėl tokio nelegalaus 
veiksmo jis jokių nemalonumų 
neturėtų. Garantija buvo pilna, 
nes apskrities viršininkas Am

žmona. Kaip matant ir čia buvo 
surinkta nemaža aukų pavidale 
šiltų baltinių, pirštinių, koji 
nių, o taipogi sūrių, dešrų ir ki

Pradėjome kej)ti savo pyragą, tų kaimiškų gėrybių.
kurio išdavinėjome po 1 kg į Kitų aukų tarpe buvo 4 mai 
dieną. Bet su tuo pyragu ture gai ruginių miltų, kuriuos paau 
jome ir rūpesčių. Kuomet išda kojo mano bausti malūnininkai, 
vmėjome jį išsyk visai dienai, Kas daryti su tais miltais? Pa 
tai dauguma kareivių visą ir su sitarėme su poniomis ir nutarė 
valgydavo su rytine kava, o me Kalėdoms kareiviams pa 
paskui visą dieną alkani buvo, linksminti dūšias... „samago lius. Vietiniai kareiviai sukvie 
arba turėjo eiti į miestą dasi nu“ (primityviškai varyta deg

seniai buvusiu balium realinėje 
gimnazijoje ir pripažino, kad 
čia kareiviai daug kultūringiau 
užsilaikė.

Visokiems nesusipratimams 
išvengti tam baliui mano buvo 
paskirtas „policijos viršinin 
kas", karinnikas Modestavi 
čius, kuris su keliais patiki 
mais kareiviais dabojo tvarkos. 
Viskas pasibaigė labai gerai. 
Kareivių pasitenkinimas buvo 
labai didelis.

53. O VIS DĖLTO 
PAKLAUSĖJAS BUVO...
Praėjo beveik metai. St. Sei 

mo narys, kunigas Š. įnešė į 
krašto apsaugos

Balandžio mėn. 1919 m., di 
tižiausio mūsų skurdo ir vargo 
metu, atvažiavo pas mane apie 
60 metų amžiaus kunigas, bu 
vęs ilgus metus klebonu Ame 
rikoje. Atvažiavo apsidairyti, 
nes vyskupas norįs jį paskirti 
mūsų kapelionu. Papietavome. 
Vėliau pradėjome kalbėti

dėl sąlygų.
— Kiek kambarių turės 

no butas?
— Galėsime atremontuoti 

Tamstai vieną ar du kambarius.
— O mano klebonijoje Ame 

rikoje buvo 7 gražūs kambariai 
ir garažas.

— Galiu Tamstai duoti visą 
antrą augštą, ten bus apie 15 
kambarių, bet pats juos atre 
montuoti turėsite.

— O kokia bus mano alga? . . ________ _____ „_____________
— Aš gaunu 1400 maikių. Kitą dieną po laidotuvių suži >(prjnc Albert“. Tai buvo ge

Manau, kad Tamstos alga bus noJau> kad užmuštojo, motina-raj į 
1200. .—X.-_

— Tai kiek tas bus dolarų? šupės pusėje ir nieks apie tai
— Apie 18 ar 20. jai nepranešė. .
— Į dieną? gą-kapelioną, daktarą ir adju
— Ne, kunige, į mėnesį. tantą ir visiems trims pridera neturėjo šiltų baltinių, ypač ko Kilo klausimas, kas išvarys
Kunigas išvažiavo. Biznis ne mai daviau „velnių“. Būčiau, jinių ir pirštinių. Patariau kuo tą „samagoną“. Kreipiausi į

įvyko. jinoma, ir aš pats kaltas, bet pų vadams, kurių kuopos stove vaistininką Bartlingą, kuris, ži ir jų svečiai, kaip jie visi svei

pirkti duonos. Teko tą kilogra

-našlė gyvena čia pat, kitoje Še

tinė).
Nevisai legalus 

Prisiminiau, kad ir 
daise, kareiviu būdamas, gauda 
vau caro iškilmių dienomis deg 
tinės ir viskas buvo tvarkoje, 
nors mes prie valdiškos porci 

Surinkau kuni ^ONAS IR „SAMAGONAS ‘. jos dar tą dieną ir savo prideda
Artinosi žiema, o kareiviai vome-

51. APTIEKORIUS, KLE

dalykas... 
aš pats ka

varymo joks policininkas Sas 
navos miestelyje nepasirodys.

Kuriam laikui praėjus į ma 
no butą buvo įgabentos dvi sta prezidiumą 
tinės gero, 70° stiprumo „sama ministeriui maždaug tokį pa 
gono”. Jo buvo teik, kad pra klausimą: 
skiesto iki 40° užtektų po pusę 
litro kiekvieniems dviems žmo Apsaugos ministeriui, kad 1919 
nėms. metais per Kalėdas Mariampo

~ . . .., ~ lėįe kareiviams buvo leista vie52. KAREIVIŲ BALIUS ša] girtauti? Jei žinoma. kas
Pirmą Kalėdų dieną vakare manoma daryti, kad ateity pa 

kareiviams buvo suruoštas ba našūs įvykiai nebesikartotų?
Tuo metu Krašto Apsaugos 

tė savo gimines ir pažįstamus, ministeriu buvau aš. Per savo 
Ypač daug buvo merginų. Mu adjutantą, leitenantą Andziu 

laitį, labai šiurkščiais žodžiais 
daviau jam provizorinį atsaky
mą, kad man tas tikrai yra ži 
noma, bet lygiai yra žinoma ir 
kunigo Š. negarbingi elgesiai, 
visai nesuderinami su kunigo 
sutana, — tai ką jis mano dary 
ti, kad ir jie nebesikartotų.

Paklausimas iš St. Seimo pre 
zidiumo buvo išimtas.

Bus daugiau.

zika, šokiai, žaidimai, gausus 
bufetas su išgėrimais. Šok, lin 
ksminkis, valgyk ir gerk — ir 
vis tas be jokio užmokesčio.

Komiteto ponios, kurios ir gi 
čia dalyvavo, negalėjo atsiste 
bėti, kaip

gražiai ir kultūringai elgėsi 
kareiviai

— Ar žinoma ponui Krašto
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DAINŲ DIENA
ATSILIEPIMAI APIE BŪSIMĄ DAINŲ ŠVENTĘ 

ČIKAGOJE.
Rinktiniai Kanados'ir Amen rnai daug prisidės prie išpopu 

kos lietuvių chorai šių metų he liarinimo Lietuvos vardo ir kar 
pos 1 d. suskrenda Čikagon Chi tu bus didelis įnašas kovoje už jes Morgan‘o New Yorke kovo statyba atsieis 50 milionų dole ti ir pavieniai choristai bei cho 
cago Coliseum halėje įžiebti su Lietuvos laisvę ir nepriklauso 25 dieną buvo oficialiai įkurtas rių. T’ 
telktinės galingos lietuviškos mybę. naujas Tarptautinio P. E. N.
dainos, kad jos didingas aidas Lietuvos Generalinis Konsu (Klubo raidės PEN reiškia. Po 
tautiškai sustiprintų lietuvius las Kanadoje Vytautas Gylys: ets, Essayists, Novelists), cent 
išeivijoje, kad lietuviškos dai Pati idėja yra puiki. Panašios ras iš žinomų, tremty gyvenan 
nos galia ir grožis pasiektų kuo šventės sukelia viltis, sustipri čių rašytojų. Į naujo centro na 
daugiausia svetimtaučių ir jie na dvasią ir tėvynės meilę, kas rius balsavimo keliu ir 2 tikrų 
ms kalbėtų apie mažos lietuvių turi didžiausios svarbos mūsų jų PEN — Klubo narių reko

AMERIKOS IR KANADOS Balys Chomskis, pastebėjęs ge 
DAINŲ DIENOJE ras vargonavimo savybes ir su

dalyvauti užsirašė 41 choras, gebėjimus.
kurie turi per pusantro tūkstan Rochestery įdomų koncertą 
čio dainininkų, — taigi tiek ti turėjo violončelistas Petras Ar 
kimasi jų susilaukti Čikagoje monas, davęs vertingą violence 

Garsaus anglų rašytojo Char king). To prekybinio centro liepos 1 d. Kviečiama dalyvau

H. RADAUSKAS, A. RIMY DIS, A. ŠKĖMA IŠRINKTI 
TARPTAUTINĖS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARIAIS.

čiai

esąs 
Kašubos 
projektas, kuriame realizuoja 

po mendacija buvo išrinkti šalia ki mas koplytstulpis su Rūpinto 
bus didelis visą pasaulį. Dirigentams ir dai tų tautybių literatų ir 3 lietu jėhu nišoje.

LIETUVIŲ MUZĖJUS 
projektuojamas įsteigti Brazdi 
jos sostinėje Rio de Janeiro. 
Tam tikslui sudaryta komisija 
ir jau yra surinkta nemaža eks

ms kalbėtų apie mažos lietuvių turi didžiausios svarbos mūsų 
tautos kultūrą ir dvasią. Būsi tautiečiams, išblaškytiems 
moji dainų šventė 1 
mūsų visų bendras kultūrinis nininkams aš nuoširdžiai lin vių rašytojai — Henrikas Ra 
bandymas. kiu geriausios sėkmės ir laurų dauskas, Antanas Rimydis ir

Štai kaip apie artėjančią Dai vainiko, kadangi iš jų pasirody Antanas Škėma. Tai pirmas 
nų Šventę atsiliepia mūsų pa mų svetimieji spręs apie lietu kartas, kad lietuviai dalyvauja 
garbieji asmenys: vio sielą, jo meno pajautimą ir šioj organizacijoj įkurtoj prieš

Lietuvos Įgaliotas Ministeris kultūrą. Visiems vykstantiems 30 metų Londone, kuri yra skai 
JAV P. Žadeikis: ...Užsienio į Dainų Šventę norėčiau palin tomą tarptautine rašytojų aka ponatų. 
lietuvių gyvenime Dainų Šven kėt didžiausio malonumo ir pa demija. PEN — Klubo pirmi 
tės yra buvusios gana retas sitenkinimo, kaip mūsų meni ninkais yra buvę tokie dideli 
reiškinys. Šitoji bendroji JAV ninku pasirodymu, taip ir orga rašytojai kaip Anatole France, 
ir Kanados Dainų Šventė ture nizatorių sugebėjimais patiekt " ’ 
tų būti vienu iš didesnių lietu klausytojams taip brangų mūsų 
vių kultūrinio gyvenimo pasi širdžiai dainos meną ir tvarkyt 
reiškimų išeivijoje. Ši Dainų milžinišką sąskrydį.
šventė duos progos išnešti pla Vyskupas V. Brizgys: Kiek 
Čiau į laisvą pasaulį lietuvių kul vienas mūsų pasireiškimas, pa 
tūrinio gyvenimo savybes. To lodantis mūsų kultūringumą, 
dėl tą uždavinį tinkamai atlie gyvumą ir susiklausymą, yra 
kant būtų reikalinga, kad ne didelės vertės dalykas. Kickvie 
tik mes patys džiaugtumėmės nos tautos tikrąją vertę parodo 
savo kultūriniais laimėjimais, ne karų žygiai, o dorinis, meni 
bet kad ir svetimieji turėtų pro nis ir mokslinis tautos laipsnis, 
gos mus pažinti ir įvertinti au Dainų Šventė, mano supratimu, Čių PEN — klubo nariais yra pelija stalčiuose, 
gštą lietuvių kultūros lygį. bus tiek prasminga, kiek ji su Hemingway, Frost, Pearl Bu ~

Ypatingai tremtyje šitokie ir gebės sutraukti lietuviško jau ck, Saroyan ir kiti.
panašūs kultūrintiai festivaliai nimo, kitataučių ir kokio pali 
turėtų būti dažniau ruošiami, ks įspūdžio toms dviem gru 
kurie sujungtų mus, paskatin pėm klausytojų. Užtat iš šir 
tų bendram darbui ir padėtų dies linkiu pasiekti kuoaugš 
mums išlaikyti lietuvių kalbą ir čiausių šių trijų rezultatų, 
lietuviškus papročius... VLIKo Pirmininkas J. Matu

Šitos Dainų Šventės pasise lionis: Džiugu, kad lietuviškoji 
kimas priklausys, kaip plačiai daina nėra nutilusi. Kad ir iš 
mes pajėgsime pasiskleisti šio sielvarto suspaustų krūtinių, ji 
krašto žmonių tarpe. Būtų svar tebedainuojama tėvynėje, ji dai 
bu, kad kiekviena daina būtų nuojama Europoje, Amerikoje, 
užrekorduota įrašant į plokšte Kanadoje, Australijoje ir visur, 
les, kad vėliau ne tik patys lie kur tik yra keletas lietuvių. Nes 
tuviai, bet ir svetimieji galėtų lietuvis negali nedainuoti — 
jomis pasinaudoti ir pasigėrėti, daina jis pasiguodžia ir semia 
nes lietuviškos muzikos parei stiprybės likimineje kovoje. To 
kalavimas kasdien didėja. Prie dėl ir jūsų, JAV ir Kanados lie 
šios progos skaitau reikalinga tuvių, rengiama bendroji Dai 
priminti lietuviškai visuomenei, nų Šventė turi nepaprastai di 
kad pasirūpintų galimai dau dėlę reikšmę tremties lietuvių 
giau skirti lėšų kultūriniams gyvenime. Tikiuosi, kad tos 
reikalams. šventės metu galingai suskam

Šiuomi linkiu Dainų festiva bėjusios lietuviškos dainos ai 
lio komitetui, dirigentams, dai das nuskris ir į pavergtąją tė 
nininkams ir visiems kitiems pa vynę ir ten paguos mūsų tautie 
sėkmingai dalyvauti Dainų Šve čius. Linkiu tiek šios šventės 
ntės pravedime. Neturėtų nuo rengėjams, tiek dirigentams ir 
šalyje likti nė vieno kultūriniu dainininkams kuo g 
ko, kuris negalėtų dalyvauti pasisekimo ir kartoju jūsų žo 
šioje šventėje. Kviečiu visus džius: Teskamba mūsų dainos 
dainos ir muzikos mėgėjus ben už laisvą Lietuvą!
dromis jėgomis įsijungti į bend A. L. T. S-gos pirm. Dr. S. 
rą ir galingą lietuvių kultūros Biežis: Užsimojimas didžiulis, 
manifestaciją. Ne tik mūsų dip idėja kilni, pasiruošimas ir įvyk __________ ; ____ ____
lomatinės, politinės ir propa dymas pareikalaus didžiulių pa venimui. Tą visą kelti ir skleis nedaroma. Esą visą laiką tėn 
gandinęs pastangos, bet taip stangų ir pasiaukojimo. Šiam ti pasauliui yra visų kultūriniu ka gyventi pažadais, kurie ne 
pat ir mūsų kultūriniai laimėji didžiuliam uždaviniui ir pastan kų tiesioginė pareiga. . . vykdomi.

ADOLFAS" HITLERIS GYVAS AR MIRĘS?
šioti akinių“, sakydavo jis. Spe 
ciali rašomoji mašinėlė su pa 
didintomis raidėmis parašyda 
vo jo prakalbas, taip, kad jis ga 
lėtų lengvai viešumoje skaityti 
be akinių. Tačiau įpratimas yra 
sunkiai numarinamas ir kiek 
vieną kartą, kada jis viešai lai 
kydavo prakalbą, jis instikty 
viai išsitraukdavo savo akinius 
iš kišenės ir laikydavo juos ran 
koje už savo nugaros. Beveik 
nepakeičiamai pastoviai kada 
jis pasiekdavo savo kalboje au 
gščiausią įtempimo punktą, jis 
nenoromis sugniauždavo savo 
kumštį ir sulaužydavo savo aki 
nius. Hitleris niekuomet neap 
valdė ir nenugalėjo šio savo 

_____ įpratimo ir aš visuomet turėda 
to per savo rūšies repeticijas, vau laikyti paruošęs atsargi 
pakartojama. Paprastai Hitle nius akinius. Kitas jo įprotis 
riui užtrukdavo' dvi dienos ir kuvo naudojimas spalvotų pie 
naktys, dalyvaujant besikeičian štukų. Ant savo rašomojo sta 
tiems sekretoriams, kurie nuo visuomet turėdavo
latiniai dalyvaudavo šiose repe rūšių pieštukri — raudo 
ticijose, kol Hitleris išmokdavo nv-1> žalių ir mėlynų, 
suplanuotą svarbią prakalbą. — Raudoną pieštuką, Linge, 
Tada Hitleris dar kartą įvykdy — kartą pasakė jis man, — aš 
davo savo prakalbos repeticiją naudoju, kada aš rašau priešui, 
stovėdamas prieš veidrodį su žalią pieštuką naudoju, kada o___j_____________________
chronometru rankoje ir tai jis rašau draugui, o mėlyną pies prašiau jo mane prižiūrėti, 
kartodavo kol jis pats savimi tuką naudoju tada, kada aš jau Be pilvo skausmu, Hitleris 
būdavo patenkintas. Per visus čiu, kad turiu būti atsargus.— '

Malonu, kad musų tautie ristės, jeigu iš kur visas choras 
vykdo didelius darbus.

VINCO KRĖV4S
PAMINKLUI

primtas skulptoriaus V.
sukurtas paminklo

gai

SKUNDŽIASI OKUPUOTO 
SIOS LIETUVOS

KOMPOZITORIAI.
Kompozitorius J. Karosas 8- 

me „Literatūros ir Meno" nu 
meryje rašo, kad tiktai nedau 
gelio kompozitorių ir labai ne

Galsworthy, Bernard Show, 
Andre Gige, Benedetto Croce 
ir kiti. Dabartiniu jo pirminin 
ku yra Charles Morgan. Į nau 
ją New Yorke sukurtą' centrą 
įeina tokie žymūs poetai: len daugelis darbų yra išleista, dau 
kai Kazimierz Wierzynski, Jan gumas gi darbų daugelio kom 
Lechon, Jozef Wittlin, ispanų pozitorių guli stalčiuose ir nie 
poetas Jorge Buillen, rusų po kas jais nesirūpina. Kūrybos 
etas Georgij Ivanov, bei rusų esą įvairios: solo dainų, chorą 
prozaikai Nina Barberova, Ma ms, instrumentams ir simfoni 
rk Aldanov ir kiti. Iš amerikie niams orkestrams. Bet visi jie

Reikia pasakyti, kad yra ži 
nomos pastangos gauti tų kuri 
nių j Ameriką, bet veltui, nes 
okupantas negi leis juos išsiųs 
ti. Anot patarlės: „nei pats 
ėda, nei kitiems duoda"...

ĮDOMESNI FILMAI
Paskutiniais laikais demons 

truojami šie geresni filmai: 
„Helen of Troy“, kuriame vai

RELIGINIO MENO PARODA
Čikagoje pasirodė impozantiš 
ka — tiek dalyvių skaičium, 
tiek ir eksponatais. Spauda pa 
lodą įvertina labai gerai.

AMERIKOJE IŠKILĘS 
LIETUVIS ARCHITEKTAS

Puikiai užsirekomendavęs dina lietuvis J. Šernas ; Šekspy -1 1 • . 1 . • L/ y l-» *— x-l III o rI ry 1 n zkaip architektas, naujas ateivis 
lietuvis (dipukas) Edmundas 
Juras - Jurkšas, dabar yra su 
projektavęs ir pats vykdo vy 
riausią statybos priežiūrą di 
džiulio prekybos centro (šo 
ping) Texas vietovėje, kur vien 
automašinoms pasistatyti bus 
paruošta 17.000 vietų (

3.
Ar Hitleris buvo pasiutęs ir 

iškvailėjęs? Tai yra klausimas, 
kurį aš labai dažnai girdžiu. Aš 
esu girdėjęs ir matęs spaudoje 
tokių straipsnių, kuriuose spe 
liejama, kad tam tikrais momen 
tais Hitleris negalėdavęs savęs 
suvaldyti, o tas baigdavosi kra 
mtymu „nevalgomų dalykų ir 
suplėšymu į gabalus užuolaidų. 
Aš galiu pasakyti, kad visa tai 
yra grynas išsigalvojimas, nes 
aš niekuomet jo tokioje nuotai 
koje nesu matęs, nors per dau 
geli metų retai kada būdavau 
nuo jo toliau kaip per keletą 
metrų. Daugelis iš jo visokiau 
siu mostų (gestų) ir judesių 
būdavo išmokstama ir iš anks

lės koncertą. Be ko kita, P. Ar 
monas drauge yra ir vargomnin 
kas ir choro vedėjas.

PERTVARKYTAS 
„SĖJOS“ LAIKRAŠTIS

Čikagoje išeinantis laikraštis 
„Sėja“ pagrindinai pertvarky
tas: jis dabar turi žurnalo for
matą, spausdinamas ofsetu ir 
iliustruojamas. Dėlto yra žy
miai gyvesnės išvaizdos. Be to, 
ir į redagavimą įnešta daug 
nauja. Žurnalas spalviniais vir 
šeliais. Žurnalas turi studentų 
-moksleivių skyrių. Redakcijos 
adresas: G. J. Lazauskas, 1023 
N. Keystone Ave, Chicago 51, 
Ill., USA; administracijos adre 
sas: Sėja, c. o. J. Urbelis, 107 
N. 20 Ave, Melrose Park, Ill., 
USA. Prenumeratos kaina 3 
dol. metams.

— Moterų s-gos 36 kuopa 
Clevelande balandžio 14 d. ruo 
šia op. solistų P. Radzevičiūtės 
ir V. Verikaičio koncertą.

— Vilniuje esą išleisti Stane

negalės dalyvauti. Jiems ir 
dos pasiruošti duodamos.

RAŠYTOJAS
LIANDSBERGIS

pradėjo darbą pavergtose 
tose, kaip kalbų žinovas ir sti 
listas. Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų organizacija jo darbą 
bai gerai vertinanti.

LIETUVOS TEATRO 
MINĖJIMAS

New Yorke buvęs gana įdomus. 
Garbės prezidiume buvę ope 
ros veteranai, už kuriuos kalbė 
jusi prof, solistė V. Grigaitie 
nė, meninę programą išpildę 
operos, dramos, baleto ir epe 
retės artistai.

ĮDOMŪS KONCERTAI
Religinio meno parodai Čika 

goję įžangą padarė vargonų vir 
tuozo Zenono Nomeikos vargo 
nų koncertas, kurį labai rimtai vičiaus raštai ir Juškos lietuvių 
ir objektyviai įvertino muzikas liaudies dainų rinkiniai.

tan

la

į LAIKO ILGIAU NEGU KITOS! I

ro „Richard III“, kuriame daly 
vauja lietuvis aktorius J. Gel 
gandas; įdomus filmas pagal ra 
šytojos L. Toth autobiografinį 
romaną „1’11 cry tomorrow“; 
verksmingas filmas „Al that 
raevens allows“; komediškas 
muzikinis filmas „Guys and do 

(par Us*’; subtilus anglų gamybos 
filmas „Lease of life“; spalvi 
nis Londono gamybos filmas iš 

gos, ir pasiaukojimas gali būti baletinių scenų „Dance, little 
tik lengva našta, kada palygin 
ni taip augšto kultūrinio tikslo 
siekimą. ALT Sąjunga sveiki 
na šį didįjį žygį ir linki geriau 
siu sėkmių. Esame įsitikinę, 

gražiausio kad mūsų patriotingoji visuo 
menė tikrai rems ir pati jung 
sis apvainikavimui šio pirmuti prieš kelis metus esą užplana 
nio išeivijoje taip didelio mos vę ir pažadėję pastatyti Vilnių >> 
to1. Juk kultūrinės vertybės yra je gerą teatrą, bet ligšiol jau x 
stipriausias pagrindas ir teisė viskas esą užmiršta ir apie tai » 
laisvam ir nepriklausomam gy nekalbama,

a KNIT-GOQD§ A

DARBINĖS KOJINES
Kokių tik rūšių ar 
svorio jums berei 

lady“, „Marty“ ir kt. | kėtlJ’ Penmans
OKUPANTAI DAUG ŽADA, ° ’ ' b ° .

BET NIEKO NEDARO | yra vlsoklLl- lr ne 
y. v . « svarbu kuriasŠia tema rašytojas Antanas $> .

Venclova Maskvoje būdamas iš « linksite, 
drįso pasakyti, kad rusai jau kinsite, 
—; vertingas 

už šią 
kojinių

išsi
Jūs įsiti 
kad 
pirkinys 
kainą, 
skyriuje.

tai

ne tiktai kad nieko TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Žinomi nuo 1868. (WS-10-4)

atsargiau kad nebūtų jokio pa taro pasisakymų pagydyti, „fu rell, kad jis jaučiąs galvos skau 
-- • -j-”— ---------- *.-------- 7----- “> xxx'-xxx. Fxx,„ ir kad jis galvoja turįs

griūti, aš pastebėjau prieš svarbius pasirodymus vie sikartodavo ir, galų gale, jis bu augštą kraujo spaudimą. Bu 
' , Hitleriui buvo daro vo stačiai apsėstas minties, kad vo nuspręsta panaudoti dėles 

(siurbėles) ištraukimui iš ran 
kos kraujo. Po tokio kiekvieno 
kraujo nutraukimo, Hitleris at 
sidusdavo su matomu palengvė 
jimu ir sakydavo: „O kaip da 
bar gerai! Dabar aš vėl turiu 
laisvą galvą!“

Kada vakareičiai sąjunginių 
kai vis labjau spaudė Vokietiją, 
vis artėjo, tuo daugiau laiko 
Hitleris praleido bunkeryje. 
Žmonės, kurie aplankydavo jį 
nematę jo ilgesnį laiką, būdavo 
sukrėsti jo išvaizda. Jis tuo lai 
ku išrodė visai pasenęs žmogus 
ir, aš galvoju, jis pats tą prade 
jo suprasti.

„Už savo žilus plaukus aš 
turiu dėkoti ne savo priešams“, 
sakydavo Hitleris, „bet mano 
generolams, kurie nuleido ma

mus- atsargiai, kad nebūtų jokio pa taro pasisakymų pagydyti, „lu 1Cu, i
Kai jo kuriamasis pasaulis vojaus. Dr. Morell nurodymais, hrerio“ pilvo skausmai vėl pa smus 

pradėjo g“ -v , • • ... - . . ....
Hitlerį staiga pavirtusį senu Šurnoje, J . __________ _____________ ,
žmogumi, nežiūrint jo metų, ir mos injekcijos (vaistų įšvirkš visa tai susitvarkys, jei jam bus 
žmogų su palaužta sveikata, timai po oda). duodamas atitinkamas maistas.
Nedaugelis Vokietijoje žinojo, Hitleris bijodavo, kad jo pil Tam reikalui jis pasiėmė sau 
nes ši paslaptis buvo labai sau vo skausmai gali prasidėti vidų virėją iš klinikos dietetikų (die 
goma, kad „fuehreris“ tuo lai —j--1-1--  ”— rT'-' ■ • ™ -•
ku jau vilko savo kairiąją koją, 
kad jo kairėje akyje išsivystė 
neperstojantis trūkčiojimas, 
kad jis negalėjo gerai matyti, 
kad jo plaukai pražilo galimai 
nuo jo vedamo gyvenimo, — 
paskutiniu laiku jis beveik pa 
stoviai gyveno požemyje. Ko 
vodamas su visais savo sunku 
rnais ir nelaimėmis, Hitleris 
jieškodavo pagalbos, kaip ir 
per visą eilę metų, pas savo gy 
dytoją dr. Theo Morell, vieniu 
telį gydytoją, kuriuo jis, atro 
dė, pasitikėjo ilgesnį laiką.

Morell pasirodė scenoje 1936 
mt. ir labai greitai pasistengė 
įsigyti beveik: hipnotizuojančią 
įtaką Hitleriui. Jis paruošdavo 
specialius vaistus, kuriais Hit 
leris nepaprastai džiaugdavosi.

— Morell yra mano žmogus, 
— sakydavo Hitleris. — Jis iš 
gelbėjo mane nuo skausmų. Aš

ryje jo didelės prakalbos. Tai tų specialistą). Toliau jis įsakė, 
gi, viena injekcija buvo daro kad jam būtų auginamos daržo 
ma išvengimui galimų pilvo sk vės specialiai paruoštoje žemė 
ausmų, antroji, duodama tuo je, kuri buvo dezinfekuojama ir 
pačiu laiku, buvo jo energijos į kurią būdavo įmaišomos spe 
padidinimui, o gal ir sumažini cialiai parinktos trąšos. Šios že 
mui pirmosios injekcijos veiki mės daržovėms pavyzdžiai kar 
mo. tas nuo karto buvo tikrinama

Tie įšvirkštimai — injekcijos laboratorijose. Vanduo, kuria 
taip padažnėjo, kad pačioje pa me buvo verdamos daržovės, 
baigoje, nežiūrint to ar buvo buvo irgi reguliariai tiriamas la 
prakalbų ir viešumoje pasirody boratorijose, kad jokiu būdu 
mų ar ne, Hitleris buvo bado nebūtų apkrėstas ar užterštas, 
mas adatomis ir daromi įšvirkš Kada karas pradgjo blogai 
timai kas antrą dieną. sektis, Hitlerio nervai pradėjo

Be viso to, Hitleris turėjo blogėti, ir jam buvo prirašyti 
nuolatinę baimę, kad jo svoris „belladonna“ vaistai nuolati o 
auga. Suliesinimui jis naudoda niam naudojimui — nervų nu ne žemyn“.' 
vo labai stiprius vidurius palei raminimui. Nežiūrint viso to, 
ūžiančius vaistus, o po to opiu 
mą — vidurių nuraminimui. Gi 
po opiumo jis naudodavo dar 
kitos rūšies vaistus, kurių tiks 
las buvo užmušti visas galimai 
atsiradusias jo kūne bakterijas, lerio paveikslus ar fotografijas

Pačioje pabaigoje, po ilgos padarytas tuo laiku ar vėliau, 
.5—_ --------—_—-*praktikos, aš pats prasidariau tai jūs pastebėsite, kad visuo met nebuvo atrastas. Aš turiu

,iPgimti metu kuriun^ aš buvau • i ♦•'’V 7 kėntej° n?°„ nerni£° hgos, ku kuone gydytojas todėl, kad vi met jo kairioji ranka buvo at savo nuomone, ir niekaip kitaip
desimti metų, kuriuos as buvau Šie pieštukai tai ir buvo tie daik nai gydyti jis naudojo apie tu suomet nešiodavausi su savim . • . - .. • -- - --- - ----
jo asmeniniu tarnu, Hitleris tūtai, kuriuos jis griebdavo ir žiną skirtingų migdančių pilių didelį lagamina prikrautą vais 
redavo naudoti akinius rašymui trenkdavo į stalą su tokia je lių, kurias reikėjo naudoti su tu, tablečių, po oda leidžiamu 
ir skaitymui. Jis to nepakęsda ga, kad jie sulūždavo, kada jis lig tam tikro, plano. Dr. Morell vaistų, adatų ir kt. Aš buvau iš 
vo ir venge, net stačiai įjojo, būdavo sujaudintas. Tačiau, tai pasakė Hitleriui, kad jis gali mokęs ir žinojau kada, kokius 
kad kas nors nepamatytų jo su yra viskas, ką aš galiu prisi naudoti tų piliulių tiek, kiek jis vaistus ir kaip naudoti.
akiniais. „Fuehreris negali ne minti apie jo įkaitintus jaus nori, nes jos pagamintos taip Nežiūrint ankstyvesnių dak

Po to, kai aš buvau rusų nu 
Hitlerio kairioji ranka pradėjo čiuptas, mane paėmė ton pa 
drebėti ir nuo Stalingrado kri............~ '
timo laiko jis sunkiai galėjo su 
valdyti šį drebėjimą.

Jeigu jūs patikrintumėt Hit

čion liūdnų prisiminimų vieton 
parodyti, kur palaidotas Hitle 
ris. Daug kartų ir visapusiškai 
aš apie tai buvau klausinėja 
mas, tačiau mano pasitenkini 
mui Hitlerio lavonas niekuo

remta į kūną arba sugniaužta negali būti, kad štabo koman 
dešiniąja ranka priekyje. Tik dos kareiviai palaidojo Hitlerį 
tai tokiomis priemonėmis jis ir Eva Braun bendrame kape 
galėjo sulaikyti nepaprastą kai netoliese Reicho kanceliarijos, 
rėš rankos drebėjimą. Tuojau kur jie, gali būti, guli ligi šian 
po to kai išsivystė rankos virpė dien.
jimas Hitleris pasakė dr. Mo Sulietuvino: J. Skardis.



1956. IV. 4. — Nr. 14 (405) N E P R I K L A U S O M A LI E TUVA 5 PSL.

MŪSŲ MP ORTAS
ČIKAGOS SPORTINĖJE PADANGĖJE

Čikagos lietuviai sportinin Čia laimėjimas atiteko P. 
kai, nors ir pamažu, bet vistiek Tautvaišai, kuris surinko 4% 
kruta, nesušalę, palyginti gana tšk. iš 5 galimų (sužaidęs lygio 
šiltos, šios žiemos speiguose. mis su Rimašausku). Antiuoju 

Dabar čia veikia 2 lietuvių liko ir klubo meisterio vardą lai 
sporto vienetai: LSK „Neris“, mėjo Aleksandras Zujus, suka 
kuri pereitą rudenį atsirado iš lęs 4 taškus. Po jo sekė jauna 
susijungusių „Perkūno“ ir „Gin sis, talentingas šachmatininkas 
taro“ klubų ir LFK „Vainų Kazys Jakštas, kuris prieš ke 
tas“ — naujasis futbolininkų lias savaites Čikagoje įvykusia 
klubas. me didmeisterio S. Reshews

„Neries“ šiuometinė veikla kio simultane, gavo pergalę, 
pasireiškia daugiau krepšiniu 
ir šachmatais. Krepšinio srity 
j e klubo 2 komandos dalyvauja 
Vid. Vakarų Apygardos krep 
š-'iUo pirmenybėse, kuriose yra 

msios į pirmąsias vietas.
Kovo 17 d. „Neris” I krepši 

nio komanda pas save sumušė 
Detroito LSK „Kovo“ kiepši 
ninkus net 104:64, tuom užsi 
tikrindama sau tolimesnį pi ima 
vimą. Jų kiečiausiu varžovu 
bus ASK „Lituanikos“ krepšį 
nio penketukas iš Urbanos, ku 
rie chikagiečiams gali iškrėsti 
pokštą .

„Neries“ krepšininkų tarpe 
yra nemaža čia gimusiojo jauni 
mo, kuris bendradarbiauja su 
naujai į šį kraštą atvykusiais. 
Tai gražus pavyzdys, skati 
nantis ir kitus susidomėti tokiu 
sektinu pavyzdžiu.
.j$io klubo šachmatininkai

pat yra judrūs. Jie kiekvie 
na penktadienį susirenka pasi 
varžyti žaibo turnyruose, o ko 
vo 10 — 11 d. turėjo klubo pir 
menybes be konkurencijos, da 
lyvaujant ir šachmatų meiste 
riui — Povilui Tautvaišai.

SUKAKTUVININKAI
Prof. Viktorui Biržiškai suka 

ko 70 metų amžiaus. Prof. V. 
Biržiška yra jauniausias iš tri 
jų brolių profesorių. Jis yra ga 
bus matematikas. Apie prof. 
Viktorą Biržišką ir prelatą Ado 
mą Jakštą - Dambrauską yra 
anekdotiškas pasakojimas. 
Kaip žinoma, Jakštas savo aske 
tizmą stiprino matematiškomis 
studijomis. Kartą jis atbėgo 
pas matematikos profesorių 
Viktorą Biržišką ir džiaugda 
masis pareiškė: „Aš išradau tri 
gonometrines tiesas“. Profeso 
rius peržiūrėjo prelato matema 
tinius darbus ir pareiškė: „Vėl 
tui gaišai laiką, prelate, nes ši 
tos tiesos jau seniai kitų mate 
matikų atrastos“... Jakštas dėl 
to nenusiminė ir toliau tęsė ban 

nybės, kuriose mūsiškiai rengia dymus, o profesorius Viktoras 
si dalyvauti. Biržiška tebedirba kaip mate

Neseniai įvykusiame klubo matikas, nors dabar ir neturi 
galimybės profesoriauti. Sukak 
tuvininkas yra parašęs knygų 
ir dabar dirba toje srityje. II 
giausių metų!

65 metų amžiaus susilaukė 
poetas Faustas Kirša, kuris ta 
proga pagerbtas Bostono rašy 
tojų draugijos.

65 metų amžiaus susilaukė ir

Futbulo klubo „Vainutas" 
pastogėje irgi gerokai yra kru 
tama. Netrukus Čikagoje prasi 
dės amerikiečių futbolo pirme

MAMERTAS MACIUKAS?
%b

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

narių susirinkime buvo išrink 
ta nauja klubo valdyba, kuri pa 
siskirstė pareigomis: Ed. Šulai 
tis — pirm., K. Baltramonaitis
— reik, ved., Alg. Malinauskas
— sekr., J. Perkūnas — iždin. 
ir Ed. Sadauskas — delegatas 
į amerikiečių lygą.

Šiaip Čikagoje susidomėji 
mas sportu nėra didelis ir į rašytojas Juozas Balčiūnas - 
apygardines krepšinio pirmeny - Švaistas, ta proga pradėjęs ra 
bių rungtynes tesusirenka apie šyti autobiografiją. Pirmieji 
25—35 žiūrovai. Taip pat ir bandymai yra vykę ir įdomūs, 
sporto darbuotojai čia „ilsisi“, 
kas galima matyti ir iš to fakto, 
kad Čikaga nepasiūlė sąrašo į 
naujojo FASK-to rinkimus.

Edv. Šulaitis.
— Jaunųjų rašytojų suvažia 

virne Maskvoje Lietuvos rašy 
tojai iš pono okupanto sušilau 
kė priekaištų ir pabarimų, kad 
nemoką tarnauti okupantui. . .

SPECIALUS-
PIRKITE PASITIKĖDAMI IS KRAUTUVES, KURIOJE 

DIDŽIAUSIAS BRITITISKU MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS KANADOJE. RENKITĖS TINKAMAI 

IR PAGAL PASKUTINE MADA TIK UZ

"TIP TOP" RUBAI 
pagal užsakymo

TIP TOP įmonės yra 
kiekviename mieste

Galite paeltlkėtl Tip Top 
Tailors, Kanados didžiausia, 
pagal isni'alavlma rubu fir- 

linkama 
medžiaga 1h britišku med
žiagų, 
pasiūti 
dualius 
“TRIM

Leiskite sukirpti ir 
pagal jusu indivi- 
ismataviinus, vad. 
LOOK” — populia- 

st i liaus Kanadoje, 
ojme, kad busite 

patenkinti arba gražinsime

Pasirinkite Tip
Top

tailors

g
ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Stasys Yla. LAISVĖS PRO 

KLEMA. Immaculata. Auto 
riaus leidinys. 1956 m. Ados 
Korsakaitės aplankas. 246 pus 
lapiai. Kaina 2 dol. Adresas ne 
pažymėtas.

Zenonas Bačelis. KOLCHO 
ZAI LIETUVOJE. . . Lietuvos 
žemės ūkio atstatymo klausi 
mas. Sao Paulo, Brasil, 1955 m. 
Tai Inžinieriaus Z. Bačelio, ii 
gamečio Lietuvos žemės ūkio 
darbuotojo, leidinys, kuriame 
yra šie skyriai: Žemė — nuosa 
vybės objektas; Agrarinės re 
formos; Žemės ūkis sovietinia 
me chaose; Žemės reformos pla 
nų netikslumai; Nuosavybės 
teisė — ūkininko viltis; Pirmi 

kaip rašytojams, nė reforma — kooperatiniai 
ūkiai; Neišvengiami sunkumai 
ir kliūtys; Kooperatinių ūkių 
reikšmė ir nauda; Teis, ir tech, 
žemės valdymo atstatymas; 
Baigiamosios išvados. Leidnys 
gaunamas 
Lietuvos“ 
George St., Ville Lasalle, Mon 
treal 32, Q. Canada.

Kaina 50 et.

ŽODIS SIELOMS.
kun. K. A. Matulaitis MIC, 1 jis^sumokėtų savąją dali, 
dalis. Išleido Šv. Teresėlės rna 
žųjų sielų misijų brolija. 1955. kiekvienas dirbantis 
adresas: I___  — . .............. —
MIC, Marion Seminary, Claren 
don Hills, Illinois, USA.

VILTIS, vol. XV, march-ap 
ril, 1956. Tai yra gražiai V. F. 
Beliajaus leidžiamas vienas iš 
nedaugelio anglų kalba žurna 
lų, daugiausia skiriamas tauti 
nių šokių reikalui, bet ne vien 5.—Jaunimo fiziniam iavini 
tuom besitenkinąs. Žurnalo ad

„CLUB“ rūbai $ 49.95 — „FLEET STREET“ rūbai $ 72.50.

A, J. Norkeliunas

MOV T 
flcdh 

KODĖL? 
Montrealio Seimelio Prezi 

diumas yra paskelbęs Solidaru 
mo mokesčio surinkimo vajų. 
Šis mokestis, kurį moraliai kiek 
vienas lietuvis yra pasižadėjęs 
kas metai mokėti, yra tas didy 
sis pajamų šaltinis, iš kurio te 
ka visas lietuviškas veikimas ir 
pagal kurio gausumą yra matuo 
tarnas lietuvių kolonijos sugy maitis, M. Adomaitienė, T. Čip 
venimas bei supratimas savų kienė, T. Stankūnaitė, H. Na 
reikalų. Ne vieną kartą, ir ne gyS> Į. Mališka, V. Dikaitis, S. 
viena valdyba, yra prašiusi, šią Naginionis, P. Baltuonis, P. Bu 

kauskas, V. Valka, Skrebutė 
nas, A. Vazalinskas ir A. Keb 
lys.

Vėliau bus paskelbtas toli 
mesnis sąrašas.

Montrealyje šiuo metu gyve 
na apie 6000 lietuvių, iš kurių 
yra apie 1500 dirbančių. Kiek 
vienam sumokėjus solidarumo 
mokestį, gautųsi pasakiška 3. 
000 dol. suma, kuri praskintų 
kelią į gražią ir darnią lietuvis 
kosios bendruomenės klestėji 
mo ateitį. Tad nelaukime ragi 
nimų, bet patys kreipkimės i 
Prezidiumo narius, arba į iždi 
ninką K. Toliušį, 1907 Egan 
Avė, tel. PO 6-5322 (arba kiek 
vieną sekmadienį po Sumos Au 
šros Vartų parapijos salėje) ir 
sumokėkime šią dviejų dolerių 
sumą.

S. Naginionis 
Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

ndruomeninę pareigą atliko ir 
Solidarumo mokesti susimokė 
jo: A. Kudžma, P. Paukštais, 
P. Rudinskas, P. Juodkojis, M. 
Žilinskas, A. Gaurys, J. Juod 
viršienė, A. Matulis, J. Aniuo 
lauskas, K. Veselka, A. Vesel 
kienė, B. Jurkienė, V. Kačcr 
gius, D. Mališkienė, J. Ado

SRUOGAI IR KRĖVEI 
LIETUVOS AKUPANTAS

pamažu pradeda grąžinti pilie 
tines teises, 
Tiktai pernai komunistai grąži 
no pilietines teises Dostojevs 
kiui, o šiemet okupantas grąži 
na teises ir Sruogai su Krėve, 
žinoma, bandydamas jiems iš 
versti kailinius ir bandydamas 
juos nušviesti kaip sovietiškus 
ir okupantiškus.

LIETUVOS OKUPANTAI 
GIRIASI,

o amerikiniai jų turavotojai, 
kaip Prūseika, pritaria, kad 
prof. Purenąs esąs pagerbtas... 
„garbės raštu“, o prof. Ivanaus 
kas ir rašyt. Vienuolis-Žukaus 
gas gauną pensijas, iš kurių, de 
ja, išgyventi negali ir senatvėje 
turi dirbti papildomus darbus, 
kad išsimaitintų.

— Buv. Kauno Universiteto 
botanikos profesorius K. Rege 
lis parašė Lietuvos augalų geo 
grafiją, kuri leidžiama vokiečių 
kalba.

— Pianisto Andriaus Kupre resas: V. F. Beliajus, 1540 Ten 6. — Lietuviu bendruomenės 
vičiaus fortepiono koncertas th Ave, San Diego 1, Califor reprezentacijai.
įvyko Čikagoje kovo 24 d. nia, USA. Kai kurie Montrealio lietu

via* jau yra šį mokestį sumokė delis ir pajėgus.

„Nepriklausomos 
redakcijoje; 7722

pareigą atlikti visu uolumu, ta 
čiau dėliai vienos ar kitos prie 
žasties vos 1 O-tas nuošimtis vi 
sų lietuvių teįstengė sumokėti 
šį dviejų dolerių mokestį.

Seimelio Prezidiumas, nore 
damas suprastinti mokesčio 
sumokėjimo procedūrą, visą 
Montrealio miestą yra paskirs 
tęs į 45 rajonus, kuriuose yra 
po vieną rinkėją. Šio rinkėjo pa 
reiga yra apeiti visus jam žino 

Vertė mus lietuvius ir paprašyti, kad

Solidarumo mokestį moka 
lietuvis ir 
skirstomaKun. Br. P. Vitkus surinktoji suma yra 

sekančiai:
1. — Šeštadieninėms

ms,
2. — Vaikų vasaros

ms,
3. — Tautinių šokių
4. — Menui, kaip chorui, teat 

rui ir pan.,

Dr. Roman Pniewski
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose | 
| Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistą*

$ I 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623 į

e g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. ;

I (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) |

I ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

& NAMAMS PASKOLOS
I PATVIRTINTI VERTIMAI i
g |

1 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 4

1
p e r £

MONTREAL ENTERPRISESįReg’d |
Jei. RA 7-312 0 |

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 |

| J. GRAŽYS
I SIUVU NAUJUS IR
| TAISAU SENUS 
| KAILINIUS PALTUS.
| DUODU GERĄ KAILIŲ
| PASIRINKIMĄ.
| DARBĄ ATLIEKU
| SĄŽININGAI
I IR ŠVARIAI.
| KAINOS PIGESNĖS
| KAIP KITUR.
| 3910*St. ZOTIQUE St.,E.
s> RAymond 1-6005.
5> Kreiptis po 6 vai. vakaro
v šeštadieniais—visą dieną.

®S®©®®©©©®®®©©©©©®®©©©®®®®6©©©®©©®®®©©©©©©©©®©®®'

JI
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve X
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai X 
duodamos betkokiam geram tikslui. g

Ved. D. Jurkus, He 4280. £

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje g 
Banko kambary. o

Pirm. A. Norkeliunas .................................. RA 7-3120 $
#®©©©®©®®®®®®®©®®©®©©©©©®®©©©©©®©®©®®®®®®©©®®®®®®-

Detecto T. V. & Radio Service Reg’dJ
| 3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. |
i Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. I

mokyklo

stovyklo

grupei,

MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORO VALDYBA

kreipiasi i Montrealio lietuvius 
n kviečia i chorą naujus narius 
nes norima, kad choras būtų di 

Choras gegu 
ję. Jie suprato reikalo svarbą žės 12 d. numato koncertą-su 
ir paskubo įsitraukti į bendrą buvimą, o rudeniui nori pasi 
darbą. Daugelis lietuvių nelau ruošti dideliam koncertui. Va 
kė nei raginimo, nei rinkėjo, sąrą numato iškilų ir ekskursi 
bet patys kreipėsi į Prezidiumo jų. Būtų malonu, kad dar dau 
narius ir sumokėjo mokestį, giau lietuvių ir lietuvaičių ypač 
Yra paskelbti tie, kurie savo be prisidėtų prie choro.

mui

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ

« Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo
g kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 

ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius
sį reikmenis su nuolaida.
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LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą
i

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ii kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ii- JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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 p m. PL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MON I REAL 
(2 r. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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S,$ yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- Į
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. <
g Lietuviams nuolaida. ;
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, Į
g P. Q. Tel.: HU 8—0162.^
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Laiškai ir siuntiniai 
į Lietuvą?

Paskutiniais metais daug kas donieji Lietuvos okupantai, pil 
iš mūsų tautiečių Kanadoje, o dant įvairias anketas (užklausi 
taip pat ir visame laisvame pa mų lapus), ir šiaip kiekveina 
šaulyje, šioje pusėje „geležinės proga įtarinėjo ypatingai visus, 
uždangos“, pradėjo gauti vis kurie turėjo bent kokių ryšių 
daugiau laiškų iš savų giminių su užsieniu: buvusius užsieny 
draugų ir pažįstamų pavergto je, turinčius giminių užsienyje 
je Lietuvoje. Pasitaiko nemaža ar susirašinėjančius su užsie 
laiškų net ir iš Sibiro. Charak niu. Užsienis komunistiniams 
teringa, kad daugelyje tokių okupantams visuomet atsiduo 
gaunamų laiškų visai nekviečia da šnipinėjimu, kapitalistine 
ma grįžti Lietuvon. Be abejo, propaganda ir krašto išdavi 
kaip ir reikia tikėtis, daugumo mu... Laisvojo pasaulio žmones 
je laiškų labai „džiaugiamasi" iš tokių įtarinėjimų tik juokia 
padaryta Sov. Lietuvoje „pa si, tačiau ar galima aklą fanati 
žanga“ ir „laimingu ir laisvu ką priversti pakeisti nuomo 
gyvenimu, tačiau kai kuriuose 
laiškuose ir to nėra, bet prašo 
ma rašyti, jieškoma pažįstamų 
ar giminių adresų ir net gana 
atvirai duodama suprasti, kad 
reikalinga materiale parama.

Įsidrąsinę mūsų "žmonės vis 
dažniau pradeda rašinėti, vis 
daugiau siunčiama įvairiausių 
maisto, rūbų bei vaistų siunti 
nių, duodant gerai pasipinigau 
ti tarpininkaujančioms kompa 
nijoms ar bendrovėms. Taip su 
sirašinėjimas ir siuntinių siun 
timas į Sov. Lietuvą vis didėja 
ir didėja. Gerai, kad yra gali 
mybė sušelpti dvasiškai ir me 
džiagšikai išeikvotus, apiplėš 
tus nelaimingus žmones, ta 
čiau ar tuo viskas laimingai 
baigsis?

Argi pamirštame ir neatsime 
name 1940-1941 mt., kada rau

(Skelbimas)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

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

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

^-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©S

KANADOS MIŠKO PRAMONĖ
Miško brolių gyvenimas ir darbini,

Remiantis oficialia Kanados kelio, o popierių dirbtuvių ta 
valdžios 1955 m. išleista kny me tarpe yra 8. Kiekviena iš 
ga „The Official Canada Year tų dirbtuvių pagamina popie 
Book Dominion Bureau of Sta rio nuo 400 ligi 700 tonu per 
tistik“, Kanados miško pramo 24 darbo vai. 
nė yra penktoj vietoj viso kraš 
to pajamų atžvilgiu, ji duodan 
ti darbo šimtui tūkstančių dai 
bininkų bei kitoms krašto pra 
nionėms, kaip tai: elektros, che 
mijos, transporto, 
gainių statybai ir 
čiuojama, kad vien 
tai miško eksporto 
tui apyvartos 35 miliardus dole 
rių.

Duomenys rodo, kad. visos 
Kanados krašte yra 1.485.870 
kvadratinių mylių miško, tai 
yra 42 procentai visos Kana 
dos žemės apaugę miškais. Sta 
tistika rodo, kad Kanada dau 
giau nei 50 procentų viso pa 
šaulio, popieriaus pagamina ir 
eksportuoja į užsienį viena. 
Vien tik Ontario provincijoje 
1951—1953 metais buvo paga 
minta visokios rūšies popie 
riaus 74.131.774 tonos.

Apskaičiuojama yra, kad iš 
vieno korto popiermalkių gau 
narna viena tona 
Kortas yra medžio 
dų pločio, 4 pėdų 
8 pėdų ilgio.

Aš nesigilinsiu į 
dos krašto miško pramonę, o 
apsistosiu tik prie miško kirti 
mo, „Miško Brolių” gyvenimo 

darbo, Ontarijos provincijoj 
„Thundar Bay Distrikte“.

THUNDOR BAY 
DISTRIKTAS

Tai didžiausia visoje Onta 
rio provincijoj vieta, kur dau 
giausia yra popieriaus garny 
bos dirbtuvių. Pradedant nuo 
„West Fort William“ ir tęsian 
tis rytų link, palei C. P. R. ge 
ležinkelio liniją, Superior eže 
ro pakraščiu ligi Mariton Out., 
šitam tarpe yra apie 150 mylių

elektros jė 
tt. Apskai 
trečdalis tik 
sudaro krao

popieriaus, 
tūris 4 pė 
augščio ir

visos Kana

ir

ATSTOVAUJA
MANUFACTURERS LIFE

PRAsUME AUKOS
V. BIRŽIŠKAI LAIDOTI
Prof. Vaclovui Biržiškai Lai 

doti Komitetas, sudarytas iš 
daugelio Chicagos lietuvių oi 
ganizacijų atstovų, yra atlikęs 
daug darbų, susietų su prof. 
Vaclovo Biržiškos laidotuvė 
mis, ir surinkęs nemaža aukų 
šiam reikalui.

Tačiau šis Komitetas laikys 
savo įsipareigojimus baigęs tik 
tada, kai iš surinktų aukų atly 
gins su liga ir laidotuvėmis vi 
sas susietas išlaidas ir šiam lie 
tuvių tautos nusipelniusiam 
mokslininkui pastatydins nors 
kuklų antkapį.

Nors Tautinės Kapinės davė

Kiekviena popierio dirbtuvė, 
yra atskiros kompanijos, išski 
riant Abitibi ~ 
Co., kuri viena turi savo nuo 
savybėj tris popieriaus dirbtu 
ves šitam distrikte. Kaip tai, 
viena Fort - William mieste, o 
dvi Port Arthur mieste, ši 
kompanija yra viena iš didžiau 
siu ne tik Kanadoj, bet ir visa 
me pasauly popierio gamyboj.

Kiekviena kompanija turi sa nemokamai sklypą velioniui pa 
vo taip vadinamą miško „Limi laidoti, Laidotuvių Direktorius 
ta“ koncesiją iš Ontano pro ponas Ridikas 
vincialės valdžios, kuriai moka mą taip pat nemokamai atliko, 
tam tikrą mokestį už kiekvieną 
sukirstą kordą popiermalkių.

Kiekviena kompanija veikia dariusias skolas išmokėti ir pa 
skyrium. Gal už kokių 300, 200, statyti antkapį, 
ar šimto mylių nuo dirbtuvės ~ 
esantį mišką gabena į dirbtu 
ves. Tam naudojamos pigiau 
sios priemonės — upės, ežerai 
ir vėl upės, kurios daugiausia 
įteka į Superior ežerą. Žiemą, 
kada temperatūra nukrinta Ii 
gi 35 ir net 50 laipsnių žemiau 
nulio, o sniego padaugėja ligi 
3—4 pėdų gylio, kada susąlą 
visi pelkynai, ir dumblynai, ta 
da išliejami vandeniu stori šiuo 
gsniai ledo iš ko padaromi pla 
tūs ir tiesūs keliai. Tais keliais 
tada gabenami medžiai iš gilu 
mos miško į upes ir ežerus. 
Darbas čia eina panaudojant 
augščaiusį techniškumą ir ini 
ciatyvą ir dirbama dieną ir nak 
tį. Atėjus pavasariui ir vasarai, 
kada ledai ištirpsta, vandens vi 
sur padaugėja, vanduo bėgda 
mas žemyn kartu ir tuos me 
džius nešasi su savimi. : 
čia tik pagelbsti, kad medžiai 
nesusikimštų ir nesustotų. Su 
bėgusios popiermalkės į Supę 
rior ežerą, yra kraunamos į di 
džiuosius prekinius laivus po 
3000 kortų į vieną ir gabena 
mos į dirbtuvę. Kur nėra gali 
mybės gabenti tokiu būdu, ga 
benama geležinkeliais.

Medžių rūšis yra kertama 
daugiausia vadinami „Spru 
sai“, kaip lietuviškos eglės, ji taip pat turėjo gerą vakarie 

iš kurių daugiausia gaunama nę, paruoštą p. Motuzienės, p. 
visokių chemiškų medžiagų ir Stankienės ir kitų talkininkių, 
geriausis popierius. Vakarienė buvo garbei Tėvo

Dalis yra kertama ir , 
pain“, kaip Lietuvos pušis 

Bus daugiau.

GERI METAI TCA
; Trans-Canada Airlines,
■ džios nuosavybėje esanti 
1 bendrovė, kurio slėktuvai skrai
■ do skersai Kanadą nuo vande

nyno iki vandenyno, per Atlan 
tą, į JA Valstybes ir į Vakarui 
Indiją, 1955 metais turėjo re 
kordą. Jos pajamos pakilo iki 
77.400.000 dol., duodamos pel ,©©©©©©©©©©©©©©©©©?>?>'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©? 
no 190.095 dol. Į

Šiuo metu bendrovė turi 69 « 
lėktuvus lėktuvus ir 8.500 tar 1 
nautojų. 1955 metais ji per ve t 
žė 1.682.000 keleivių.

— Maskvoj lankantis Dani 2 
jos premjerui Hansen, Bulga 1 
ninas pasiūlė tostą už gerą su 
gyvenimą, taiką ir Atlanto bei 
Varšuvos sąjungų paleidimą. 
Hansen atsakė, kad už du pir 
mus jis geria, bet ne už du pa 
skutimus.

Power & Paper

visą patarnavi

tačiau dar trūksta lėšų užsibrėž 
tą tikslą įvykdyti — baigti susi

Todėl Komitetas drįsta 
kreiptis į gausų prof. Vaclovo 
Biržiškos buvusių mokinių, stu 
dentų, gerbėjų, kolegų bei pa 
žįstamų būrį, į jautrios širdies 
tautiečius ir prašyti prisidėti 
auka šiam reikalui ne tik čika 
giečius, bet ir kitų kolonijų lie 
tuvius.

Aukas prašome siųsti šiuo ad 
resu:

Prof. Vaclovui Biržiškai 
Laidoti Komitetui.

1739 So. Halsted St., Chicago 
8, Illinois.

JUOZAPINĖS PRAĖJO

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.

SVARBUS MAŽOSIOS LIE 
TUVOS TARYBOS POSĖDIS

Mažosios Lietuvos Tarybos 
piezidiumas, susirinkęs 1956. 
III. 3—4 d. d. posėdžių Hanno 
veryje, pasiremdamas MLT sta

gražiai ir DLK Vytauto klube statuto 4-ju paragrafu, į prezi 
ir Aušros Vartų salėje. diumo narius kooptavo Vilių

Vytauto klube šį kartą buvo Mačiulaitį, seną mažlietuvj re 
gausu žmonių, kurie gražiai lei zistentą, išlaikytą nacių kacete 
do laiką. Juozai visi gavo prie nuo 1940 m. rugpjūčio menesio 

_ įėjimo gėlių į atlapą. Labai ska iki 1945 m. gegužės mėnesio, 
Žmogus niai vakarienė buvo paruošta po kai Vakarų Santarvininkai vi 

• • *.• . sus suimtuosius išlaisvino.
Prezidiumas, išklausęs savo

nių Paznokaitienės ir Girdaus 
kienės, bet talkoje buvo p. Juo 
zas Bakanavičius su žmona ir pirmininko E. Simonaičio ir M 
daugelis kitų. Juozų buvo atvy LT atstovo Vliko V. Taryboje 
kusių ir iš toliau, taip iš St. Je M. Gelžinio pranešimų, nusista 
an buvo atvykęs p. Juozas Pau tė: MLT santykių su MLRS 
lauskas. Nesunku buvo atskirti reikalais nutarimu 
Juozus, nes jie visi turėjo prie bet pateikti eilę 
krūtinės po gėlę. Tai gražus riuos teapsvarsto 
paprotys.

A. V. Parapijoje susirinkusie

nedaryti, 
siūlymų, ku 
visi laisvaja 
mažlietuviai, 
pasisakius ir 
pasiūlymus, 

formulavimo.

nę?!..
Jau ne vienas atsitikimas Ka 

nadoje parodo, kad po keleto 
laiškų tas sudarytas su Tėvyne 
ryšis nutrūksta. Matomai laiš 
kų rašinėtojams raudonieji prie 
vartautojai atranda „naudinges 
nio darbo“, kur nors plėšinių 
plėšti, ar atšaldymui nuo gau 
namų laiškų jausmus ir įkaitu 
sias viltis išsiunčia į šiltesnes ir 
saugesnes plačiosios Sovietų 
Rusijos vietoves. . .

Mes visi gerai atsimename 
dar prieš keletą metų susidariu 
šią tremtyje nuomonę, nuolat 
buvusią kartojamą tremties sp 
audoje, kad „laiškas į Lietuvą 
yra biletas į Sibirą“. Kaip gi da 
bar? Ar jau taip viskas pasi 
keitė ?!.

Mūsų vadovaujantieji veiks 
niai tremtyje (VLIKas, Kana 
dos Lietuvių Taiyba ar ALT) 
turėtų negaišdami ir aiškiai 
šiuo svarbiu ir rimtu reikalu pa 
sisakyti. Padėties nežinojimas, 
nesiorientavimas ir klaidos ga 
Ii būti apmokamos nekaltų žmo 
nių gyvybėmis ar bent kanČio 
mis. Ar mes pamiršome ir ne 
prisimename 1944 mt. vasaros, 
kad daugelis žmonių Lietuvoje 
artėjant rusams jieškojo patari 
mų ar pamokymo. Nežinojo pla
čiosios masės, kas daryti—bėg Panašios klaidos neturėtų būti 
ti Vokietijon ar pasilikti Lietu kartojamos. J. Sk.
voje? Tačiau tų patarimų ar Red. pastaba. Rašyti, ar nėra 
pamokymų niekas nesirūpino šyti šiandien yra tiktai spėlioji 
duoti. Kiekvienas 
sau”, net ir tie, kurie vadovavo ra 
pogrindžio1 
muil...
su kartumu prisimena ir prisi nūs, bet jis jų mums neatiden 
mins pasilikusieji pavergtoje gS. Visi mes norime rašyti, o 
Lietuvoje, kurie už šią klaidą kokios to rašymo bus pasek 
apmokėjo tūkstančiais gyvybių mes, dabar niekas nei atspėti, 
ir neaprašomomis kančiomis, nei atsakyti negali. Viena yra 

aišku, kad rašant reikia būti la 
bai atsargiems ir labai apdairie 
ms, nes mes labai gerai žinome, 
kad jau pirmosios sovietinės 
okupacijos metu okupantas Lie 
tuvos paštuose turėjo specialią 
tarnybą, susidedančią iš žvalgy 
bininkų, identifikatorių ir foto 
grafų. Paštuose buvo sudaryti 
specialūs laiškų archyvai, ku 
riuose buvo kraunamos ir kon 
centruojamos laiškų foto-nuot 
raukos, kurios, reikalui esant, 
panaudojamos. Visa ši medžią 
ga buvo kataloguojama, kad 
lengviau galima būtų rasti pa 
rūpęs reikalas. Reikia atsimin 
ti, kad sovietai daro nuodugnią 
laiškų cenzūrą ir visa, kas jiems 
reikia, fotografuoja. Tat yra 
aišku, kad laiškus rašant reikia 
būti labai atsargiems. Atsargu 

.©©©©©©®©©ž mo niekad nereikia pamiršti.

ėjo „kas mų sritis, nes niekas 
negali pasakyti, 

laisvės judėji okupantas, žinoma, 
Šią klaidą, reikia spėti, skaičiavimus ir turi

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montiealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-0152

■ PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.
©©©©©©©©©©©©©<>-ę.*j^©©^>**<.-<»Sfc<^<s.<z;.*‘>'<s.*>'’

I’ {staiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — 
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Tel. TR. 1135

nieko tik 
Lietuvos 
turi savo 
savo pla

Vakarienė
Jak Juozo Aranausko, dar nebuvo 

užmiršti ir kiti Juozai, o jų bu 
vo ne vienas, todėl ir vakarienė 
praėjo geroje nuotaikoje.

— Į Londoną atskrido Siero 
vas organizuoti Chruščiovo sau 
gumą.

— Dail. T. Šparkio, vilnie 
čio, dailės darbų paroda Lietu 
vių auditorijoje truko savaitę 
ir turėjo pasisekimą.

— Kipre tebevyksta riaušės, pareiškimai.

Vai 
oro

me pasaulyje esą 
— ir tik visiems 
visiems pateikus 
eiti prie nutarimų

Buvo plačiai išryškinta vado 
vavirno veiklos taktika ir atlik 
tieji darbai. Vietoj mirusių Ta 
rybos narių numatyti nauji kan 
didatai, kurie artimiausiame vi 
sos Tarybos suvažiavime bus 
siūlomi priimti nariais. Tary 
bos suvažiavimas numatytas su 
šaukti šių metų antrajame pus 
metyje.

Dėl mažlietuvių organo „Ke 
leivio“ pasisakyta, kad jame 
pirmoj eilėj privalo1 būti deda 
mi visi mažlietuvių vieningumo

f BALIONAS DIVA MODE | 
g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
X 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
g Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 >> 
5©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

0.95
0.95
0.90
0.85

HF. 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

v Paimam iš namų ir pristatome į vigas Montrealio miesto
$ dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

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

*©©©©©©©©©©©©v©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 

i Lietuviška motery kirpykla | 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

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

GENFRALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

KREIPKITĖS PAS g

Laidotuvių Direktorių I
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN W1LLIBRORD AVE

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

$ J. f. WILSON
Laidotuvių Direktorius

Sįį 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

D. E. BELANGER 3c SONS 
la METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i

IDE LUXE DRY CLEANERS!
____ 143—8th AVENUE, LACHINE
ji /* rp ry Z '7 0 '7 Lietuviams nuolaida.
IVlUi Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Sta Nu
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BENDRAS POSĖDIS
Naujai išrinktos KLB Ha darbingoje nuotaikoje. Gaila 

miltono ap. valdybos ir visų or tik, kad B-nės valdyba atėjo 
ganizacijų pirmininkų - atsto beveik be jokių sugestijų ar 
vų, įvyko kovo 1 d. naujų sumanymų, laukdama jų

B-nės pirm. St. Juozapavi iš organizacijų atstovų, 
čius, atidaręs posėdį, padėkojo 
už atsilankymą organizacijoms DIDELĖ NELAIME 
ir pristatė naujosios valdybos įvyko Hamiltono plieno fabri 
narius, padarydamas praneši ke taip vad. temper mill sky 
mą 
bo planą, kuris daugiausiai rė damas mašiną, 
męsis parengimais ir minėji tas valcavimo volų. Jį ištrauk 
mais. Organizacijų atstovai su ti reikėjo 45 min. Sužalota gal 
pažindino trumpai su kiekvie va ir koja, 
n^s organizacijos veikla. ivil’7

’ienas organizacijos atsto 
vas pareiškė, kad reikia dau iš Čikagos 
giau dėmesio kreipti į lietuvis džio 14 d. 
ką propagandą vietos 
jų tarpe, kviesdamas sudaryti 
3-jų asmenų k-ją atvirų laiškų 
atsakymams vietos dienraštyje, 
įvedant savaitinę radijo valan 
dėlę CHML stotyje, užprenu 
meruojant Lituanus ir Lietu 
vių Dienas vietos bibliotekai ir 
Me Master Universitetui, o 
taip pat papildant lentyną kny 
gomis apie Lietuvą, J. Giedrai 
tis pareiškė, kad tai labai gra 
žus ir kilnus dalykas, tačiau 
mes savo kolonijoje, savo tar 
pe, taip pat turime vesti lietu 
viškos vienybės propagandą ir 

pilnumoje savo širdyse igy J J ‘°-' y y • • • tz R»VB»pcuiJUUia uuvu ucvcm uuu JLFUODd. 1. U1LUZCV1L1U8, I KJUi
ve^intE. augsciau minimus asmenis. ° z_ nl ir TŽ, visiems tiems binas, W. Jakumaitis, B. Kami

Klausimuose ir sumanymuo ncertas yra visų vertas demehami]toniečia kurie neskaito nskas> V. Krumilius, A. Motu
se K. Baronas iškėlė reikalingu šio, n*« datyva.ua na .e ’ _ • .
mą artimiausiu laiku sušaukti giausi musų tremties meniniai 
Krašto Valdybos ir KŠLB-nių vienetai: sol. St. Baranauskas,, 
pirmininkų suvažiavimą išspręs 
ti du didelius klausimus: a) su 
šaukimo VLIKo sesijos Hamil 
tone dar gal šį rudenį ir b) Ka 
nados lietuvių politinės konven 
cijos, Į kurią būtų pakviesti vi 
sų Kanados lietuviškųjų oiga 
nizacijų (ne centrinių, bet ats 
kirų kolonijų) atstovai. Ji vyk pradėjo rūbų rinkliavą mūsų už 
tų tuo pačiu metu kaip ir VLI jūrio broliams ir sesėms. Kiek 
Ko sesija. Motyvavo tuom, kad vienas apžiūrėkime savo spin 
Torontas niekuomet nepajėgs tas nuodugniai, o tikrai jose ra 
išnuomoti reprezentacinės vie sime daug atliekamų ir „nerei 
tos, tuo tarpu Hamiltonui be kalingų“ įvairių iš mados išėju 
veik visi keliai yra prieinami, šių suknelių, išaugusių vaikų 
Taip pat K. Baronas prašė da rūbelių, ar net kostiumų, kurių 
ryti žygius K. Valdyboje dėl šiandien nenešiojame. Tačiau 
Lietuviu Dienos Windsore, ka visa tai yra reikalinga Vokieti- . .. - - _ . •• . • — _  . _ > • . y • _

Lietuvių Diena, o JAV, savo ms, kurie gyvendami iš gauna 
programa ir gal net suvažiavu 
šiųjų skaičiumi. K. Mikšys su 
pažindino taip pat su i 
kaip paminėti Birželio trėmimų 

yną. ę
.'Iškeltas ir parengimų klausi 

mas. Keturi pelningiausi pasi 
linksminimai nubalsuota, kad 
juos rengtų kiekvienais metais 
vis skirtinga organizacija, išme 
tant pasenusį žodį „tradicija“
— kuriuo naudojosi viena orga 
nizacija. Ir taip, jau sekančių 
metų kaukių balius, nubalsuo 
tas sporto klubui.

Bendrai posėdis praėjo gan

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ą apie valdybos numatytą dar riuje, kur VI. Saulius Detaisy ' ’ 
> planą, kuris daugiausiai rė damas mašiną, buvo suspaus ■ >

A. KUČIŪNAS
akomponuos balan 
Čikagos Vyrų Cho 
St. Baranauskui di

ATLIEKA VISOKIUS S1AUDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES. PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 C *orge Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
SAULT STE. MARIE APYLINKĖS 1955 MT. TAUTOS 

FONDO APYSKAITA
Rinkliavos metu Tautos Fon 

dui aukojo: po 6 dol.: N. Au 
kštikalnis; po 5 dol.: A. Bajo 
ras, R. Galinis, Z. Girdvainis, 
S. Grigaitis, i^un. L. Kemėšis, 
J. Skardis, H. Matijošaitis, A. 
Motiejūnas, V. Mockus ;po 3 
dol. B. Dabulskis, J. Okmanas, 
V. Žiurauskas; po 2 dol.: S. 
Druskis, P. Gasperas, A. Gus

miltoijiečių nepraeiti tylomis tainis, J. Kvaščiauskas, P. Motu 
1 Užs*išaper kreipimąsį, o dar tą pačią zas, J. Meškys, J. Malskis, P.

Pajamos:
1) Rinkliava lankantis po

namus ......................... 104,25
2) Parengimų pelnas . . . .46,26

Viso pajamų. . 150,51. 
Išlaidos:

1) Pasiųsta Tautos Fondo 
Atstovybei Kanadoje 150.51

Balansas 150.51

yvento rui ir sol.
deliame SLA kp. koncerte, ka 
dangi muz. St. Gailevičius su. 
Varpo choru tą pačią dieną 
gastroliuoja Detroite.

TIK SAVAITĖ LAIKO
skiria Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius nuo didžiausios šio pa 
vasario staigmenos — didelio 
koncerto balandžio 14 d. Memo.
kykime-'bSltu^išanSo pas"K*valandą sunešti nors po keict9 Puteikis, Vyt. Skaržinskas, V. 
J* t t “no7Q K P' ’-mažų daiktelių Vokietijoje esan Vainutis, J. Volovickas, A. Va 
tį JA 9-8460, J. Bajoraitį Lltiems lietuviams’ > nagas, J žebraitis A. Žemai
5-6048 arba sekmadieniais po PEREITĄ SAVAITĘ ?S ’. P° j^dol^L Armal'i^T 
panyddl1 ParaP‘j°s salėje Pasi^e|c8pet|ijUota buvo beveik 300 Duoba, I. Girdzevičius, J Gul 
anorčriaii minimnc Kn ___ . . . » j

ft

nes jame dalyvauja pajeyieno ar antro mūsu savaitraš 
čio. Deja, beekspedijuojant ga 

’vosi ir labai liūdnų vaizdų, nes 
_____ : iš 300 egz. 30% teko iš 
siųsti abudu savaitraščius ta pa 
čia pavarde ir tuo pačiu adre 
su. Ir dar skaudžiau, kada dau 
gelis jų buvo su viduriniu ar 
augštuoju mokslu, baigę moky 
klas dėka Lietuvos valstybės 
paramos. S 
skaityti lietuviškos spaudos, o 
ir ją paremti 5—10 dol. į me 
tus.. .

Hamiltono 72 SLA kp. ath 
ko tikrai gražų žingsnį, vertą 
dėmesio ir kitoms kolonijoms.

Į HAMILTONĄ ATVYKSTA 
ČIKOGOS VYRŲ CHORAS

■ . . . _ - t. ir sol. St. Baranauskas balan Torontą ir' Hamiltoną. Jau yra
dangi ji atrodo bus ne Kanados J°Je esantiems musų tautiecia Jžio 14 d. su visiškai nauja pro naruošti nlanai viešaiam heli T IV™, „ TAV rns kurie vvvendami iš rauna kllri iš dvieili P • P j vles‘JJam

grama, kuri susidės is dviejų koptenų aerodromui Oakville I111W llir,„ „ 
daliu: lietuviu kompozitorių ir o sekančiu treiu metu laiko i • p v . Z- . , . p ‘ .. . f • i Je’ ° sekančių trejų metų Juiko iengVina mokesčio surinkimą.
pasaulinių. Choras taip pat sek tarpyje numatoma pradėti heli 
madienį giedos lietuvių parapi kopterių susisiekimą tarp eilės 

pietų ir pietvakarių Ontario 
miestų. (CS).

VEDYBINIS
j ieškau moters vedybų arba 
draugystės tikslu tarp 35—45 

metų amžiaus.
Esu 41 m., turiu pastovų dar 

bą ir trijų kambarių namą.
Rašyti Sa. Paplauskas, 
Chrisholm, Alberta.

Čikagos Vyrų choras ir rašyto. .. 
ja B. Pūkelevičiūtė. Tenka pa eve 
žymėti, kad sol. St. Baranaus 
ko koncertas Hamiltone ir bus 
paskutinis Kanadoje, prieš jam 
išvykstant studijų j Italiją.

ŠALPOS FONDAS

zas, P. Umbrasas, V. Poškus, 
M. Pareigis, J. Puteikis, B. 
Švilpa, T. Žvarlys; po 50 cent. 
A. Kantautas ir V. Staškūnas.

Visiems aukotojams, o taip 
pat ir V. Kamėnui, kuris nau 
dodamas savo mašiną visą rink 
liavos laikotarpį man tarpinin 
kavo, nuoširdus ačiū.

Šitandien jie, nenori TF Įgaliot. Sault Ste. Marie'je 
V. Mockus.

HELIKOPTERIO PANAU 
DOJIMAS KANADOJE

Artimoje ateityje numato 
mas pradėti helikopterio susi 
siekimas iš Oakvillės, kuri yra 
apie 22 mylias nuo Toronto, į

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ BŪRELIS NR. 4.
Būrelio numeris jau pasako, čius 12, S. Treigys 12, V. Ab 

kad tai veinas iš anksčiau įsi romaitis 10, J. Kaškelis 10,^ P. 
steigusiu gimnazijai remti bū Budreika 15, S. Juozapavičius 
relių, o Toronte jis atsirado 9, E. Liaudinskienė 9, K. Liut 
pirmutinis. Vasario m. suėjo kus 9, G. Kačanauskas 8, E. 
penki metai kai prie MLBD Jankutė 6, K. Gaputis 6, B. Ša 
Toronto skyr. susidaro šio bū deikis 4, V. Skirgaila 4,^M. Ab 
relio branduolis: (Tamošaus 
kas, Dragašius, Lehs, Prėkšai 
tis, Skirgaila, Anyseinė, Berse 
nas, Kuolas).

Narių skaičius vis didėjo, kol 
pasiekė 50.

1952 m. gimnazija paskyrė 
globoti naują mokinį.

16 vasario gimnazija palietė 
daugiau mažlietuvius, kuriems

romaitis 4, P. Žutautas 3, J. Tu 
maitis 3, V. Germanavičius 3, 
V. Bačėnas 2, V. Butrimas 2, 
K. Barauskas 2, J. Preikšaitis 
2, M. Valaitis 2, N. Šalkauskie 
nė 2, V. Kralikauskienė 1, Pr. 
Kvedaras 1, K. Jankus 1, J. Sin 
kevičius 1.

Mažesni įmokėjimai yra tų, 
kurie vėliau įstojo, arba persi 

buvo uždarytos emigracijos du kėlė į kitus būrelius, arba išvy • • • , • 1 . -n A •-» •— w 9 O •“ « • • m« «rys, g? jų vaikai del duodamo 
gimnazijoj mokslo ir api upini 
mo mielai į tą gimnaziją stojo. 
Tas gerai derinosi su MLBD, 
jos tikslais ir dėlto MLBD-ja 
netik pats organizavo būrelius, 
□et dėjo pastangas ir ragino 
per LOKą kad ir kitos organi 
zacijos rėmėjų būrelius organi 
zuotų. Taip Toronte atsirado ir 
daugiau būrelių.

Šis būrelis neturi vieno vado 
vo kaip kiti būreliai, nes per 
daug narių ir vienas nepajėgia 
surinkti mokesčio iš visų. Iki 
šiol būrelis turėjo tris rinkėjus 
(Dragašius, Kuolas, Lelis). 
Šiais metais rinkėjų yra 6 (dar 
Tamošauskas ir A. Kuolas). 

Mūsų būrely daugelis narių 
mielai užmoka pirmyn už me 
tus ar pusę metų ir tas labai pa

Europos gydytojas

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

mų pašalpų, negali sau nu'sipir 
ti net ir paprasčiausių rūbų, 

planu Jie buvo dėkingi už paskutinę 
siuntą hamiltoniečiams, jie bus 
dėkingi ir už dabartiniame va 
juje suaukotus daiktus.

Labai , lengvai išsprendžia lietuviai prašomi yra rezervuo 
..... ti šeštadienį, balandžio mėn.

14 d. šiam dideliam koncertui 
prieš vasaros atostogas ir su 
plaukti tą dieną į Hamiltoną 
kuo gausingiausiai, nes po kon 
certo dar bus pasilinksminimas 
—šokiai parapijos salėje, ku 
riuose galima bus susipažinti 
su šauniais Čikagos vyrais, pa 
sišokti.

Šio koncerto rengėjas yra $ Lietuviai advokatai
SLA 72 Hamiltino kp. | NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

ko, arba bendrai pavargo ir su 
stojo. Būrelis gavo ir vienkai 
tinių aukų gimnazijai, aukojo. 
J. Jankaitis 25, A. Masionis 10, 
E. Gaputytė 5, Bronius-Bruno 
7, K. Činčius 6, V. Anskis 5, 
Sporto klubas Vytis 4, M. Kru 
šas, A. Lajukas, V. Kudirka, 
P. Traškevičius po 2 doi., H. 
Šetkus 1 ir Kanados Liet. S-ga 
5.80.

Dabar, praėjus penkiems me 
tams gimnazijos rėmimo, Iru 
pūtį apsidairę vėl junkimės Į 
bendrą darbą, vieni kitus para 
gindami, bet niekam nedėkoda 
mi, kad 16 Vasario gimnazijos 
išlaikymas pesiliktų kaip geriau 
sias bendrų lietuvių pastangų ir 
susiklausymo pavyzdys. P. L.

TORONTE BUS ITALIŠKA 
KAVINĖ

Dr. Pino Riservato iš Veneci 
jos yra vienas iš naujųjų kana 
diečių su specialia misija: įkur 
ti geras kavines visoje domini 
joje.

Dr. Riservato dekoravo savo 
pirmąją kavinę, kuri vadinasi 
„Silewalk Cafe“ ir yra Toron 
to centre, taip gražiai, kad gali 
padaryti gėdą net meno galeri 
joms. Sienos ir bufetai išpuoš 
ti spalvota keramika ir bareljef 
ais. Picca pajaus krosnis yra su 
keramikos Vezuvijaus kalno re 
produkcija.

Prieš atvykdamas j Kanadą, 
Dr. Riservato sukėlė tam tikrą 
socialinę revoliuciją Britanijo 
je, kur jis vadovavo Įsteigimui 
1.500 panašių kavinių. (CS).

Gimnazija paskyrė būreliui 
globoti mokinį Martyną Spro i 
gį, kuris šiais metais baigia VI 
klasę. Pirmiau buvo mokama po 
20 dol. mėn., o nuo. 1955 m. bir 
želio m. būrelis siunčia po 30 
dol. kas mėn.

Išviso, iki šiol būrelis pasiun 
tė gimnazijai 1403 dol. Tuos 
pinigus sudėjo šie gimnazijos 
rėmėjai: J. Dragašius 71 dol., 
V. Juodišius 66, A. Jucys 62, 
A. Kuolas 58, P. Lelis 56, A. 
Alonderis 55, J. Simonavičius 
52, J. Bakšys 51, L. Tamošaus 
kas 49, K. Grigaitis 49, A. Ma 
sionis 46, A. Ribskis 45, A. 
Bumbulis 44, V. Anysienė 35, 
H. Stepaitis 33, J. Bersenas 33, 
A. Kuolienė 31, K. Motušis 28, 
L. Adomavičius 28, J. Juškaitis 
27, V. Balsys 25, M. Meiliūnas 
24, P. Marialis 22, K. Kalcnd 
ra 21, V. Blockis 21, J. Šulcas 
20, J. Miliušas 19, A. Baraus 
kas 18, J. Strazdas 16, P. Ša 
dauskaitė 15, A. Aperavičienė 
15, V. Šaltmieras 15, P. Gul 
binskas 14, J. Gaižutis 14, A.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. __ 8 Pundzevičius 13, V. Naruševi

International Service Burrau 
91 Roncesvalles Avonue, Toronto, Ontario. 

Tel. LO 5613.
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIUS.
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 J 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.

jos bažnyčioje per sumą 11 v. 
ryto.

Visi Hamiltono ir apylinkių

mas dalykas: Šeštadienio vaka 
lą sudedame tuos „nereikalin 
gus“ daiktus į lengvą mašiną, o 
sekmadienio rytą atiduodame 
spaudos kioske. Kam yra pato 
giau, gali atvežti taip pat ir į 
šiuos surinkimo punktus:
1. J. Giedraitis, 117 Eastbour 

ne Ave., telef. LI 4-4956,
2. V. J. Kazlauskai, 2 Five St. 

LI 9-3796,
3. K. Mikšys, 18 Barton W., 

JA 9-8593.
Paskambinus, rūbai taip pat 

bus atsiimti iš geradarių na 
mų. Tad prašoma visų mielų ha

Lietuviška prekyba

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

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

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis. J įš
Lietuviams duodamos nuolaidos. £

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

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

arba pagal susitarimą. v w
Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356 y v

JŪSŲ 
sime 
listų

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredit< koperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

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

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

rs:

W. A. LENCKI

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

1 H - H ----MT---
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomi Pijus Vaičaitis 
Elena Radavičienė. Turima 

Rašyti. E.
ir 
žinių iš Lietuvos. 
Vaitkutė, Royal Victoria Hos 
pital, Montreal, Canada.

— Jonas Henrikas Lukaševi 
čius, anksčiau gyvenęs Buenos 
Aires, prašomas atsiliepti (su 
sirašinėjimo su giminėmis rei 
kalu) Vytautui Sabaliui 2321 
Rayal St., Montreal, Canadą.

— Jieškomas Jonas Misevi 
čius, anksčiau dirbęs miškuose. 
Pajieško Mrs. Helen Shimku 
nas, 265 Pine Str., Gardner 
Mass, USA. Arba apie jo liki 
mą žinantieji, maloniai prašomi 
pranešti: R. Bulovas, R. R. 4, 
Cayuga, Ontario.
K~ XX. 1____XXL------

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
X ~'XK---- J-ZXX----------M>C=X

datyva.ua
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- Šį šeštadienį, balandžio 7 d. 7.30 vai. vakare 
Jūros Skautai ir Skautės 

Moose Hall, 
1173 Drummond St. 

ruošia

Buriavimo Sezono Atidarymo

ŠOKIŲ VAKARĄ
Bufetas su lengvais ir stipriais gėrimais, 
įdomi programa ir gera muzika.

Rengėjai.

D. L. K. VYTAUTO 
š. m. balandžio 7 d. 

savo patalpose 2159 St. 
rengia 

MARGUČIŲ VAKARIENĘ 
Bus premijuojami gražiausi margučiai!

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir nepamiršti atsi
nešti margučių, kad galėtumėt laimėti skiriamas 
3 premijas.Klubo Vaidyba.

N. KLUBAS
7 vai. vak.
Catharine St. E.

MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS
Montrealio skyriaus visuotinas Kun. A. Paškevičius, lydimas gerai pasivaišinti, linksmai pra
narių susirinkimas. Balandžio A V klebono kun. dr. J. Kubi leisti vakarą, dar galima bus ii
8 d., sekmadeinį, 12 vai., tuoj lįaus S. J., lankėsi ir Nepr. Lie laimėti prizus už margučius,
po pamaldų, Aušros Vartų pa tuvos redakcijoje,
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

pranešimas, 
Komisijos praneši

Dr-jos Valdybos

ŠV. JONO LIUTERION1Ų 
bažnyčioje, Jeanne Mance ii 
Prince Arthur gt. kampe, At 
velykio sekmadienį, balandžio 
8 d., 12.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos. Po jų parapijos susirin 
kimas.

SLA SUSIRINKIMAS ŠĮ 
SEKMADIENĮ,

balandžio 8 d. AV salėje tuo 
jau po pamaldų. Kas nėra susi 
mokėjęs mokesčių, prašomi su 
siinokėti. Kas nori stoti nariais, 
taip pat kviečiami atsilankyti ir 
gauti visas informacijas.
VARPISINKŲ-LIAUDININ 

KŲ KLUBO 
susirinkimas šaukiamas šį šešta 
dienį, balandžio 7 dieną, 7 vai. 
vakaro Verdune, 683 Beatty 
Avenue. Bus pranešimas aktu 
aliaisiais klausimais. Kviečiami 
ir norį įstoti i klubą.

Klubo Valdyba.
MIRĖ, kovo 29 d. ir palaidotas 
per šv. Kazimiero parapijos 

Česnauskas, 
palikęs žmo

Kun. dr. M. Kavolis.

Dr-jos Kontiolės 
rinkimas, 
reikalai.

Visi draugijos nariai prašo 
mi kuoskaitlingiausiai dalyvau 
ti, o taip pat ir nenarius, norin 
čius įstoti į draugiją

Nurodytu laiku, reikiamam 
narių skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio ten pat ir ta pat 
darbotvarke kviečiamas sekan 
tis susirinkimas, kuris skaity 
sis teisėtu, nežiūrint į dalyvau 

r.r.rių skaičių.
Sk. Valdyba.

LANKĖSI atvykęs į Kanadą 
paviešėti iš Vokietijos iš Die bažnyčią, Pranas 
burgo, kun. Antanas Paškevi 
čius, kuris Kanadoje turi brolį.

41 
na

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite te—M

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

RA 2-5221.

DR. J. š F G A M O G A S 
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

p.nėnamo vak: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tol.: PO 6 9964

DANTĘ GYDYTOJAS

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

5303 Verdun A.. Verdun,
1 Tcl.: TR 4547

i

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND 
oSHERBROOKE E.

LA 3-7684 Res. ME 1 6168

I Dr.E.Andrukaitis
■i 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
•> i „ . ._____________

I 

Į?

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

v

MARGUČIŲ VAKARIENĖ MONTREALIO LIETUVIŲ 
VYTAUTO KLUBE BENDRUOMENĖS CHORAS

DLK Vytauto klubas, kaip praneša visuomenės žiniai, kad 
kasmet, ir šiemet, šį šeštadienį, choras rengia viešą pobūvį, ge 
balandžio 7 dieną, 7 valandą gūžės 12 d., su atatinkamai pla 
vakaro, ruošia tradicinę „Mar čia ir labai įdomia, tam vakarui 
gučių vakarienę". Kas atsineš 
gražių margučių, galės laimėti 
premijas, nes už gražiausius 
margučius yra paskirtos 3 pre 
mijos. Be to, kad galima bus

'Dėmesio, dėmesio!
Š. m balandžio mėn. 7 d. 7.30 vai. vak.

Skautams Remti Draugija 
rengia didžiulį pavasario

ŠOKIŲ VAKARĄ-BALIŲ,
naujai atremontuotuose Lietuvių namuose. 

Visus piašome atsilankyti ii smagiai praleisti laiką. 
Veiks bufetas su visokiais gėrimais. Norintiems 
užkąsti bus lietuviškos dešros su kopūstais. 
Šokiams gros „Trimitas".
Įėjimo mokestis $ 1. Gautas pelnas skiriamas skautu 
tautinių šokių grupei rūbams įsigyti.

SKAUTAMS REMTI DR-JA.

metų amžiaus, 
našle.
REIKALINGI 

PARDAVIMUI:
dviejų, trijų šeimų, ar apart 
mentai. Reikalinga žemė par 
davimui: pavieniai lotai ir di 
dėsni plotai. Turime eilę rimtų 
pirkėjų ir negalime patenkinti 
jų pareikalavimų. Už praneši 
mą mokame iki 10% nuo mūsų 
uždarbio. Paskutinių metų bė 
gyje esame išmokėję arti $200, 
00 6 Montrealio tautiečiams už 
pranešimą apie parduodamą na 
mą ar asmenį, norintį pirkti. 
Šiuo metu operuojame $50.000, 
00 kapitalu. Didesniam reikalui 
esant labai greitai galime šukei 
ti ir daugiau. Skubiam pardavi 
mui ištikus—prašome pranešti.

Su pagarba,
Adamonis & Budriūnas

PL 8501.

NAMAI

E.

Joseph p. miller,
B. A., B. C. L. 

Suite 205
168 Notre Dame St.

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

LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505

4 Notre Oame St. E.
Montreal. HArbour 2468

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

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

LA 1-7926—8873 |

lene TALBOT

Suite 306, Aldred Building
507 Place D‘A r m e s

, specialiai pritaikyta, programa. 
. Visų organizacijų prašoma tą 
dieną nerengti jokių parengi 
mų. Choras jau pradėjo kruopš 
čiai ruoštis ‘tai programai ir ti 
kimasi jai tinkamai ir rimtai 
pasiruošti, kad atsilankiusieji 
būtų neapvilti.

Čia dar norėtume priminti, 
kad nauji choristai visada yra 
mielai laukiami. Nors jau suda 
rome nemažą šeimą, tačiau per 
daug niekada nebuvo ir nebus. 
Prisidėkite kas galite prie šio 
kilnaus ir kultūrinio darbo. Nes 
priežodis — geriau vėliau, ne 
gu niekad — kartais nepateisi 
namas. Choro Valdyba.

K. BARONAS,
NL bendradarbis Hamiltone, 
Velykomis lankėsi Montrealy 
ir su p. Remeikaite buvo pp. Ci 
bų dukrelės krikšto tėvais.

LIGOS IR NELAIMĖS
Šeštadienį per nelaimingą vyko studijuoti Čekoslovakijon savo jaunystės energiją ant tė 

įvykį karštu vandeniu apsismu į Prahos universitetą. 1931 m. vynės aukuro, nebegali jos pa 
kino pp. Cibų sūnelis. Teko jis baigęs un-tą statybos inž. dip matyti.
paguldyti į ligoninę. lomu, pradėjo dirbti Kelių Vai Tebūnie Tau, mielas colega,

Verduno ligoninėje sveikata dyboje, kur be pertraukos išbu lengva Kanados žemė, 
tiriama rosemountietės p. Šili yo įvairiose pareigose iki pasi 
menės. traukiant iš Lietuvos. Neprikl.

Pp. Staškevičių sūneliui Aru Lietuva paveldėjo iš rusų labai

Klubo pirmininkas, p. Skin 
kis, kviečia visus tautiečius ir 
tautietes atsilankyti „Margu 
čių vakarienėn“ ir atsinešti gra 
žiu margučių, iš kurių gražiau 
siems nustatyti ir įvertinti 
sudaryta komisija, kuri ii 
mijas paskirs.

PIRMOJI VAIKŲ 
KOMUNIJA

Dėl ankstyvų Velykų i 
čių ir dar dėl šalto oro AV pa 
rapijos atidedama pirmoji vai 
kų komunija į balandžio 29 d. 
Patys tėvai to prašė. 
PAKRIKŠTYTI Velykų die 
na pp. Rudinskų, Cibų, Pocaus 
kų ir Blauzdžiūnų naujagimiai. 

AUKOS AV BAŽNYČIAI 
Šv. Pranciškaus trečiojo or 

deno Brolija paaukavo bažny 
čios statybai Šv. Juozapo šven 
tės proga 150 dol. K. L. K. Mo 
terų Draug. Montrealio sk. pa 
aukavo 150 dol. Be to aukavo . - „ . , . - _ ..
bažnyčios statybai • VI Ivana nui dr. J. šegamogas išoperavo mažai plentų ir per I-jį Neprikl. 
uskas 100 dol., po 50 dol. Ant. tonzilas. _ _ į —
Pranevičius, A. Mankus, po 40 
dol. L. Balsys, P. Kubilius, po 
30 dol. A. Pinkevičįus, Petr. 
Markauskas, J. S. Tauteras, J. operacija.
Sinius, Kaz. Otto 34 dol., po 25 . -
dol. M. Kriaučionis, V. Piečai nėję padaryta vidurių operaci J. Dragasius, 
tis, dar 30 dol. Petr. Kerevi ja- 
čius.

A. A. INŽ. ALFON SAS BARAUSKAS
Kovo 29 d. Šv. Juozapo ligo kartu ir tiltų projektus Kelių 

širdies smūgio pasekmėj Valdybai (Higway Dep). Čia 
inž. A. Barauskas, kuris ir trečiu syk teko su velionių 
pradėjęs kiek taisytis ii tarnybiškai susitikti, kaip K. V. 
manoma, kad Velykoms tiltų skyriaus tarnautojui, 
grįžti į namus. Tačiau h Velionis buvo atviro būdo ir

bus 
pre

šven

ninėj 
mirė 
buvo 
buvo 
galės 
kimas kitaip lėmė ir šių Vely malonus bendrauti. Buvo karš 
kų lauktas džiaugsmas jo arti tas medžiotojas.
miesiems ir prieteliams, pasi Jis nesišalino ir iš visuomeni 
keitė j skausmą ir liūdesį. nio gyvenimo, buvo narys PL

Velionis buvo gimęs 1899 m. IAS, M.L.B. Dr-jos, Medžioto 
liepo sl9 d. Rokiškio apskr., jų Dr.-jos, o taip pat vas. 16 
Pandėlio valse., Nortekių dv. gimn. rėmėjas (būrely Ni. 4). 
Baigęs pradž. mokslą, lanke Velionis paliko Toronte liū 
Kauno Augštesn. Technikos dinčius žmoną Stefaniją ir dvi 
Mokyklą, kartu dirbdamas Ge seseris, p. Skirgailienę ir p. 
ležinkelių Valdyboj. 1925 m. Mikšienę. Lietuvoje liko brolis 
baigęs I laidą Technikos Mo ir dvi seserys.
kyklos ir gavęs stipendiją, iš Skaudu, kai žmogus padėjęs

dešimtmetį naujų plentų beveik 
Dar gydomas J. Zastaitas, nepastatyta, tik II dešimtmety 

sky metu nusilaužęs koją.
S. Nevardauskui ]

je persitvarkius Kelių Valdybai 
padaryta užėmus svarbiausius postus jau 

niems energingiems inžinieria 
V. Škripkai Victoria ligoni ms (L. Tuskenis, K. Rimkus, 

• ’ “ , S. Šalkauskis)
buvo išjudinta naujų plentų sta 

P. Trečiokienė buvo ligoni tyba. Tuo metu ir velionis atė 
nėję ir tyrė sveikatą.

ĮSIGIJO NAUJUS NAMUS
P. J. Matulaitis nusipirko 

naujame rajone, tarp Verduo 
ir Ville Lasalle, naujus atski 
rus namus ir čia persikėlė gy 
venti. Šiame rajone naujus na 
mus nusipirko ir Jonas Lukoše 
vičius. Kaimynystėje, Craw 
ford Bridge, gražius namus įsi 
gijo D. Jurkus.
STATOSI NAUJUS NAMUS

Tarp Verduno ir Vile Lasai 
ie naujai apstatomoje vietovėje 
įsigijo sklypus žemės ir patys 
statosi namus Jonas Šulmist 
i as ir Kostas Leipus. Tat šiame 
rajone žymiai padaugės lietu 
vių. Čia tikrai graži vieta. Ją 
prieš penketą metų AV idebo 
nas kun. dr. J. Kubilius projek 
tavo ir siūlė įsigyti lietuviams. 
Po to šio rajono žemės kaina 
pakilo bent 10 kartų. Labai gai 
la, kad šios žemės neįsigijo lie 

Emard, Cote St. Paul, Verdu tuviai. Jie būtų ir patys įsikūrę, 
no arba Ville Lasalle rajonuo įr 
se. Telefonas būtinas. Susitari 

mui malonėkite paskambinti 
HE 7877.

REIKALINGAS
REAL ESTATE

PARDAVĖJAS 
sklypams pardavinėti.

Pageidaujama, kad susikal 
betų anglišaki ir turėtų 
mašiną (nors nebūtinai).
Labai geras atlyginimas. 

Kreiptis tel. UN 1-5669 
arba rašyti „Nepriklauso 

mos Lietuvos" adresu.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS, 
iš 3-jų kambarių ir virtuvės. 

Kaina 15 dol. mėnesiui.
Teirautis telef.: RA 7-7028.

REIKALINGAS KAMBARYS
Viengungiui reikalingas kam 
barys su pilnu išlaikymu Ville

Inž. P. Lelis.
M. LIET. BIČIULIŲ DR-JOS 

SUSIRINKIMAS
Ateinanti sekmadienį, balan 

džio 8 d., 4 vai. p. p., Liet. Na 
muose šaukiamas M. Liet. Bi 
čiulių dr-jos Toronto skyriaus 
narių susirinikmas. Susirinkime 
bus L. Tamošausko paskaita 
„Karaliaučiaus kraštas ir Lietu 
va" ir kiti draugijos reikalai 
svarstomi.

Kadangi paskaita yra aktua 
Ii šių dienų lietuvių pastangose 
ii diskusinė, prašome visus lie 
tuvius, teik narius, tiek nena 
rius Į susirinkimą atvykti. 
Ypač tikimės, kad visi nariai 
atvyks, nes seniai besimatėm.

M. L. B. Dr-jos Toronto sk. 
Valdyba.

BILETAI Į KONCERTĄ 
HAMILTONE

Torontiečių patogumui, 
sekmadienį, balandžio 8 d., 
kiekvienų pamaldų, abejose 
tuvių parapijos bažnyčiose, 
prie spaudos kioskų, bus pla 
tinami biletai į koncertą Hamil 
tone balandžio 14 d., daly vau 
jant Čikagos Lietuvių Vyrų 
chorui, sol. St. Baranauskui ir 
rašytojai B. Pūkelevičiūtei.

Kam yra arčiau Tulpės sve 
tainė, arba p. O. Indrelienė,

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kcntraktorius

GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIFS Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju-
II1ŪS'.

dar butų uždirbę...

LIETUVIŲ KOLONIJA 
KURIASI PIETINIAME 

MONTREALYJE.
Pietiniame Montrealyje, ku 

rin Įeina Jacque Cartier, jau dau 
gelis liettivių įsikūrė: pp. Ivaš 
kevičiai, inž. Rimša, p. Gavelis, 
p. Janušauskas ir kiti. Dabar 
čia baigia statyti namus pp. 
Mockų šeima ir p. Strumbris su 
motinėle. Tokiu būdu ir Jac 
que Cartier dalyje susikuria lie 
tuvių kolonija.

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

MArquette 8045 Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

HAMILTONE
PIRMIEJI PO VELYKŲ 

ŠOKIAI,
kuriuos rengia Hamiltono B-ės 
V-ba įvyks penktadienį balan 
džio 6 dieną 7 v. v. „Germania" 
Club salėje 863 King Street E. 
Tai puiki nauja salė įrengta pa 
gal paskutinius reikalavivimus. 
Nebuvo galimybės jokia salė 
gauti šeštadieniui, todėl teks 
pasitenkinti bent penktadieniu. 
Visus tautiečius kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

jo dirbti į naujų plentų skyrių. 
Vėliau 1938 m. jis tapo Sauske 
lių Direktorium. Jau ir pajėgęs 
nės savivaldybės kaip Panevė 
žio, Šiaulių, Biržų pradėjo pa 
čios plentus statyti, bendradar 
biaujant su Kelių Valdyba.

Čia rašančiam, būnant Pane 
vėžio Apskr. inž. nekartą teko 
su velioniu besilankančiu kelių 
rajonuose svarstyti ir planuoti 
naujų plentų tinklą ir statybos 
eilę.

Išvykęs iš Lietuvos tarnybos 
reikalais į Vokietiją, nebeteko 
sugrįžti Lietuvon, nes jau fron 
tas buvo priartėjęs. Pasilikęs 
Vokietijoj, gyveno Liubecke ir 
1947 m. atvyko Kanadon pa 
gal kvietimą sesers Mikšienės, 
kuri jau anksčiau buvo čia įsikū 
rusi. Velionis iš karto gavo sa 
vo profesijos darbą Hydro-Con 
sultny Engineers skyriuje, kur 202 Št. Clarens g-vė, telef.: LE 
kartu su inž. V. Balsiu ir šias 1-8522, gali kreiptis ir į šiuos 
eiles rašančaim teko apie du biletų platinimo punktus, 
metus dirbti.

Vėliau velionis perejo dirbti
i Proctor & Assoc Consulting Main E. ir Ottawa g-vių kam 
Engineers, kur projekiavo ir 
kalkuliavo įvairias statybas, o

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-r 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

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.

«1 
po 
lie

Koncertas Įvyks Hamiltono 
Memorial School Auditorijoje,

pas, balandžio 14 d. 6 vai. 30 
min. vakaro. Biletai po 2.50, 2 
ir 1.50 dol. Vaikams ir mokinta 
ms — pusė kainos.

Muz. St. Gailevičiui išvyks 
tant su choru į Detroitą, solis 
tam akomponuos muz. A. Ku 
ciūnas iš Čikagos.

Po koncerto, parapijos salė 
je bus pasilinksminimas — šo 
kiai, dalyvaujant svečiams iš Či 
kagos.

LIETUVIŲ MIŠKININKŲ 
Kanados skyriaus valdyba iŠ 
rinkta: A. Kantvydas, J. Tumo 
sa ir J. Dvilaitis; kandidatu J. 
Tamulionis. Į revizijos komi 
siją: J. Sinkevičius, P. Ledas ir 
A. Draugelis. L.

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

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv 
ketvirtadieniais ir šešta die 
liais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933


	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-04-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

