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INDEPENDENT

Politinė įvykių savaitė 
ANGLIJOJE NUMATOMOS DIDELĖS POLITINĖS

PERMAINOS.
Jau bus savaitė, kai spauda, proforganizaciją padavė balsų 

radijas ir televizija pilna žinių už komunistus tiktai 33 proc., 
apie politinius įvykius Anglijo kai prieš metus buvo padavę 
je. Visų žinių pryšaky

CHURCHILLIO
ATSISTATYDINIMAS.
Didysis, gal didžiausis, mū jantį komunikatą.

i — Į vakarinę Vokietiją iš ry 
laužtas, traukiasi iš politinės tinės atbėgo 11 milionų vokie

62 proc.
— Eisenhoweris su Scelba 

paskelbė vieningumą konsiatuo

PRICE 15 et. XV METAI

Kaikas jau paaiškėjo
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

KURIEMS BUVO VISKAS AIŠKU, PASIDARĖ NEBE 
AIŠKU. PASITARIMAI SU ALTu NEW YORKE IR SU 
MIN. P. ŽADEIKIŲ WASHINGTONE. ARTIMIAUSIE 

JI UŽDAVINIAI IR PERSPEKTYVOS.
Paskutiniame politinių gru ninkaujant, taip pat ir State 

pių pasitarime New Yorke va Departmente. Povilas Žadeikis 
sario mėn., kaip žinome, ūkin. Vliko perkėlimui į JAV nepri 
partija, socialdemokratai, tauti tariąs, nes čia ir taip veiksnių . _ _ .
ninkai ir laisvės kovotojai pasi esą užtektinai. Nebent kas nors sl£ ]a*kŲ politikas, senatvės p<i
sakė už besąlyginį Vliko perkė verstų Vliką keltis. State De 1“■ - --
Įima į JAV tuč, tuojau. Tų gru partamente komisijos prezidiu veiklos,7 besiruošdamas t^auk čių ir dabar V. Vokietijoje kas
pių buvo motyvuota, kad, gir mas iš atitinkamo jį priėmusio **s *r gyvenimo. Jo pasitrau 5 asmuo yra pabėgėlis nuo ko
di, amerikiečių įstraigos Vliko pareigūno patyręs, kad jei bū k*11?0 is premjerų klausimas ga munistų.
perkėlimui esančios palankios, tų reikalas, State Departamen lutinai paaiškės šį vakarą, kai
Min. P. Žadeikis beveik prita tas neturėtų nieko prieš Vliką skaitytojams išsiunčiama___ __
riąs, L. Laisvės Komitetas to perkelti. Bet lietuvių politinės k*ek anksčiau. Bal. 5 d. Anglį k^ riaušių, 

■soorįs, o ALTo visai klausyti ne grupės turinčios gerai pagalvo jos seime didelis dėl to susido 
reikia, nes jis turėsiąs sutikti ti, ar toks reikalas dabar yra. mėjimas — visos svečių vietos 
su įvykusiu faktu. Buvę patarta prie sprendimo ei

Kitos politinės grupės visie atsargiai ir jokiu būdu nesku 
ms tiems argumentams nepa bėti sprendimo daryti, net ir V. 
tikėjo ir nusistatė visą reikalą Vokietijai atgavus visišką su 
nuodugniai ištirti. Buvo suda verenumą. Buvę pasakyti ir 
ryta komisija, į kurią kiekviena motyvai. Taip pat buvę patar 
politinė grupė turėjo pasiųsti ta> je* bus kokių neaiškumų, ar 
po vieną atstovą. Tautininkai bus norima išsiaiškinti kuriuo

— Saigone ir apylinkėse iš 
Kinijos įsivogę komunistai su

jau užpildytos.
Šį vakarą Churchillis daro 

pranešimą karalienei ir, mano 
ma, kad jis ta pačia proga i_ 
nados pasiūlyti karalienei 
skelbti

ANGLIJOS SEIMO 
RINKIMUS,

jau iš anksto pareiškė, kad jie klausimu, kreiptis ir vėl į State kurie numatomi gegužio 26 d.; 
komisijoje nedalyvaus, nes jie Departamentą. Ir vizitui bai pasiūlys į premjerus A. Edeną, 
ms viskas aišku ir nebeturį ko giantis paskutiniai žodžiai bu ir pats pasitrauks į poilsį... Spė 
aiškinti. Komisijai susidarius, : neskubėkite daryti sprendi liojama, L_2 1 Z'.___ ZZZ.
jie tą patvirtino raštu. Prie jų 
prisidėjo laisvės kovotojai, Ūki

— Rugpjūčio 8 d. šaukiama 
atominė konferencija Ženevoje.

— Patvirtinus Paryžiaus su 
sitarimus ir priėmus Vokietiją

iš į Atlanto organizaciją, kelia 
mas ir Ispanijos įsileidimo klau 
simas.

— Nehru Indijos seime kalti
no Ameriką už Formozos gyni 
mą ir pasisakė už Maskvos mes 
tą koegzistenciją. Laisvoje Lietuvoje Velykų ryt ą taip žmonės procesijoje eida

__ CCF atstovas Coldwell vo aplink bažnyčią pakiliai gie dodami „Linksma diena mums 
kritikavo Kanados vyriausybę prašvito. Visi laukėm džiaugs mo šito...”_ 
už dėjimąsį su JAV, kuri, esą, 
Kanadą traukianti į karą. Išei 
tų, kad Coldwell siūlo nesiprie 
sinti blogiui ir pasiduoti agre 
šoriui.

— 18 Amerikos studentinių 
laikraščių redaktorių lankosi radijas skelbia, kad Rusijos ko vien iš Kupiškio rajono dau 
Rusijoje. Jie esą nori susipažin munistų partijos generalinis se giau kaip 30 jaunuolių ir mergi

' > pat redaktoriais kretorius įsakė okupuotos Lie nu, išvežta į plėšinines žemes.
— „Raudonosios žvaigždės” 

kmobinato darbininkai susirin 
ko atsisveikinti su savo kolek 
tyvo atstovais, išvykstančiais 
partijai pašaukus įsisavinti plė 
šininių įir dirvonuojančių že 
mių. Iš kombinato į Kustana 
jaus sritį vyksta 3 komjaunuo 
liai: pirštinių cecho darbinin

pa

kad kai Churchillis 
mų. grįš iš karalienės, jo mašina

r____ _______________ j_.j ___ ALTo egzekutyvas pasisakė, prasilenks su Edeno mašina, ve
ninku partija ir socialdemokra kad jie Vliko perkėlimui į JAV žančią jį kaip naują premjerą... 
tai, įteikę komisijai raštus, kad kent dabar tuoj, nepritaria. Jo Anglijos konservatoriai pa 
jie tik tuomet dalyvaus jos dar vieta esanti Europoje. Jei kas skubina rinkimus todėl, kad ma 

perkėlimas jėga keltų, tuomet Iceltis, bet no, jog komunistams palankaus 
... _• v. ... BEVANO OPOZICIJA

Attlee politikai sudaro daugiau ^"šu tokiais p_. 1____ '__________________ L._
• šia galimybių laimėti rinkimus ‘£usijoje> kuriu deja, nėra. Ten tuvos valdžiai ir Lietuvos ko 

, , - - , - - konservatoriams. Tiesa, daug
Vykdomosios Tarybos pertvar „pagalbos« iš Bevano nesitiki 
kymas ta prasme, kaa ji butų 
grynai specialistų, i 
sančių nuo partijos, bet nuo 
Vliko sprendimų, egzekutyvas.

Po viso to, tiems, kuriems .
buvo iš anksto viskas aišku, pa dys tiktai**atek*i*s* 
aiškėjo, jog ne viskas taip, kaip TRUMPOS MINIOS
jie stengėsi kitus įtikinti. V. Si įvirus ziinius.
dzikauskas persimanevravo ir _ JAV senatas patvirtino

jo kalbėti apie jo sustiprinimą. seimas^taip pat. ^Beliko pa 
Prof. J. Kaminskas turėjo su 
tikti, kad šiuo metu Vilko per 
kėlimo klausimą reikia atidėti 
ateičiai. 

Politinių grupių komisijos 
darbas reikia vertinti teigia 
mai. Beaiškindamos Vliko kėli
mo sąlygas, politinės grupės KAS SUDARO BOLŠEVIKI NĘ OKUP. LIETUVOS 
per savo komisiją nustatė tie „VALDŽIĄ“.
sioginį ryšį su Lietuvos diplo

sIX^S^u^P™ kaV°™.\8 d- per statybinių medžiagų -kG. Mo „inkams 

su ALTu. Toks tiesiogis išsiaiš 
kinimas ir kontaktas teikia gra 
žiu perspektyvų ateičiai dauge

Dail. T. Valiaus raižinys.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
CHRUŠČIOVO ĮSAKYMAS LIETUVAI 

Vilniaus „Tiesa“ ir Vilniaus tuvos miestų ir kolūkių sodžių,

nepriklau dauguma yra stipri, bet vis dėl į 
to dalį balsuotojų gali atitrauk 
ti ir Darbiečius apskaldyti, ap 
sunkinti ir apmažinti. Tą įro

ūkiams.
— Vilniuje mirė seniausias 

Lietuvos dailininkas Zigmas 
Petravičius, gimęs 1862 metais 
ir 1914 m. baigęs Dailės Akade 
miją Petrapily.

— Liaudies kūrybos namų 
Vilniaus radijas kovo 19 d. apūrpinimo — J. Stimburys, dir. Jakelaitis įsakė kolchozi 

~ s „gerinti liaudies šo
vakarinį posėdį T. Lietuvos Au lotok, sveikatos apsaugos — kių paruošimą’ ’... Atseit: moko 
kščiausioji Taryba, K. Korsa Br. Penkauskas, teisingumo — šokti. Ir kuris gi okupantas ne 
kui seniūnų tarybos vardu pa A. Likas, užsienio reikalų—Ig. moko šokti okupuotojo krašto 
siūlius, „vienu balsu išrinko Gaška, valstybės kontrolės —žmonių?..

> St. Pu 
prezidiumą“: AT prez. pirm, peikis, tarybinių ūkių — P. 
— J. Paleckis, pavad. — M. Ju Kunčinas, vidaus reikalų — A. 
nčas - Kučinskas, sekr. — St. Gailevičius, vietinės ir kuro pra 
Naujelis, prez. nariai — A. Bal monės — V. Boreika, žemės 
sevičienė, J. Bartašiūnas, Pr. ūkio — VI. Augustinaitis, žu Lietuviškos nuotaikos Čikagoj, palyginamų 
Dobrovolskis, E. Kasnauskaitė, vies pramonės — V. Mickevi 
M. Kenevičius, J. Matulis, V. čius, valstybinės plano komisi 
Muraška, K. Pečiokas, A. Ran jos pirm. — A. Petrov, valsty 
dakevičius, A. Sniečkus ir N. bįės saugumo komiteto pirm.— 
Timoifejev, visi AT „deputa K. Liaudis. Apie 25 proc. rusų.

, ■ Pirmoje pusėje 1954 m. 22
M. Gedvilas su Lietuvos kp. salyse veikusios TV stotys. Ki

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT

buose, kai Vliko į 
bus jos nutartas ir ji pradės *r *a* pirma pareiškus dėl to 
svarstyti praktiškus Vliko JA kios prievartos protestą. Kas 
V įkurdinimo reikalus. Kas kita cs4 VLIKo sustiprinimas, 
liečia kėlimą, tai jiems viskas J° sesijų šaukimas JAV, jo 
aišku ir nieko jie aiškintis nebe ” 
turį.

Vasario mėn. pabaigoje buvo 
mėginimas padaryti į politines 
grupes spaudimą, kad jos nu 
tartų Vliką kelti. Kas stovėjo 
viso to užnugaryje, šiandien 
niekas neprisipažįsta. Faktas, 
kad grupių atstovai buvo su 
kviesti per V. Sidzikauską. Lia 
udininkai ir 3 krik, demokratų 
grupės pareiškė V. Sidzikaus 
kui savo rezervus ir pasiuntė 
tik stebėtojus. Įdomu, kad ta 
me subuvime svetimųjų lupo 
mis buvo pareikštos visos tos 
mintys, kurias keturių grupių 
komisiją išuboikotavusios poli 
tinės partijos buvo jau anks 
čiau reiškusios — Vliką reikia 
tuoj kelti į JAV.

Tuo tarpu grupių komisija, 
kurios pirmininku buvo išrink 
ta A. Devenienė, sekietorium 
P. Vainauskas ir prezidiumo 
nariu M. Brakas, dirbo beaiš 
kindama sąlygas. Visupirm bu .. ižcnri'cti ir sluuub’ »»«““ udisu įsmmu vaisiyucs K.UUI
vo susižinota su min. P. Žadei11 J. . TV- ų . p5 „./šios sudėties T. Lietuvos AT A. Jefremov, švietimo 
kiu ir su ALTO egzekutyvu. g kontak?as s£Una visus 
Abu veiksmai komisijos pastan *delius ir nuo<rdas> kurie 
gas išsiaiškinti sutiko labai pa |aj. naudoti cku
lankia!. Pirma buvo nuvykta j g ijai bet ne Frimtain k[ausi 
Washington,, kur Min. P. ža mu Jsvarstymui. 
deikis komisijos prezidiumą la , . , J „
bai nuoširdžiai priėmė. Iš ryto Jei bl4v? rasta bendra kalba 
įvyko pasitarimas, o vakare tarP • g,rUplU’ ^Un0S
Min. P. žadeikis suruošė komi s“dar.° VL*KJ ir k.ltl* veiksmų, 
sijos prezidiumui pietus. Kas tlkekinaes’ kad geriems norams .......
buvo pasiekta Washingtone, ko esant bus pašalintos ir visos tai“, 
misijos prezidiumo nebuvo nie tos priežastys, tikrosios ar ta L:>-------------------------------- -------------------------------
kam skelbiama. narnos, kuriomis kai kas nau ck pritarimu pasiūlė tokią nau tose 9 šalyse veikusi TV, bet

Verbų šeštadienį į New Yor vT nfJHi bolševikinę Ministrų Tary neturima duomenų. Daugiau
ka atvvko ALTo epzekutvvas V1£juomenę prieš VLIKą ir stei b^. j^inist. T-bos pirm. — M. šia TV priimtuvų turi JAV — 
Nedalyvavo tik Antanas Olis j*' nauju.s veiksn}u®» neb^ ben Gedvilas, pav. Ed. Ozarskis, ki 31.5 mil. ir D. Britanija — 3.4 
kuris dėl svarbiu priežasčių at d.nr?u®’ bet grupinius. Tikima tį pav — A čistiakov, J. Lau mil. Toliau eina Kanada — 665 
vykti neaalėio bet iealioio ki S1’ kad ,gruPf^. komislJa» taiP rinaitis ir K. Preikšas, Automo tukst., Prancūzija — 72 tūkst., 
tus egzekutvvo narius nareikš gražiai ir. teigiamai uzsireko biliy transporto ir plentų min. Vak. Vokietija — 28 tūkst. ir 
tus>reg.^utyvo >narius pareikš mendavusi, sugebės ateman _ ¥St. Jankevičius, finansų - TSRS, kuri 1954 m. sausio m. 
nuo kitu Posėdžiai su oolitiniu čiai? P0.11*11?1'! grupių pasitari A Drobnys, komunalinio ūkio sakėsi turinti 700 tūkst. TV 
nuo Kitų, rosedziai su politinių mui patiekti platų pranešimą _ Svisčiov kultūros — T Sm priimtu 
grupių komisija vyko nuosir ne tik VLIKo Derkėlimo klausi-i -J. ’ Ru“uros - J- &ni P umtų........  - Dalwavn ne tlK v perKeiimo Kiausi dgevičius, maisto prekių pra | 1953

„„ m.u’ bct taiP P,at Pasekti suges monės _ E BileviČius. mėsos tnasis.
tijas, kai yra darytina, kad VL ;r n:en
• į-.ę u-* »•!, a’ ,1 »• • f * ----  — • —apyunuai piisnauu- taip siiupaun-ų, oiud IUK1U, Kurie UUUS. Jie SdKU, KdU sis „louuas

u ų i rai sus ipnn as. mjestų ir kaimų statybos — J. —2.634 milionų žmonių. Jie pa nori dėtis. Kadangi jie turi stip yra tokios pat vertės, kaip Kar
“• TManinSic Ir u r»rarr»nnA<s —— a.— ii___ ______ _____ i*  i^i^a.^.^.11 Z- i___ __

konservatoriams. Tiesa^ daug tas darbas pavestas tiktai kom munistų partijai, kad okupuoto 
- - .^partiečiams. ji Lietuva gamintų Rusijai be

ma, nes Attlee vadovaujamoji — Komunistai varžo susisie koną ir tiektų pieną, sviestą,
kimą Vakarų su Berlynu. Rusija prigyveno maisto bank

— Eisenhoweris pakartoti rotą ir Lietuva turinti Rusiją
nai pareiškė, kad jis tinka kai išmaitinti ir išgelbėti nuo bado,
bėtis su Sovietais, bet reikia, Rusija Lietuvai atsilyginsianti
kad būtų tam rimtas pagrindas, arbūzais ir siemečkais... Gyvu
nes anąkart net dėl pasikalbėji liams šerti įsakė auginti kuku kĮ*' A^gete"Jagadinskaitė" Na

_________  r......... ..........  .. ... mų dienotvarkės negalima bu ruzus. Kukuruzų sėklą į Kauną dia Sergejeva įr baty cechQ dar 
vietoje Vliko perkėlimo prade Paryžiaus susitarimus. O landi vę susikalbėti. atsiuntė T. Moldavijos kolūkiai bįnįnkas Dimitrijus Košilov.

- -— —■'------ i--’- —-1- —L — Ties Formoza tebeia nėra ir tarybiniai ūkiai. Kukurūzų
tvirtinti Danijai, Belgijai "ir mu ir nerviška. sėkla paskirstoma Vihampolės..
Liuksemburgui. — Sudano tautos susirinki Panemunės, Jezno,

— Italijos Turino Fiat auto mas sprendžia savo ateities kla šedorių ir Žiežmarių rajonų kol 
mobilių fabrikų darbininkai į usimus.

— Jau šį pavasarį pradės dar 
Prienu^Kai bą dar 300 nauJ4 grūdininkys 

’ - tės tarybinių ūkių. Keturiuose
jų dirbs „Lietuvos respublikos 
entuziastai“, kurie kovo 25 d. 
išvyks į šiaurės Kazachstaną.

— Šiemet T. Lietuva siunčia 
i Kustanajaus sritį daugiau kaip 
800 savo geriausiųjų sūnų ir 
dukrų „įsisavinti dirvonus ir 
plėšinius“.

— Kauno „Neries“ gamyk 
los kolektyvas pasiuntė keletą 
siuntų mažo litražo centrinio 
apšildymo katilų Škalovo sri 
ties ir kitų naujų žemių įsisavi 

— Šimtai jaunųjų iš T. Lie nimo rajonų naujakuriams.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖS ŽINIOS.
Specialaus korespondento pra nešimas iš Chicagos.

galimybių labai
Labai kitokia Čikaga palygi daug.

nūs su prieškariniais laikais. Po šių eina Sandariečiai sa 
Labai ją pakeitė naujieji atei vo skaitlingumu. Greta jų sto 
viai, įeidami į lietuvišką gyveni vi Liaudininkai, kurie faktinai 
mą ir į gyvenimą Amerikos, yra tie patys Sandariečiai, tik 
Naujieji ateiviai tarytum sukre tai jau N. Lietuvos formacijos, 
tė Čikagos gyvenimą. Kitokis Jų yra palyginti daug, jie turi 
pasidarė gyvenimas ir organiza simpatikų, bet jie neturi veik 
cijose. lesnės vadovybės ir be to tarp

Stipriausia, skaitlingiausia ir savęs turi nesutarimų.
glaudžiausiai apjungta yra ka Tautininkai nėra labai skait 
lalikų, religinių ir partinių, oi lingi, bet jų žmonių tarpe yra 
ganizacija. Ji čia labai šakota, įsistiprinusių ir ekonomiškai 
turtinga ir pajėgi. Todėl jos įsijėgojusių. Jie turi įmonių, 
žmogus stovi ir ALT pryšaky Tas jiems duoda palyginamąjį 
je. svorį didoką. Tautininkų tarpe

Po katalikų eina socialistai, yra ir piniguotokų, tiktai jie, 
m. statistikomis remda Jų, bilietavimo atžvilgiu, nėra kaip čia kalbama, „ne durni“, 

daugiausia, bet jie turi daug jie naujam jų fondui pinigų ne 
simpatikų, arba tokių, kurie duos. Jie sako, kad šis „fondas“

ti ir jo nuomonę, nesiskyrusią

džioje atmosferoje. 1 
visu politinių grupių po vieną 
atstovą, išskyrus tautininkus 
ir laisvės kovotojus.

Pranešimą padariusi komisi 
jos pirmininkė A. Devenien£, 
atstovaujanti liaudininkams, ir 
po jos P. Vainauskas ir Dr. M. 
Brakas. Buvę pranešta, kad .... 
komisijos prezidiumas lankęsis ksnai, kaip daugelio buvau pa 
ne tik pas Min. P. Žadeikį, bet, kaltintas. Kartu turiu pareikš mintims, nei 
jam rekomenduojant ir tarpi ti, kad pono Mj pranešimų nei nepritariu.

, — E. BileviČius, mėsos masis, JTO statistikos biuras 
ir pieno produktų — K. Kairys, apytikriai priskaito tarp 2.459

Maniušis, miškų pramonės —skirstyti šitaip: Afrikoje —
PS. Pranešu skaitytojų žiniai, **’ Kurys, plataus vartojimo apįe 200 mil., Amerikoje (šiau 
kad šiame savaitraštyje telpą pramoninių prekių — St. Fili rinėje ir pietinėje) — apie 350 nt apie 250 mil. * . . . ___ ,
pranešimai, pasirašyti raidėmis pavičius, prekybos — A. Miku mil., Azijoje (be TSRS) —■ 1953 m. visame pasaulyje (ir yra dviejų formacijų: ameriko
„hlj“, nepriklauso mano plun tls« ryšių — N. Bieliamn, soc. apie 1.240 mil., Europoje (iš komunistiniame) buvo apie niški, kurie mažai skinasi nuo

11 —* skyrus TSRS) — per 400 mil. 230 mil. radijo priimtuvų, iš jų Sandariečių, ir naujai atvyku
.išsireiškimams“ ir Okeanijoje — apie 14 mil. 120.5 mil. JAV, 70 mil. Euro prie kitų nepritampa, arba ne

h. Sovietų Sąjungoje manoma esapoje. Nukelta į 10 puslapį.

rią spaudą, tai tas jiems duoda velio ministerijos ir konsulatai 
Vokietijoje... Ir tautininkai 
taip pat, kaip ir Sandai iečiai,
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Velykos atėjo

didelės Iškilmės Aušros vartų Parapijoje.
Montrealio kardinolas pašventį Ho AV bažnyčios kertinį 

akmenį.
Balandžio 3 d. naujoje Auš Paul Emil Leger į naująją 

ros Vartų bažnyčioje buvo di A V bažnyčią įžengė iškilmin 
dėlės iškilmės: po bažnyčia įre goję procesijoje, kurią sudarė 
ngtos salės atidarymas u kerti bažnyčios ceremonialo dalyviai 
nio akmens pašventinimas. su abiejų lietuviškųjų parapi

Salė, apie kurią jau buvo jų klebonais—kun. J. Kubilium 
NL rašyta, talpinanti Per 500 ir kun. J. Bobinu pryšakyje, pa 
asmenų, su šalutiniais kamba lydint keliems kunigams, 
riais ir didele scena, atidaryta Kardinolui atsisėdus į sostą, 
klebono kun. dr. J. Kubiliaus AV klebonas kun. J. Kubilius 
su kunigais T. Aranausku ir T. ^prancūziškai paskaitė parapi 
Raibužiu, dalyvaujant arti 500 jos raportą, apimantį ir bažny 
Montrealio lietuvių ir kviestų čios statybą. Išklausęs tai, J. 
svečių, kuriems buvo suruošta E. Kardinolas P. E. Leger į su 
vakarienė . Jos metu klebonas sirinkusius prabilo labai gra 
perskaitė pergamente sutašytą žiu žodžiu, pirma prancūziškai, 
Aušros Vartų parapijos įkūri po to angliškai. Kardinolas, kr 
rimo ir naujosios bažnyčios sta eipdamasis į lietuvius, pasakė: Diplomatų darbas taikos me _ _
tymo aktą, kuris vėliau įmury Jūs su širdies skausmu paliko tu laikomas vienas sudėtingiau maršą, Chicagos liet, jūros sk 
tas į kertinį bažnyčios akmenį, te tėvynę, bet jūs nepalikote šių valstybiniame aparate, autams stovint garbes špaie

Paskačius aktą, buvo pakvie bažnyčios. Nuostabiai gražiai šiuo Lietuvai nelemtu metu, riuose, visiems plojant ir džiau 
sti jį pasirašyti visų pirma baž besitvarkydami, per 5 metus mūsų diplomatų darbas yra dar gsmingai šaukiant, draugiškai 
nycioso komiteto nariai, o po jūs pastatėte sau gražią lietu sudėtingesnis, sunkesnis ir rei šypsodamasis įėjo konsulas 
to ir visi dalyvavusieji vaka višką bažnyčią. Dėl to aš jus kalauja didelio įsijautimo parei Daudžvardis su ponia Daudž 
rienėje. Pasirašant aktą, pasira visada turėsiu savo širdyje, goms. vardiene.
šantieji aukojo bažnyčios staty Kardinolas patarė lietuviams Chicagoje Lietuva turi gar Buvo sudarytas garbės prezi

Neužmirškime atnaujinti 
h 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, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

CHICAGOJE GRAŽIAI PAGERBTAS LIETUVOS 
KONSULAS DR. P. DAUDŽVARDIS.

Orkestrui grojant iškilmių

Po nepaprastos žiemos — au sišku atsiribojimu nuo Vakarų 
dringos, permainingos, — šukė pasaulio1, tai siūlė apgaulingą 
lusios gamtoje ir žmonėse dide koegzistenciją, tai grūmojo 
lių sūkurių, verpetų, kovų ir nauju karu. Ir taip tesėsi visą 
perversmų, žiemos metas bai žiemą be pragiedrulių, 
giasi. Tartum vieni kitus pamėg

Žmonija šią žiemą praleido džiodami, ir gamta praėjusios_____ ______________ j___ ____ u«vuv.«uu<> _____ ______j____ o_________ _________

didelėse kovose. Kovose už tai žiemos metu buvo nepastovi bos naudai. Aukos buvo deda neužmiršti savo tėvynės, mylė bingą savo konsulą Di. Pe*trą diumas iškilmėms vadovauti bu
ką, saugumą ir pastovumą. Ko pasižymėjo didelėmis katastro mos daugiausia po 100—50 do ti savo kalbą ir gražius papro Daudžvardį, apie kurį, kaip tai vo pakviestas žymusis lietuvių
vose ir už valstybių supratimą, fomis — audromis, potvyniais, ierių> bet buvo aukų po 200— čius syklė visu pakraipų spauda ir bankininkas p. Mackevičius,
kad pavienė valstybė, nors ji ir išsiveržimais ugniakalnių ir ne 300 ir net 500 dolerių. Viso su Pasakes Fraž„ Damoksla įvairiausių įsitikinimu žmonės Sekė sveikinimai ir dovanos,
didele butų jėga, šiais laikais rimu, lyg kokiu stichinių ivy aukota apie 5.000. Suminėtini k ^azų pamokslą įtsij. *su malonįu dėmesi Sveikinimai iš širdies. Ir kiek
negiHi turėti lemiamos reiks kių pranašu. Tiktai pavasaris pp. žemaičiai, Vaupšai, Balsys, ™"^a? pasįrase kurį no teigiamai. O Chicagoje, kuri dovanų! Jiems dovanota pluoš
mes. Tiktai valstybių susigru atensa apsiramimmą ir didesnę Leknickienė, Dauderienė, Kup Das" Jė dfdel is lie tuviu bi laikoma antrąja Lietuvos sos tai raudonųjų rožių (meilės sim
pavimai, dideli ir galingi savo rimų riai, Kličius, inž. Bulotas, inž. į.ulfsaS1^kur nuolatos juda visuo bolis), vėliavėlė būsimai kelio
vieningumu, gali nusverti tarp Su bundančia gamta, tartum Daniliauskas, inž. Narbutas, dr. coyte po tJ0 kard „°las menė’ kur pUna Paren&imu lr nei į laisvą Lietuv^> trispalve
tautinėje politikoje. Deja, šito bunda ir žmogus, prisikehąs Daukša, dr. šegamogas, dr. Ma jas£Pg ^ote’ £t0 ^ar^n°įas minėjimų, kur keliu blokų ats perrišta, Vilniaus knyga,
supratimo ir šito susipratimo naujoms galimybėms, naujoms lį^ka, K. Toliušis, P. Juodelis, p “ sKirromis maiuomis. ~ __ —1,,„ r
kol kas Vakarų pasaulyje dar perspektyvoms, naujoms vilti čapkauskienė, Kęsgailą, Jur 
nėra. Velykų šventes žmonija ms. kus, H. Adamonis, Morkūnas,
švenčia, deja, dar suskilusi, ne Gausėjančioje saules švieso Laurušonis ir daugelis kitų, ku 
vieninga ir neprisikėlusi sąmo je ir šilimoje tirpsta ledai, atsi rįų pavardės bus paskelbtos AV 
ningo žmogaus gyvenimui, in gauna gamta, ir žmogus bunda biuletenyje. Pažymėtina, kad 
teresams ir teisybei. naujomis gajumo jėgomis gyve aktą pasirašė ir Verduno bur

Dar tebeviešpatauja rytų nimo progresui. mistro atstovas, Kat. mokyklų
pasaulio gamtiškai gyvybiška Kaip gamtoje, taip u žmoni direktorius ir kiti pareigūnai, 
stichija, besiremiant gaivaline joje, reiškiasi tūlas piisikėli 
jėga, atremta į prievartos, sm mas sąmoningumui ir rimčiai, karienės < 
urto ir pavergimo vyravimą. Ir kai krikščioniškojo pašau bažnyčią, kuri I 
Okupacine prievarta pasirė lio maldos namuose suskambės kertinio akmens šventinimui, 
męs, Rytų pasaulis jėga yra ap pergalės himnai: „Kėlės Kris 
jungęs didelę dalį valstybių ir tus — mirtis krito“, atvangiau 
tautų ir, apgaule besinaudoda suplasnos kiekvieno žmogaus 
mas, pučiasi imperializmo už krūtinė ir viltis geresnės, teisin 
simojimuose. gesnės ateities sužibės kiekvie

Nenorėdamas prileisti prie no akyse.
Vakarų pasaulio apsijungimo Ir vilsimės tobulesne ateiti 
užtikrinti saugumui ir taikai, mi ir seiksime gražesnio ryto 
Rytų pasaulis grūmojo tai vi jaus, 

tų Kolumbijos

trispalve 
, če 

aktąužmūrijo ir, apeidamas vi tume' kovoja vieni prieš kitus, kiai, originalus Lietuvos^ peiza 
są bažnyčią, pašventino jos pa kur gerb. konsulas kviečiamas zas,, o vienas bankas pese net 
matus ir pas „baltuosius" ir pas „me didžiulę televiziją, anot aukoto

TSViirr.;,, lynuosius“, kur visi laukia jo ju, kad rastų valandėlę laikoIškilmių metu giedojo ba^yį k ’ .ek vlsok ir savo malonumui.
tinis, p. Piesinos vedamas cho ? į, +-k .. * - .......................... * ■
ras kurio giedojimas bažnyčio * k'aip* savo" vietoje, nėra iškilmes, taip džiugu ir kartu 
je skambėjo gražiai. f* ya’ P ° J ’ net graudu J Vistik yra labai

Kertinio akmens iškilmė užtru Tačiau Dr. P. Daudžvardis puiku, kai tokių žmonių turi

išsi Buvo taip mieal stebėti tas

Atvykus kardinolui, visi va ko ligi 9 vai. vak. ir buvo labai ae' tik įšsilaiko augštumoje, bet me, kurie taip stipriai sujungia 
dalyviai persikėlė į įspūdinga. Išeidamas iš bažny nu^oat įr nuolat įsigyja daugiau visokių pažiūrų lietuvius. Ir ta 
’ i buvo paruošta cios, kardinolas davė bučiuoti draaigų savo asmeniui ir vargs margoji visuomenė, stebėdama

žiedą.
Montrealio kardinolas J. E. Iškilmė buvo filmuojama.

tankiai Lietuvai. Todėl norėda gražiausias ir nepamirštamas 
mi pagerbti jo asmenį, „Sando apeigas, šluostėsi ašaras..., Vie 
ros*’’ laikraščio redakcija pryša 
ky įtu visuomenininku Miku 
Vaidila kovo 27 d. šaunioje Vi 
kingų salėje suruošė konsulo 
garbei akademiją - pagerbimą.

Chicagoje, ypač paskutiniu kivirčų. .
laiku, gausių pagerbimų ir mi Dalis sveikintojų teisingai 
nėjimų. Jiems išpopuliarinti, pastebėjo, kad greta gerb. kon 
dažniausiai, sudaromi platūs šulo, labai daug nuopelnų turi 
komitetai* Šitą pagerbimą „San ir veiklioji Juzė Daužvardienė. 
dara“ surjuošė, daugiausia savo Ji ta proga, taip pat gražiai pa 
jėgimis, pasikvietusi nedaug gerbta. P. J. Daudžvardiene 
talkininkų* yra ir gera kalbėtoja.

Ir reikėjo stebėtis, kiek da Iškilmių aktas buvo filmuoja 
. . . . . ug žmonių dalyvavo. Didelė sa mas, ir rekorduojamas „Voice

PaJ^J vlU_buyo ir siais metais gražias buvo sacisakimša margutėlės of America“.
publikos, iš Chicagos, iš Illi Iškilmės buvo surengtos kon 
nois, iš Wiscansin, iš 1-ansylva šulo Dr. P. Daudžvardžio 80 
nijos, iš Massachusets, iš New metų diplomatinės tarnybos 
Yorko ir kitur. proga. Alg. Gustaitis.

nas sveikintojas pageidavo, 
kad Dr. P. Daudžvardžio asme 
nyje, jį turint dar augštesniam 
poste, būtų galima išvengti 
daug bereikalingų tarpusaviu

EDMONTON, Alberta
SURVIVANCE” PAM1 NĖJO LIETUVOS / 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.
Prancūzų asociacijų A.C.F. Kartu su straipsniu pirmame 

A. ir F.C.F.C. Albertos ir Bri puslapyje įdėtas Nepriklauso 
> provincijų ofi mos Lietuvos Generalinio kon 

ciozas „La Survivance“ savo šulo1 Kanadai Ministerio Vytau 
vasario 16 d. numeryje patalpi to Gylio atvaizdas. V. K. L. 
no plačią Lietuvos istorijos LIETUVOS NEPRIKLAUS 

BRAZILIJOS LIETUVIAI SUSIRŪPINĘ VIENYBE, studiją. Straipsni pavadinęs OMYBĖS ŠVENTĖ 
„Lietuvos garbinga praeitis — 1 svr.iv it

Dr. E. Draugelis „Žiniose" soliduotų vietos mūsų kultūri iapas iš Lietuvos istorijos Ne Edmontono ir apylinkių lietu 
sielojasi dėl Brazilijos lietuvių nį gyvenimą. priklausomybės šventei ] ’ ’ • • ■ • — •
vienybės:

„Kaip žinome patys, na ir 
kiti tą mums pabrėžia, kad esą 
me savo skaičiumi antroji pa 
šaulyje lietuvių kolonija. Ta 
čiau, gaila, skaitlingumas čia 
nieko nenusveria. Kas svarbiau 
šia pas mus kaip tik trūksta 
kultūros srityje darbuotojų, 
pasišventėlių, patriotų, kurie 
nežiūrint bet kurių esamų kliu 
čių nenuleistų beviltiškai ran 
kų, bei judintų kviestų, ragin 
tų kitus išlikti tautai gyvais.

O tų kliūčių sunkumų yra ap rs . . . .. .. . .. . ..- . . .- : , .- -r .
sėjai ir kas kart jų atsiranda _ . . tuvių larybos Vilniuje 1918 perrinkti toki veiklus ir prityrę sano. žiema vis dar nenori mus tį, kaip per kaimyno žemę va
dar daugiau. Kaip kitur, taip ir ne)- Taip ir tęsėsi ligi m. vasario 16 d. Lietuvos Ne asmenys paip p. F. Kantautie palikti, bet saulė kasdien daro žinėt neuždarant vartų ir dar

nramtn mptii Vnl stmcra an„r> —:i.i-----paskelbimo. nė, p. A. Mažonis ir jau seniai, si šiltesnė ir gal nepoilgam tu vienas surado, geriausį taikinį
- . - . - . * „ . . , . • Bet gal už

atstumtieji, do Nepriklausomos Lietuvos tuvis patriotas p. Jonas Pašų, pradėti sėti auksinius kviečius, teks, nes kai kas pasakys, kad
i teisėtumą konis. Vak. Kan. Lietuviai. .Ir ištikrųjų jie aukselaii, kada mes mokam perdaug pasigirt.

DĖI KI AIDINAN Te*k*a m°kėt už bušelį penkis Nieko nepadarysi, — ylos mai
” dolerius ir daugiau. O turim še neuždarysi, šiem visokiem

mok.t, dėl to, kad pereitą vasa išradimam reikią kartais pasi 
Nors visi man sako, kad ne rą vienų visai pražuvo javai šaukti dėdė, ir kartais geras tei

ir pasta verta jaudintis dėl žinutės nuo lietaus, o kitų užaugo geri, šių žinovas, o tas viskas mums
žinios“, tilpu bet surūdijo ir sėklai netinka garbės nedaro. Mes tokių spe

tūros neįvesi. kratinių valstybių pripažįsta sios „N. L.” Nr. 10 1955. III. 9. md. Šie nauji, kuriuos sėsime, cialistų neturėjom, kada Di
O kaip tas apvienijimo orga ma ir’ kad Nepriklausomos Lie Tačiau, kad neįtartų mus linku vadinami Selkirk būk tai nerū džiąją Lietuvą budavojom. IŠ

nas būtu čia naudingas reika tuvos atstovai yra prie jų akre siais prie Strauso taktikos, tad dijanti. šalies žiūrint, mes ne taip jau
lingas ’ dituoti. Baigiant, tvirtinama, p. K. B. štai ką pareiškiu: Esą Mūsų kolonija turi nuosavos blogi, nes nė vieno, kas atsilan

kad lietuviai begaliniai prisiri me dėkingi „Jurnal“, kad suti žemėj; apie šešis tūkstančius ko pas mus, nemušėm ii alkano 
Tegul šitie metai būna našes šę prie savo religijos, kalbos ir ko painformuoti ir angliškai. ----------------------------------------  neišvijom. Bet vistiek mums

protėvių papročių ir nori gy kalbančią gyventojų dalį apie kad mes reiškiame protestą Tė reikia daugiau geresnių kolonis 
__ j. Lietuvos pavergėjams, tų. Pirmiausia reikia geio orga 

je ir nepriklausomoje tėvynėje, skelbimo dienos minėjimą ir Niekas,iš mūsų neįmatėme Jur nizatoriaus, paskui gero poeto,- 
nalo žiinutėje tendencijos klai kaip anų laikų Baranauskas dai 
dinti Kanados visuomenę, ne navo: Kalnai kelmuoti, pakai 
teisingomis žiniomis apie Lietu nes nuplikę...
vos praeitį ar dabartį. Paskai Mes turim ir Baranauską, 
tyk mielas „kaimyne“ dar kar bet šis naujų dainų nekepa, tik 
tą tą nelemtą žiniutę, ar nerasi, jau iškeptas kartais gaišiai pa 
kad Tamstos iš tos pradžios dainuoja. Ir ištikrųjų mūsų ko 
mokyklos išsineštas „bagažas“ lonija įvairi. Geras sportiniu 
buvo menkas. Atrodo, kad raš kas ,ko čia neras,: lygumas, 
ydamas žinutę Tamsta norėjai kalnus, kalnelius, miškelius, 
kam nors įgnybti ar sudrumsti kur galima rasti stirnų, zuikių, 
edmontoniškiams ūpą ką nors kurapkų ir ktiokių žvereiių ir 
dirbti, vadinasi, savo lizdan, že paukščių ir net mažąją Šešupę, 
maitiškai tariant, savo rašiniu kurią anglai vadina Bainc Krik, 
pataikei „ne į tvuorą, ne į mei O ko šioje nerasi: lydekų, 
tą“. mink, muskart ir net bebrų, tų

H. Jogaldas, Kanados gamtos inžinierių, ku
KLB Edmontono Apyl. P-kas. rie kartais nori mums pagelbė 
SUJ36 — 705 Ave, Edmonton, ti ir iš upelio padaryti ežerą.

Altu. Manitobo» Farraem.

LA

Dalis sveikintojų teisingai

šulo, labai daug nuopelnų turi

priklausomybės šventei ]_
nėti", laikraštis nuosekliai api paminėta. Praeitame „Nepr. 
budina lietuvių įsikūrimą Pa Lietuvos“ numeryje šventės

• baltyj, rasės ir religijos klausi minėjimo aprašymą noriu papii 
mus ir lietuvių kalbos reikšmę, dyti, nes per iškilmingą minėji 
kaipo svarbų faktorių kalbų kil mo aktą buvo paskaitytas Ne 
mės ir mokslo atžvilgiu. Pami priklausomos 
nedarna konkrečiais istorijos Konsulo min.
duomenimis Lietuvos valsty sveikinimas mūsų broliams lie * . . _
bės organizavimosi laikotarpį tuviams už geležinės uždangos,, nas korespondentas pavadino šeimynų. Nors 
ir Lietuvos tarptautinės reikš kuris sužadino viltį gal netoli, mūsų koloniją. Pusę žiemos tu daug, bet mes galim pasigirti, 
mės XIII—XV šm. svarbumą moję ateityje pasimatyti su mū. .rėjom Floridą Kanadoje, bet kad turim visokių nepatentuo 
(totorių sugniuždymas, Žalgi sų kenčiančiais broliais Lietu, antrą pusę jau tikra Kanadiška tų specialistų ir išradėjų. Bū 

_ . žiema: daug sniego ir kartais tent: kaip pasidaryt giros, kad
Vieni tam pritarė kiti ne (nob‘Psn'u' pereina prie Pirmojo Labai džiugu, kad į Edmorr gerokai šalta, nors sulig kalen kaimynai nežinotų; kaip pada 
j priežasčių nenurodė kodėl Pasau^n^ ^aro pabaigos ir Lie tono Lietuvių B-nės komitetą.1 doriaus jau kelinta diena pava ryt iš protingo žmogaus bepro

Jau tuomet viename veikėjų 
pasitarime aš buvau pasiūlęs, 
kad tokiu organu galėtų būti 
veikiančių organizacijų pirmi 
ninku pasitarimai, kad tokiu 
būdu apeiti kliūtis, kuriomis 
čia varžomas draugijinis gyve 
nimas. Kaip jis vadintųsi ar 
Lietuvių Komitetas, ar Liet. 
Taryba, visai nesvarbu ir es 
mės nesudaro. Būtų buvęs Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės . _v. . „
Brazilijoje įkūrimo pradžia. musis>’”La Surviva"ce pa voJe’ 
_ J J 1 laificnnn nprpina nrip Pirmnm T o

(totorių sugniuždymas, Žalgi sų kenčiančiais

Lietuvos Gen.
Vytauto Gylio KANADOS MAŽOJI LIETUVA.________

Firdale, Manitoba.. Taip vie akerių. Čia gyvenam keliolika 
; mūsų čia nė

čia vis mažiau mūsų susiprato Praei,l» ^l.slaiga, anuo priklausomybės 1 .... . . , . . — . ...----------  ..
šio jaunimo baigia savąjį aukš met nepntanusieji panašią 1 a Taip pat konkrečiais faktais iro Kanadoje gyvenąs karstas he lėsim pavasarį. Taigi, manom į kaimyno arklį... 
taii mokslą taigi vis mažiau at rybą įkūrė, nors atstumtieji, do Nepriklausomos Lietuvos tuvis patriotas p. Jonas Pašų, pradėti sėti auksinius kviečius, teks, nes kai kas 
siranda galinčių vadovauti tau pasilik? ”?ž d.ur?‘.‘ tam ir prįa valstybės veiksmų 1 
tos kultūriniam gyvenimui. taravo’ kll°.ginca1’ nepasitenki Lietuvos 1939 m. paskelbtam

nimas. O visai be reikalo, nes neitralumui apginti ir agreso mnum

Nemaža mes čia turime orga Tarybą tegalima sudaryti tik riaus smurtą. Straipsnyje kons ŽINIŲ .
nizacijų, tačiau nei narių skai susitarimo1 būdu, tik laisvu no tatuojama, kad Lietuvos valsty 
čiumi, nei veikimu jos nepasizy ru ir pritarimu, nes čia savo va bės nepriklausomybė i- _
mi. Ir čia toji pati priežastis, lios kitiems neprimesi ir dikta tuoju metu yra didžiųjų demo „Klaidinančios žir 
Jose susibūrę po keliasdešimt'“— ---- - - ■ ■ - --
senų išeivių, ar naujų tremti 
nių, kurie po truputį tirpsta, iš 
miršta, gi jaunimas nerodo no 
ro prie draugijinio gyvenimo 
dėtis.

Jau prieš keletą metų buvo ni mūsų kolonijai ir Tautai“ _ ... _ ____ .. . . ___
puoselėta mintis sudaryti tokį baigia savo straipsnį Dr. E. Dr venti laisvai savo demokratinė ruošiamą Lietuvos Neprikl. pa vynės 
organą, kuris apvienytų, konaugelis. ;* *’--------- :,_1------------- -----— J'--------------------- _»_*•»__ • ... .

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI A ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE. 1
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, M intreal, P. Q. '
arba • •

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.
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ir žiūrėti pirmojoje eileje tik 
Mažosios Lietuvos interesų.
3. MAŽOSIOS LIETUVOS 

ATSTOVAS GRĮŽTA
VLIKAN.

Nauja era turėjo prasidėti 
Mažosios Lietuvos klausimo na 
grinėjime. Juk iki šiol MLT 
atstovas Vykdomoj Taryboj 
tik bendrais darbais užsiėmęs, 
visiškai apleisdavo M. L. speci 
finius reikalus. Revidikuojamų 
sričių Tarnyba, specialiai įsteig 
ta M. L. T. atstovui, jokių vai 
šių neparodė. Per jąM. L. kla 
usimas neaktualėjo, o merdėjo. 
Po asmeniško kontakto su p. 
E. Simonaičiu, reikėjo manyti, 
kad visi šie nenormalumai bū 
šią pašalinti.

Koks nusivylimas pasiekė 
mažlietuvius ir M. L. bičiulius,

žygiu. Partijų rietenų atsikan ugsmą ir pasitenkinimą p. E. kai sužinojome, jug M. L. ats 
dę, lietuviai tremtiniai lengviau Simonaičio veikla akyvaizdžiai tovas Vlike 1954 m. rugpjūčio 
atsiduso. pasauliui parodyti, Mažosios 11—13 d. d. balsavo už Revin

— Nauja era išaušo Vliko Lietuvos Bičiuliai Kanadoje, su dikuojamųjų Sričių Tarnybos 
veikloje ir Mažosios Lietuvos sitarę su M. L. Rezistencijos panaikinimą, reiškia, pabrėžia 
laisvinimo byloje. Mažosios Lie 
tuvos atstovas ,nebūdamas pal
tims žmogus, sieks nesklandu 
mus lyginti ir įsikarščiavusiuo 
sius raminti, — galvojo eilinis 
lietuvis.

Vos keletą mėnesių pabuvęs partinis žmo’gus buvo malonus tos partijos turėtą postą — Fi 
Mažosios Lietuvos Rezistenci svečias ir iškilmėmis, vakarie nansų Tarnybą.
nio Sąjūdžio atstovu Vlike, p. nėmis bei vaišėmis pagerbtas ir 

\ E. Simonaitis ir pradėjo derin aukomis M. L. spaudai išlydė 
ti priešingas nuomones bei tai tas. Neteko išgirsti nė vieno 
kyti įkaitusiuosius. Spaudoj neigiamo atsiliepimo. Anaiptol, 
pasigirsta raminančių žinių, tik padėkos laiškai pasiekė or 
Anot „Nepriklausomos Lietu ganizatorius. Šimtais lietuviai 
vos“ net Vliko krizė išvengta liejosi į M. L. Bičiulių eiles po 
„mažlietuvių atstovo pastangų p. E. Simonaičio apsilankymo, 
dėka“. (N. L. 1954. 11. 3 d.). Įvairių partijų ženklai puošė 
Ir toliau korespondentas iš Vo M. L. Bičiulių krūtines. Vie 
kietijos praneša, kad „p. Simo 
naitis ėmęsis iniciatyvos ir ne 
sklandumai buvę pašalinti la 
bai nesunkiai. Tai jau yra pozi 
tyvus Mažosios Lietuvos atsto 
vo įnašas į mūsų veiksnių san 
tykius“.

Mažosios Lietuvos Rezisten 
cijos paskirtasis atstovas Vii 
ke kartu buvo ir yra Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininkas ___ _ ______ _ . _ _ ...
ir pastarojoj funkcijoj derino liniją ir pasižadėjo ir toliau lai kada net MLT nariai p. p. Ži bą kaip apie mažlietuvių vyriau joje, taip pat ir MLR Sąjūdis, kad pasisavinimas vyriausios
taip ir MLT atstovo Vykdo kytis Toronte 1954 m. birželio bus ir Šlenteris nebalsavo už jį, šią rezistencinę organizaciją, Nėra betgi jokių susitarimų, mažlietuvių rezistencinės orga
moj Taryboj p. M. Geižinio lai 5 ir 6 dienomis Mažosios Lietu b) griežtais protestais iš M. L. kuriai neva paduotas MLR Są kuriais MLT būtų pripažinta nizacijos titulo yra nepamatuo
kyseną. Iškilus kai kuriems ne vos Rezistencinio Sąjūdžio kon Rezistencijos narių pp. E. Si jūdis ir Mažosios Lietuvos Bi vyriausia rezistencine organiza tas ir sauvališkas.
susipratimams trap p. M. Gelži ferencijos metu vėl iš naujo pa monaičiui ir M. Brakui; c) at
nio ir kitų partiškai nusiteiku tvirtintas mažlietuvių antpartiš šalimu M. L. reikalams M. L.
siu asmenų, p. E. Simonaitis kūmo laikysenos atskirų Vliką Bičiulių tarpe Australijoje, JA
davė ponui M. Gelžiniui griež sudarančių grupių tarpusaviuo V-bfese ir Kanadoje,
tas instrukcijas laikytis bepar se santykiuose bei konfliktuose Bus daugiau.

V. PĖTERAITIS

Mažlietuviški mąstymai 
ir 

politinės pastabos
1. MAŽOSIOS LIETUVOS ATSTOVAS ĮEINA Į VLIKĄ

1953 m. gegužės 4 ir 5 dieno tiškumo ir su visomis partijo 
mis Vlikas, po beveik dešim mis ir grupėmis bendiadarbiau 
ties metų užtrukusio delsimo, ti, „ypatingai su tokiomis, ku 
sutiko įslieisti į Vyriausiąją Lie rios visą laiką remia MLT rei 
tuvos Išlaisvinimo Organizaci kalus ir jos atstovavimą Vlike“ 
ją ir Mažosios Lietuvos Rėžis (1953. XII. 3 d.), 
tencijos atstovą. Mažosios Lie 
tuvos lietuvių ir jos bičiulių 
vestoji kova baigta laimėjimu. 
Viso- pasaulio lietuviai kaištai 
pasveikino tokį VLIko žingsnį. 
Nebuvo nė vienos partijos, iš _
reiškusios nepasitenkinimą šiuo vių masės. Norėdami savo džja 
žygiu. Partijų rietenų atsikan ugsmą i

2. MAŽOSIOS LIETUVOS 
ATSTOVAS AMERIKON.
Tokiai padėčiai esant, MLT 

pirmininkas susilaukė dar dau 
giau simpatijos iš pačios lietu

Centro Komitetu, nutarė pa tokios tarnybos nereikalingu 
kviesti jų iškovotą atstovą Vii mą. Negana to, kad atsisako M. 
ke Šiaurės Amerikos žemynan. L. T. noru ir pageidavimu įs

Visur, Kanadoje ir JAV-ėse, teigtosios Tarnybos, bet M. L. 
p. E. Simonaitis, kaipo senas atstovas tam pačiam posėdyje 
mažlietuvių kovotojas ir ant nukreipia savo balsą ir prieš ki

Jei p. E. Simonaitis nesusi 
gaudė užkulisinėj machinaci 
joj, New Yorke labai vykusiai 
inscenizuotoj, dėl vieno asmens 
išfoliavimo, tai tą galima supra 
sti, bet nieku būdu nepateisin 
ti iš M. L. taško išeinant. Bet 
kaip suderinti su M. L. intert 
sais Revindikuojamųjų Sričių 
Tarnybos panaikinimą, man tik 

nur pirmininkais išrinkti kuni rai neaišku.
gai, kitur laisvamaniai; vienur Toks M. L. atstovo nuslydi 
vadovauja katalikai, kitur pro mas nuo bendros mažlietuvių 
testantai. Puoselėti M. L. reika linijos ir savo šakos, ant kurios 
lūs ir būti jos bičiuliais nekliu sėdėjo, nukirtimas nepaliko tei 
dė nei joks politinis įsitikini giamo atgarsio plačiojoj mažlie 
mas, jokia partinė priklausomy tuvių ir M. L. bičiulių masėj, 
bė. T

3 FSf .

Malonūs prisiminimai

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA...

Romos Kolizėjus.
Didžiausias romėnų pasaulio amfiteatras — Kolizėjus yia Romos 
garbės simbolis. Čia ateidavo imperatoriai iškilmingomis dienomis 
stebėti gladiatorių kovų. . . išgirsti penkiasdešimties tūkstančių 
žiūrovų diebinančio riksmo.

Šiandie, nors praeinantieji šimtmečiai iš jo paliko tik gnuvėsius, 
didingą praeitį ir puikų miestą. . . jis primena anuos laikus. . . kurie 
gražina mums puikius prisiminimus.

Tariama: „B R Ė D I N G S“ r>BRADINGS 
BRADING BREWERIES LIMITED. 

Ottawa • Wladaar • tlMtrul - HaadHoa

PATIKSLINIMAS ML TARYBOS IR MLR SĄJŪDŽIO REIKALE.
Paskutinėse savaitėse pasiro šitas žinais patikslinti: yra pastatyti ant demokratiško

dė Kanados ir kai-kuriuose Š. 1. Mažosios Lietuvos Tary pamato ir todėl MLT turėtų iš 
Reakcija pasireiškė įvairiomis Amerikos lietuviškuose Jaikraš ba yra berods iš esmės rezisten jų gauti tam tikrus įgaliojimus.

Prieš grįždamas į Vokietiją, formomis: a) tyliu protestu, ig čiuose straipsnių, kuriuose kai cine organizacija, egzistuojanti Tokių ligi šiol betgi nėra duo
p. E. Simonaitis pabrėžė savo noruojant p. E. S. kandidatūrą bama apie Vokietijoje egzistuo jau apie pusę šimtmečio. MLB ta. Nesigilinant šį kartą į visą
ir Tarybos jau anksčiau eitą 1 Vokietijos Krašto V aldybą, jančją Mažosios Lietuvos Tary Draugijos įsikūrė tik emigraci reikalą, noriu tik konstatuoti,

čiuliū Draugijos Šiaurės Ameri cija, kuri galėtų primesti savo 2. Polemikoje su p. Pėterai 
kos kontinente. valią kitoms tos rūšies organi čiu „Keleivyje“ buvo pasaky

Nenorėdamas, kad iš tokių zacijoms. Šiaurės Amenkos ko ta: Tol, kol yra gyvas p. Simo 
žinių susidarytų netikra nuontinente. egzistuoją mažlietu naitis, tol jis ir bus mažlietuvių 
monė šituo klausimu norėčiau vių ir jų bičiulių susibūrimai Nukelta į 7 psl.

60.

Kaito kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

ĮSIKURIA PIRMASIS LIETUVIS ADVOKATAS 
MONTREALYJE.
žinoma, ėjus visą šitą „čyšcių“, jau gau 

ti advokato praktikos teises.
Tai ne viskas, kad būtų ad 

vokatu. Verstis savarankiška 
praktika — reikia turėti biurą, 
reikia turėti sekretorių, na, ir 
reikia turėti klientūrą — intere 
santus, kurie pirmuoju pamoji 
mu dar nebėga jieškoti bet ko 
kio advokato pagalbos: reikia

Dabar jau plačjai 
kad Mpntrealyje yra įsikūręs 
lietuvis advokatas teisių Dakta 
ras Stasys Daukša. Tai yra, 
tur būt, ne tiktai Montrealy, 
bet ir visoje Kanadoje pnmasis 
advokatas lietuvis, gavęs advo 
kato teises, kaip atvykęs iš Eu 
ropos-Lietuvos. Ir tai ar tiktai 
nebus jis iš viso pirmasis lietu 
vis advokatas Kanadoje? Bent įgauti pasitikėjimą, kuris atei 
ligšiol apie kitą advokatą lietu na tiktai po ilgesnio laiko, apsi 
vį Kanadoje neteko girdėti. Vi klausius, patyrus, sužinojus, 
šokiu atveju — Dr. St. Daukša kad advokatas geras.
yra pirmasis lietuvis advokatas Visą laiką domėdamasis, 
Montrealy ir, imant dar siau kaip mūsų tautiečiai Kanadoje 
riau, — pirmasis iš naujai Ka 
nadon atvykusių, čia pripažin 
tu Lietuvos ir Prancūzijos dip 
lomu.

Ne Kanadoje baigusiųjų mo 
kslus įsikūrimas Kandoje iš vi 
so yra nelengvas, o kaikuriais 
atvejais ir negalimas. j 
mokytojų, dantų gydytojų, ki Ir, prisipažinsiu, užėjęs jo biu 
tur baigusiųjų mokslus, diplo ran nustebau. Dr. St. Daukšos 
mai nepripaŽĮStami. Jie iš nau biurą iškart atpažinau. Iš ves 
jo turi lankyti i

Tai ko siskyrimo, bet atsiskyrimo - se tarnautojai, kaip buvo Lietuve prasikūrimas, bendrai imant, 
Čia teismas at je, kur valstybės teismo orga nėra lengvas, bet man jis yra

Čia palyginti sėkmingas. Per kelis 
Gal sumanei skir atvirkščiai, padalina jų turtą ir Notaras, kaip ir Advokatas,yra metus esu susipažinęs su advo 

kt., bet vedybos nepanaikina privatus veiksnys. Ir pasitaiko katūra, su teismais ir su dauge 
mos. interesuotų arba nesąžiningų, liu jau interesantų, kuriuos aš

— Ar bažnyčia tokias bylas ir pilietis nukenčia. Tokiu at aptarnavau dirbdamas pas ki
pripažįsta? veju kartais ir advokatui sun tus advokatus. Dėl to aš jau iš

— Pripažįsta. Provincijos įs ku jau kas padaryti. kart gavau klientų, kurie pas
" i — O kaipgi advokatu pasiti mane atėjo- ir sudarė mano dar 

Tokių bylų metu esti keti? — jau visai drastiškai pa bo pradžios bazę.
— Jums tur būt biuras nema 

žai kaino ja?
— Taip. Per mėnesį biuro ir 

sekretorės išlaikymas atsieina 
400 dolerių. O juk reikia dar ir 
pragyventi... Dar viena smulk 
mena... Aš atlyginimą už darbą 
gaunu, kai pasibaigia byla. Tas 
užvilkina pajamų įplaukimą. 

man įr neįdo randama neteisėta ir ji panaiki paiso, kokia byla, bet tiktai by Kartais ir bylą laimėjus, tenka
Kas jas nori žinoti, tik nama> įvykęs šliūbas laikomas la ir ima kiekvieną. Kaltais net mokestį už ją išjieškoti. Yra ir

------ 1.-_:—Ir tokįų bylų klientui nepaaiškina, kokios ga galinčių, bet vis vilkininčių ap 
TA~ Ii būti pasekmės, — ar yra šan simokėjimą. Visa tai sudaro ne

Tai gal čia ir dažnai girdi su laimėti. Taip dažnai yra pra gatyviąją advokato- darbo pu
dedama byla, padaromos išlei sę... — sako Dr. Daukša.—Bet 
dos, o naudos jokios iš to.

— Kaip gi jums sekasi, kai 
jūs atsargiai einate prie bylų ir 
pirma išaiškinate, kokios gali 
mybės bylą laimėti?

— Turiu pasidžiaugti, kad 
dėl tokio prie kliento ir prie jo 
bylos priėjimo būdų aš įsigiju 
vis daugiau pasitikėjimo ir ma 
no klientų skaičius pastoviai 
auga. Yra net tokių, kurie, jau 
užvedę bylas pas kitus advo-ka 
tus, atėjo pas mane. Aš tuo ne

— Labas vakaras!
kiu čia dabar reikalu ir dar vė paracijos bylų.
lokai, kai aš ruošiuosi jau vyk skiria vyrą nuo žmonos, arba nai juos kontroliuodavo, 
ti į namus?.. I 
tis, ar kas?...

— O Tamsta tokių bylų ir 
gi turi? — klausimu atsakiau į 
klausimą.

— Kur neturėjęs, — turiu,
tiktai nedaugiausia. Nors man, tatymas yra suderintas su Ka 
kaip advokatui bylos yra reika nonais. ' ...
lingos, bet aš vis dėlto džiau šaukiamas Vyskupijos Kurijos stačiau klausimą, 
giuosi, kad tokių bylų lietuvių atstovas, kuris pareiškia autori 
tarpe nedaug.

Tamsta turi pagrindo, 
tarpe nedaug. tetingą nuomonę. Beje, yra dar taip klausdamas. Advokatų taip

— Tai įdomu. O kas gi čia iš santuokų panaikinimo bylos, ka gi yra šiokių ir tokių. Nepasa 
lietuvių galėtų skirtis? da teismas konstatuoja, jog san kyčiau, kad jie darytų kokias

— Deja, šito negaiiu pasaky tuoka įvyko neteisėtai; forma neteisybes; manau, kad tokių 
ti. Tai yra advokato paslaptis, lumai neišlaikyti, viena kuri su advokatų ir nėra. Bet yra kitas 
Advokato etika neleidžia šaky situokusiųjų pusė kitą apgauna dalykas. Bylos yra advokato pa 
ti pavardžių. ir t. t. Tokiu atveju santuoka jamų šaltinis, — tai kaikurie ne

— Pavardes 
mios. L__ j____ ________ ________ , ___
riausiai ir be advokato pagal negaliojančiu. 1 
bos sužinos, — atsikiitau. — est*’ “ sa^° P- Daukša. 
Man įdomios preižastys, kodėl 
tautiečiai-tautietės skiriasi?

— Nesugyvena ir skinasi.
— Kodėl gi nesugyvena? — 

spyriau advokatą atsakyti.
— Kiek statistika iodo, dau . . - . -

giausia mišrios šeimos: mišrios ie‘6u taip galima žinoti? 
tautiniu, mišrios tikybiniu ir . .1 ne. Daugiausia tu
net mišriom imi p'radios lailco riti civiliniu bylu. baudžiamų indi nepripaŽĮStami. jie is nau “‘““f akinau. « VC5 net mišrios imigracijos lauro mažai tenasitaiko Ir

jo turi lankyti universitetus, tibulio, kuriame dirba trijų ad atžvilgiu. Bet, žinoma yra ir ki g kad lietuviai’ toįe
jeigu nori gauti atitinkamas tei vokatų sekretorės, per atviras priežasčių. O jų juk yra įvai . » . J .
sės. Kiek lengviau gydytoja duris tuojau prišakinėje kabinę S^sa “"i“^yM?daugiau pirkimVpar
ms. Jie turi atlikti praktiką irto sienoje pamačiau kabanti sunkia^supran^ bylu, autokatastrofų,
išlaikyti egzaminus. Lengviau Lietuvos Vyti, seną, kaip Vy™“? . tikslina p. Dauksa, — , ktoriu‘ išiieškoiimu biž 
šiai darbą gauna savo specialy tauto Didžiojo piniguose iškal išsiskyrimo - divorsų bylų čia kon r akt ^«^im u biz 
bėję inžinieriai, bet ir jiems pra tą (pasirodė, kad tai yra Dauk mažai yra. Quebeco provincijo ni^r “oJai. Jnes bylos‘ 
simušti į savarankiškumą nelen šos junr. darbas). Kitoje šieno įe tok*o įstatymo nėra, pagal “ ^okia kūme. 
ava je Galdikas, trečioje Merker __ kurą galima butų issiskirli. Tai — Dažnai del nežinojimo įs ...
& P.,™™;*. <»; iš New Yorko ir DomšaitU __ ir teismuose čia tokių bylų nė tatymų, teisinės santvarkos, o ir nuoširdžiai išsiaiškini ir jam . .
mai nrinažiąfami iš Afrikos Žodžiu biuras aiš ra> ^as nor* divorsuoti, tenka dažnai ir dėl kalbų nemokėji pasakai, kokios galimybės bylą te» pastebėjau advokatui. —
mai pripažįstami tiktai baigų , " °s- , , » as a š f^Araiin„. ;Cfa<-„ mn kai tūlas asmuo nemokėda laimėti lis tada tikrp-am-l Juk advokatui nepaprastai svar
šiųjų Prancūzijoje ir tai ne vi 
sų. Tuo galėjo pasinaudoti dr.

kuriasi, negalėjau nesusidomė 
ti ir pirmojo advokato jsikūri 
mu, — todėl, metęs viską ir ap 
simetęs lyg ir jieškančiu advo 
kato pagalbos, užsukau į Advo 
kato Daktaro Stasio Daukšos 
biurą, esantį 152 Notre Dame 

Pay., East (telefonas UN 1-2013).

mieji 7-ri poros negyvenimo 
metai prisigretina?

— Ne. Tokio įstatymo apie
7 metus iš viso nėra.

— O ko<kių dar bylų turite,

gva.

aš dėl to nenusimenu, nes kiek 
vienas 
mų ir
imant, esu patenkintas. Džiau 
giuosi, kad daugelis lietuvių 
pas mane ateina, nes įsitikino, 
jog apsimoka ir naudinga pas 
mane ateiti. Kiti net ateina jau 
bėdon patekę, su kitais prasidė 
ję bylas.

Ilgai dar kalbėjomės apie rei 
kalus, susietus su advokato 

_____  _ __ praktika. Bet kai aš pasakiau, 
noriu girtis, bet yra afktas, kad J°8 visą pasikalbėjimą noriu pa 
kur kas klientas daugiau pasiti skelbti spaudoje, Dr. Daukša 
ki, kai mato, jog su juo atvirai susigalvojo.

— Žinau, dėl ko susirūpino

darbas turi savo sunku 
nepatogumų. Bendrai

jau naudotis federalimu įstaty rno, kai tūlas asmuo, nemokėda laimėti, 
mu, kuris yra konflikte su Que mas kalbos ir negalėdamas rei dėl savo 
beco provincijos 
Bet federalinis įstatymas turi sutartį, kurioje pasijunta 
ir divorsų nuostatus, vieninte siog apgautas.
liu neištikimybės pagrindu, bet nai esti. Dažnai tos bylos esti 
tokias bylas jau tenka kelti į skaudžios, beto jų yra.
Ottawą.

— Ar tokių bylų turėjote?
— Taip, bet nedaug.
— Tai apie kokius išsiskyri 

mus ėja dabar kalbate? — vėl 
rėio išlaikyti specialius advoka ša ir klausia, truputi nustebęs spaudžiau advokatą.
tūros egzaminus ir tiktai per netikėtu mano pasirodymu; — Monthly

kiai lietuvio advokato.
Adv. Dr. Daukšą radau prie 

St. Daukšar "kaip baigęs Pary spintos su bylomis. Ištraukęs 
žiaus Sorbonos universitetą ir pilną bylų stalčių, jis rausėsi 
įsigijęs teisių daktaratą. Bet ir »r rinkosi jas vežtis namo, kur 
jam teko pereiti per tam tikrą prieš eidamas į teismą jis jas 
treningą, nes kelis metus jis dar turėsiąs tą vakarą pastudi 
dirbo pas kitus Montrealio ad juoti. Tai geras reiškinys, nes 
vokatus ir tiktai paskui gavo, žinau, kad ne visi advokatai mė 
su tam tikra procedūra atlieka gsta sąžiningai byloms pasi 
mą diplomo pripažinimą, kas ruošti.
nevisiems pasiseka; paskui tu Pastebėjęs mane, Dr. Dauk

Jis tada esti tikresnis Juk advokatui nepaprastai svar 
žygių ir jeigu imasi 

įstatymais, kalų išsiaiškinti, pasirašo kokią bylą pradėti, tai jau iš anksto 
tie numato, kokie bus iš to vaisiai.

Deja, taip daž Tokia mano taktika klientai pa 
tenkinti ir todėl vienas nuo ki 
to sužinoję, ateina pas mane. 
Jie jaučia, palyginę su kitais, 
kad tai yra kitokis su jais pasi 
elgimas. O tai yra jau mano eu 
ropietiškos mokyklos, patirtis 
ir tikrai advokato paskirties su 
pratimo taktika. Klientai tuo taurauti savo 
įsitikina ir vertina. Todėl, nors gražiausiai.

— Kokie gi galėtų būti ne 
susipratimai, kai sutartis pasi 
rašoma pas Notarą? — teirau 
juosi.

— Deja, taip esti. Reikia ži 
noti, kad čia Notarai, kaip ir 

— Čia, Montrealy, yra ne iš Advokatai, yra ne valstybės

į bu, kaip formuluojama mintis, o 
tam nei Jūs, nei aš neturime pa 
Rankamai laiko. Aš šį pasikal 
bėjimą perduosiu, kaip žurna 
listinę improvizaciją ir Jūsų ne 
autorizuotą. Ar taip bus gerai?

— Gal? — abejodamas atsa 
kė p. Daukša. Bet kadangi lai 
ko nebuvo, tai teko- palinkėti 
mūsų pirmąjam lietuviui advo 
katui sėkmės ir pasiryžimo pa 

tautiečiams juo
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ribų.

PROF. MYKOLO ROMERIO MIRTIES SUKAKTIS.
(1880.V.17. — 1945.111.14)

Kovo' 14 d. suėjo 10 metų kų legionierių eilėse, o vėliau 
kai pavergtoje Lietuvoje mirė jau teisėjas Lomžoje. Nepaje 
prof. Mykolas Romeris, žymus gęs paveikti lenkų priešiško nu 
lietuvių teisininkas, valstybinin sistatymo ir politikos lietuvių 
kas, ilgametis V.D. Umversite atžvilgiu, Romeris nutraukia 
to rektorius, Valstybės Tarybos santykius su pilsudskininkais, 
narys, Vyr. Tribunolo teisėjas, atvyksta dabar į laikinąją Lie 
buvęs lietuvių tautinis teisėjas tuvos sostinę — Kauną. 
Tarptautinio Teisingumo Tri Nepriklausomoje Lietuvoje 
bunole Klaipėdos bylą sprend jis pasireiškė kaip plataus mas 
džiant, savo darbais žinomas to kultūrininkas - teisininkas, 
ne tik Lietuvoje; bet ir už jos praktikas ir mokslininkas, išsi 
ribų. skiriąs savo žiniomis, moksli

Mykolas Romeris gimė Au niu gilumu, savarankumu, ori 
gštaitijoj, Bagdoniškio dv., Ro ginalumu. Kaip mokslininkas 
kiškio aps., Obelių vals. Jis šei jis paliko didelį įnašą į lietuvių 
moję be trijų seserų, jauniau teisinę literatūrą. Žymiausi jo 
sias ir vienintelis sūnus, pagal veikalai: Reprezentacija ir man 
tradiciją Mykolas ir eilę — ket datas, Administracinis teismas, 
virtasis. Mykolas Romeris pir Konstitucinės ir teismo teisės 
masis, mūsų Mykolo prosenis, pasieniuose, Lietuvos konstitu 
yra žinomas XIX a. pradžioje, cine teise 1 t., Dabartinės Kons 
kaip tikras Vilniaus krašto ba titucijos 2 t., Valstybė ir jos ko 
jorų vadas, šviesių pažiūrų, pa nstitucinė teisė 2 t, (iš numaty 
žangių reformų kėlėjas. Rome tų 6), be to, daugybė rašinių 
rių šeima yra davusi ir žymių ir straipsnių įvairiais teisės kla 
rašytojų ir menininkų. usimais žurnaluose Vaire, Tei

Mūsų Mykolas Romeris au sėje, Kultūroje, Židinyje, taip 
gštsnįjį ir teisės mokslą baigė pat prancūzų, lenkų ir vokiečių 
Petrapily specialioj teisės mo kalbomis. 1935 ir 1036 m. yra 
kykloj (Škola Pravoviedieni skaitęs kelias paskaitas Pary 
ja), po to, apie 1905 — 1905 žiuje. Jis buvo vakarų kultūros 
studijas gilino Paryžiuje gar žmogus, šviesių laisvinių pažiū 
šioje „Ecole libre dės Scien rų demokratas, europinio lyg 
ces Politiques". Po studijų įsi mens lietuvių mokslininkas, ka 
kūrė Vilniuje, įsileido plačiai į rtu žinomas lietuvių valstybi 
visuomeninį ir kultūrinį darbą, ninkas ir patriotas, aktyvus 
leido ir redagavo. „Gazeta Wi įvairių organizacijų narys, lie 
lenska“, dėl kurios turėjo bėgti tuvių visuomenės ir valdžois su 
į užsienį, vengdamas suėmi prastas ir įvertintas, 
mo. Tremtyje jis parašė garsų 
savo veikalą „Litwa“ apie lietu 
vių tautinį atgimimą nuo 1864 
—1905 m. Greit betgi grįžęs į 
Vilnių, jis stojo į advokatūrą, 
dirbo lietuvių Mokslo Draugi

Skaudžiai ir sunkiai veikė 
profesorių svetimos okupacijos 
su teroro ir smurto režimais, 
bet savo gimtojo krašto jis ne 
apleido ir antru kart veržiantis 
sovietiniam okupantui. Netru 

joj, buvo Lietuvių Dailės Drau kus jis mirė. Būsimoje laisvoje 
gijos valdyboje, plačiai dalyva Lietuvoje jo didelis palikimas 
vo' kultūriniame darbe. D. karo vėl bus tinkamai įvei tintas ir 
metu jį matome atsiradus len suprastas. F. M.

Moksio-techmkos naujienos
JAU GAMINAMI DIRBTI NIAI DEIMANTAI Schenectady, N. Y., praneša, Deimantas dirbamas iš tam 

kad jai pavyko dirbtiniu būdu tikros rūšies anglies. Deiman 
Viduriniais amžiais tūli mo chemikais. Dabar jau auksas dir padirbti deimantą. Kol kas pa tui pagaminti reikalingas labai 

kslininkai, supratę, kad įvairių btiniu būdu pagaminamas, dirbtas labai mažas deimantas, didelis karštis (iki 5.000 laips 
medžiagų šaltinis yra vienas, Taip pat dabar jau dirbtiniu bū tik šešioliktosios colio ilgio da nių karščio pagal Farenheit) ir 
dėjo pastangų iš įvairių metalų du pagaminami ir brangūs ak lies ir jis yra labai brangus, bet milžiniškas spaudimas (iki 1. 
pagaminti auksą, kaip brangų menys, kaip rubinas deimantas, būdas deimantus dirbti jau yra 500.000 svarų per 1 ketvirtai 
metalą. Jie buvo vadinami ai General Slectric kompanijasurastas. nį colį).

Pičiūno nuotykiai. Kaip galima pralobti.

Dr. V. Terci jonas.

Būkime sveiki!
RŪKYMAS IR PLAUČIŲ VĖŽYS.

Paskutiniu laiku Amerikos čiau statistika — skaičiai apie 
rūkytojai buvo sujaudinti bau žmonių mirtingumą rodo, kad 
ginančiom naujienom apie rū smarkūs aistringi rūkytojai net 
kymo žalingumą. Cigaretės, iki 20 kartų dažniau suserga 
kaip buvo pirmu kart Įrodyta plaučių vėžiu vėlesniam amžiuj 
medicinos autoritetų, gali su negu visi nerūkantieji. Iš to 
kelti vėžį. Šitą Įkaušimą tyrė nereikia daryti skubią išvadą, 
dr. E. Graham ir kaikune kiti kad kiekvienas turi ūmai nusto 
gydytojai. Jie pakartotinai te ti rūkęs, nes dėlto gali įvykt 
pė pelės odą cigarečių degutu, nervinis negalavimas pas rūky 
kurs sukėlė odos vėžį 44% pas tojus, kada jie netenka raminan 
tuos gyvuliukus. Čios pramogos. Tyrimai šioj

Šitie duomenys įgijo didės srity dar nebaigti, nes dabar 
nės reikšmės, kai plaučių chi stengiamasi izoliuoti žalingą pe 
rurgas A. Oscher pritaikė juos lėm faktorių (veiksnį) iš taba 
žmonių vėžiui. Jis pareiškė: ko dervos (deguto), šiuo me 
stebint skaičių žmonių, kurie tu kelios mediciniškos įstaigos, 
rūko dabar, aš numatau, kad remiamos tabako bendrovės pi 
1970 m. plaučių vėžys pakils nigais, toliau tęsia tyrimus, 
iki 10 % visų vėžio atsitikimų, 
t. y. vienas iš 10 ar 12 asmenų“. 
Jis pabrėžė, kad plaučių vėžiu 
rečiau suserga cigarų ai pyp 
kių rūkytojai, kurie mažiau už 
sitraukia. Statistiniai duome 
nys, kuriuos patiekė Oscher, 
liečia tuos, kurie pradėjo, biolo 
giškai tikrint tabako. įtaką ant 
savęs, t. y. rūkyti prieš 3-jus 
metus. Iš visų ligų plaučių vė 
žys greičiausia auga kaipo mir

Šituo klausimu apie rūkymų X 
ir jo įtaką plaučių vėžiui jau x 
plačiau rašoma ir lietuvių spau 4 
doje. Nors ta paslaptis dar nė & 
ra galutinai išryškėjus, bet ty X 
rimų įtakoj gali sumažėti rūky ® 
mas taip labai ir neužtarnautai 4 
paplitęs šiame krašte. &

Jau nuo seniau yra medicinoj X 
žinoma, kad degutas ar smala 4 
gali sukelti pas peles odos vėžį ? 
vartojant pakartotinai. Čia rei X 

ties priežastis J.A.V. 1933 m. kia nurodyt ir kitus šaltinius, $ 
nuo plaučių vėžio mirė 3.400 as kurie gali būt panašiai žalingi. 4 
menų; 195«3 m. — 22.000. Nors Miestų meksfaltuotos gatvės, 4 
reikia atsižvelgt, kad bendras kurios vasarą saulės kaitroj šy $ 
gyventojų skaičius ir senų žmo la ir garuoja; stogai dengti to 
nių priaugo, tačiau mirtingu lium — smaluota popiera, kuri 
mas nuo šitos ligos padaugėjo nuo saulės tirpsta ir garuoja, 
keturis kart per paskutinius 20 Dideliuos miestuos oi as yra 
metų. Tiriant priežastis šitos labai užterštas dūmais iš gyve 
mediciniškos paslapties, gydy namų namų ir fabrikų kaminų, 
tojai nustatė kitą ryškų faktą: Kvėpuodami tokiu oru pripildy 
per tuos 20 metų J.A.V. cigare tu dūmų su dervos garais mes 
čių vartojimas rūkymui pakilo taip pat žalojam savo sveikatą 
4 kart daugiau. ir plaučius kaip ir rūkydami.

Amerikos Tabako Bendrovė Iki šiol apie miesto oro ter 
pasiskubino pareikšti, kad ban Šimą kiek rūpinasi tik New 
dymai ant pelių dar nepatvirti Yorko miestas, bet iki šiol pra 
na, kad tabakas gali sukelt ktiškų nutarimų mažai padary 
pas žmogų plaučių vėžį. Ta ta ar visai ne. (S).

I LAIKO ILGIAU NEGU KITOS! I
8 X

DARBINES KOJINES

kad tai

Kokių tik rūšių ai 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kūnas išsi 
rinksite, Jūs įsiti 
kinsite,
vertingas pirkinys 

už šią kainą.
TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI g 

Žinomi nuo 1868. ^WS-10-4)

Kol kas dirbtinis deimantas liūs. Uždarbiai čia visą laiką 
yra brangesnis už natūralinį buvo^eri ir vasaros metu vy 
deimantą.
IR AUSTRALAI IŠNAUDO 

JA VANDENS JĖGĄ.
Milžiniški Snowy River pro 

jekto pirmosios užtvankos dar 
bai eina prie galo. Sausio 8 d. 
buvo uždarytas šalutinis tune 
lis, kuriuo buvo nukreiptas 
Snowy upės vanduo pro užtvan 
ką statybai vykstant, ir vanduo 
pradėtas tvenkti prieš 110 pė 
dų užtvankos sieną, kertančia 
Snowy upę prie Gathegos. Ka 
da visi darbai bus baigti, surin 
ktas užtvankoje vanduo bus pa 
leistas pusketvirtos mylios ii 
gurno tuneliu į Munyange, bai 
giamą statyti elektros jėgainę. 
Ši jėgainė turi tris turbyninius 
generatorius, kurių kiekvieno 
pajėgumas 30.000 kilovatų. Du 
generatoriai, manoma, pradės 
veikti po dviejų mėnesių.

Darbai Gathegoj pradėti 
1951 metais ir juos vykdo nor 
vegu Selmer Engineering Pty. 
Ltd. ~ 
ypač pirmaisiais 
metais, buvo norvegai. Čia dir 
bančiųjų didžiausią nuošimtį 
sudaro naujieji ateiviai. Lietu 
vių visą laiką dirbo apie 20— 
30. Mūsiškiai daugiausia dirba 
kaip dailydės, <' 
riai, vienas kitas

ivojžęri ir vasaros metu vy 
rai uznirba iki 50 svarų per sa 
vaitę. ALB Snieguotųjų Kalnų 
seniūnijai vadovauja A. Alyta. 
Seniūnijos vyria visados gau 
šiai remia Tautos Fondą, spau 
dą, Vasario 16 gimnaziją, visi 
susimoka solidarumo mokestį. 
DŽIOVA DAR NEĮVEIKTA 

350 žinovų, suvažiavę Atlan 
toje, Ga., svarstė plaučių džio 
vos gydymą. Naujieji vaistai 
streptomicinas, para-aminosali 
eilinė rūgštis (PAS) ir įsonia 
zidas labai padėję mirtingumą 
nuo džiovos sumažinti. Šioj ko 
nferencijoj pirmą kartą buvo pa 
skelbta apie kitą galingą vais 
tą, seromiciną arba cikloseriną. 
Šis naujas vaistas yra iš strep 
tomicino giminės, bet chemiš 
kai skirtingas nuo jo ir gana 
sunkiai pagaminamas. Seromi 
cinas yra dar tik bandomas, 
bet gydytojai mano, kad jis bus 
daugiau vertingas džiovai gy 
dyti, negu trys anksčiau minėti 
vaistai. Visi šie vaistai nelei 
džia daugintis džiovos bacilo 
ms žmogaus kūne ir iš dalies 
tas bacilas sunaikina.

Džiovą sutramdyti daug pa 
gelbėjo geresnis ligos supati 
mas (paskutinis žodis dar ne 
tartas), pakilęs žmonių gerbū 

elektrikai, šofe vis ir apsišvietimas bei pažen 
rausė tune gęs chirurginis gydymas.

Daugumas specialistų, 
ir antraisiais

Torontas balandžio pirmosios ženkle
(Vietoj feljetono)

Virtinės lietuvių Dundas gatvėje
Balandžio pirmosios (melų) dienos ankstyvą rytą prie 

Lietuvių Namų, Jono Beržinsko cigarų krautuvės ir niekada 
nevystančios „Tulpės" nuo vidurnakčio buvo išsirikiavusios 
ilgos virtinės labai patriotiškai nusiteikusių Toronto lietuvių. 
Nepatriotiškai nusiteikę praeiviai, skubantieji į darbą, megi 
na spėlioti:

— Kas čia dabar pasidarė, kad taip visi iš anksto Vely 
kų šventėms degtine nori apsirūpinti. . .

Mat tokias eiles jie matydavo tik prieš Velykų šventes 
prie likerių parduotuvių. Tačiau nepatriotiškai nusiteikę pi a 
eiviai balandžio pirmą prašovė pro šalį, pakviesdami į pagal 
bą tokius nerimtus įtarimus. Kada tvarkai palaikyti buvo iš 
kviesta policija, ir atvažiavo didžiųjų Toronto dienraščių re 
porteriai, eilutėse išsirikiavusieji lietuviai vienu balsu už 
giedojo:

— Atėjome solidarumo mokesčio užsimokėti!!!
Štai kur šuo pakastas. Tornoto spauda šį įvykį apjaše 

pirmuosiuose puslapiuose. Galutinam rezultate pirmiausia iš 
nustebimo apalpo KLB Toronto apylinkės valdybos iždinin 
kas, o ilgametis bendruomenės valdybos pirmininkas, sunkiai 
atgaudamas kvapą, pareiškė:

— Ilgai buvau prezidentu, bet tokio solidarumo dar ne 
teko matyti...

Solidarumo mokestį tą dieną užsimokėjo lygiai penki 
tūkstančiai lietuvių. Už įneštus pinigus KLB Toronto apy 
linkės valdyba tą pačią dieną nupirko gražų ūkį prie Lake 
Simco vaikų vasaros stovykloms ir visiems lietuvių studen 
tams Toronte paskyrė stipendijas studijom sužbaigti. Tegy 
vuoja lietuviškas solidarumas — nors ir balandžio pirmo 
sios proga.. .

„Daina“ ruošia naują dainų repertuarą
Moterų Šalpos Grupė „Daina“ balandžio pirmosios pro 

ga sušaukė specialų susirinkimą, kuriame buvo nutarta mes 
ti pokuoti siuntinėlius į Vokietiją, bet tuojau pat griebtis lie 
tuviškos dainos atgaivinimo. Iš „Dainos“ artimiausioje atei 
tyje bus padarytas moteriškų balsų ansamblis. Jis pirma pro 

ga įdainuos į plokšteles niekad nesenstančias lietuviškas me 
liodijas: „Užmiršai badų laikus, Vokietijos tu laukus, juk dipi 
ii tu buvai, daug gerybių ir tu gavai“; paskui „Duok gė 
ięs, duok negėręs, duok namuką nusitvėręs“...

Tėvynės garsai ir tėvynės prisiminimai.
„Tėvynės garsų“ radijo valandos vyriausias vedėjas 

(daktaras) balandžio pirmosios proga viešai pasižadėjo dau 
giau niekada nekaltinti „Tėvynės prisiminimų“ vedėjo, kad 
jis nemokąs anglų kalbos. Jeigu jau kada neiškentetų nekri 
ūkavęs, kritikos pabaigoje žada pridėti pastabą:

— Nors tu, Jonai, ir nemoki, bet už mane geriau šoki. 
Tu su burmistrais, o aš tik su kontrolieriais...

Mielos, ponios ir panelės, neužmirškite furkaučius!...
„Tėvynės prisiminimų“ radijo valanda nuo balandžio 

pirmosios iš savo programos išima Princess Fashion furkau 
čių reklamas. Ponios, kurios per trejus metus nepiišnekino 
vyrų nupirkti joms kailinius Princess krautuvėse, atrodo, ir 
per sekančius trisdešimt metų liks be kailinių. Radijo va 
landa negali stovėti vietoje su atsilikusiomis poniomis. Todėl 
dabar numatoma užgiedoti su nauja Valentino tango plokš 
tele:

— Mielos ponios ir panelės, šiuos gražius tango garsus 
jums siunčią People's Credit Juwellers kompanija, kur jūs už 
pusę kainos gausite žiedus su briliantais, deimantus iš Pietų 
Afrikos ir tikrų perlų blizgančius karolius. Priedui bus ne 
mokamai duodami auskarai...

Naujas filosofijos veikalas
„Tėviškės Žiburių“ redakcija jau suredagavo ir bendro 

mis jėgomis balandžio pirmosios proga išleido filosofinį vei 
kalą tema — „Kodėl katalikiškas laikraštis negali būti kata 
likišku, jeigu redakcijoje nėra nė vieno kunigo“...

Istorinės pataisos istorinėm temom.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija balandžio pirmos 

dienos proga nutarė pasivadinti Lietuvos Bičiulių Draugiją ir 
domėtis tik Lietuva, nes ir visa Lietuva, aplyginus ją su Ka 
nada ar Amerika, yrą maža. Kada iš mažos bus padaryta ki 
ta — dar mažesnė, pasaulis nė vienos Lietuvos neįžiūrės.

Ta pačia proga Vilniaus krašto lietuviai po ilgų studijų 
prisipažino, kad nėra jokio skirtumo' tarp Vilniaus ir Kauno 
lietuvių. Vieni neturi Vilniaus, kiti neturi Kauno ir abu ne 
turi Lietuvos...

LASas jau susisuko kovos laso
LASas balandžio pirmą išleido humoristinį šlagerį tauti 

nais motyvais:
„Nepavyko —
Nesugriovėm VLIKo.
Nieko kito nebeliko
Tiktai šokiai UNFe.
Seksime pėdom mes savo vado,
Kurs tabako ūkyje ramybę rado...“
Kompozitoriai, kurie galėtų šiam šlageriui parašyti me 

liodiją, prašomi kreiptis į Vytautą Stanciką Čikagoje.

Lietuviškas dangoraižis ir duonos kepalas.
Lietuvių Namai balandžio pirmosios proga nutarė plės 

tis, kaip kad savo laiku buvo mėginęs šv. Jonas. Kadangi že 
mė Toronte brangiai kainuoja, nutarta nekartoti Šv. Jono pra 
eities klaidų . Lietuvių Namai ketina plėstis link dangaus — 
dastatydami vieną augštą po kito, kol Toronte atsiras pirmas 
lietuviškas dangoraižis. Ant stogo viršūnės bus išstatytas 
„Paramos“ ženklas — taip kaip ir Lietuvoje — juodos lietu 
viškos duonos kepalas ir, gal būt, bonka kanadiško alaus...

Šauliai šaudys kartu su medžiotojais
Naujai įsisteigęs Toronto Šaulių Klubas nutarė susijung 

ti su medžiotojų draugija, nes Kanadoje, jeigu nešaudysi į an 
tis ir žąsis, iš viso, nebėra į ką šaudyti. O medžiotojai jau tu 
ii praktikos — juos „Naujienos“ iš Čikagos buvo smarkiai ap 
šaudžiusios. Šauliai medžioklėms pagražinti žada įsigyti „Tri 
mitą“, kuris atstos tradicinį medžioklės ragą.

Neviskas ir nevisada lietuviška
„Draugas“ bene balandžio pirmosios proga mėgina įro 

dinėti lietuviams skelbimų skyriuje: „Buickas yra lietuviš 
kas automobilis“... Argi tikrai lietuviškas? Sunku pasakyti. 
Su lietuviškumu šiais Jaikais reikia būti labai atsargiam. 
Kadaise net ne balandžio pirmosios proga spaudoje buvo įro 
dinėjama, kad Ieva Paulekiūtė yra lietuvaitė. Tada ji, mat, 
ruošėsi tekėti už milionieriaus Rockfellerio1. Paskui, kai ji už 
milionus dolerių išsiskyrė su Rockfelleriu, niekas net ir ba 
landžio pirmosios proga jos lietuvaite lietuviškos spaudos 
puslapiuose daugiau nevadina. Taigi, ir iš lietuviško buicko 
gali pasidaryti tiktai dženeralmotorinis...

Vyt. Kastytis.
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PASTABOS APIE 1954 METU
GROŽINE LIETUVIU LITERATŪRA

Praeiti metai buvo jeikšmin 
gi savo dviguba sukaktim: 50 
metų spaudos atgavimo ir 10 
metų, kai pati didžiausioji — 
mūsų šalies istorijoj — tremti 
nių banga paliko Lietuvą. Abi 
sukaktys turi artimą, ir skaudų 
ryšį: viena — liudijantį baigtą 
kovą ir pergalę, kita — naują ir 
dar aršesnę vergiją lietuviui ir 
jo žodžiui. Nejieškant didžių 
metaforų, labai jau aišku kiek 
vienam, kad mūsų žemės žmo 
gaus vergija neatsitiktinai suta 
po su lietuviškos spaudos nai 
kinimu. Mūsų okupantai supra 
to vieną dalyką tikrai puikiai 
(šiandien, deja, dažnam, save 
dar patriotu tebevadinančiam, 
tai reikia ilgai ir atkakliai aiš 
kinti), kad užsmaugę spaudą, 
jie didesnę savo budeliškos mi 
sijos dalį bus atlikę. Čia, lais 
vam kontinente, leidėjams ir 
rašytojams vis giliau grimstant 
desperacijon dėl mažėjančio lie 
tuviškų knygų skaitytojų skai 
čiaus, paminėtieji faktai turėtų 
būti prisimenami. Reikėtų iš 
jų ir išvadas pasidaryti, kol ne 
vėlu. Šiaip jau, ir šių pastabų 
netrukus nebus reikalo rašyti, 
nes nebus apie ką jas rašyti.

Tokia yra situacija, kai trem

Lietuvis rašytojas tikrai ver kartą 
tas tokios visuomenės paramos kaip 
ir pripažinimo, nes, nežiūrint rėjas. Teisa, ir šiam rinkinyje 
vis menkėjančių skurdžių hono ištisas skyrius užpildytas, au 
rarų ir skaitytojų atšalimo, jis 
teberašo ir mums kasmet pado 
vanoja bent kelioliką kūrinių, 
vertų grožinės literatūros var 
do.

toriaus terminą panaudojant, 
lyrinėmis ironijomis, giminin 
gomis išpopuliarėjusioms „Šil 
kų ir vilkų“ eilėms. Šį pastarąjį 
žanrą Žitkevičius apvaldęs mei 
striškai. (Čia jam vertu konku 
rentų tegali būti Antanas Gus 
taitis). Žitkevičius nevargsta 

Įdomu stebėti, kaip palaips jieškodamas rimo, kondensuoto 
niui retėja poezijos knygos, posakio, sąmojingos replikos ir 
Jau 1953 metais jų tebuvo ke aštraus vaizdo. Jis pažįsta žmo 
lios, o praeitais metais — su gaus silpnybes, bet nepalieka 
skaitomos ant vienos rankos jų teisėjo pozoje — jis kalba 
pirštų. Atrodo, priežodinis po drauge klystančio ir kenčian 
eto skurdas tampa liūdna realy čio žodžiu, todėl lengvai pasie 
be. Leidėjai berizikuoja leisti kia skaitytoją. Jo eilių komiz 
tiktai gerai žinomų autorių ei mas didžiausia dalim tinkamai 
les ir tai, pasiryžę sulaukti defi literatūriškai apipavidalintas ir 
eito. Poetinė kalba sunkiai įsi nesimušąs į lėkštus kalambū 
pilietina materialinės laimės rus arba nuvalkiotą frazeologi 
krašte, kur ekonominis žargo ją.
nas lengvai ir užtikrintai išsiko Velniai dainuoja, ūžia, šoka, 
vojęs sau karališką ložę žmonių O angelai tik skristi moka.' 
namuose ir širdyse.
Leonardo Žitkevičiaus „Daik 

tai ir nuorūkos“.

PRAEITŲJŲ METŲ 
POEZIJOS RINKINIAI.

Dr. Henrikas Nagys, 

ilgametis ir šių metų „NL” pra 
dedamų dėti „Pastabų apie 
1954 metų grožinę leituvių lite (Išleido Gabija, 46 psl. Kaina 

ratūrą“ autorius. 1 doleris.
Leonardas Žitkevičius, jau 

Taigi, gerbūvio reikšmė nepriklausomoj Lietuvoj žinorių! ’ 
tikrai realiatyvi. ‘ mas grakščių ir nuotaikingų ei

Vienas pragiedrulių — malo lių knygų vaikams autouus, po 
nu paminėti, kad jo gimimo vie 1950 metais išleisto satyrų rin 
ta Montrealis — tai naujai Ka kinio „Šilkai ir vilkai“, pirmą 
nadoje įsteigtoji Vinco Krėvės 
vardo literatūrinė premija, ku 

tiniai ima virsti į emigrantus, ri bus paskirta pirmą kartą šį 
kai pradedama materialiai ge met už praeitais metais išleistą, 
riau įsikurti, kai pinigas nebe ir dar nepremijuotą, lietuvių 
ra toks retas svečias mūsų ran grožinės literatūros kūrinį. No 
koše. Ir vienintelė Lietuvių Ra rėtųsi tikėti, kad ši Lietuvių 
šytojų Draugijos literatūrinė Akademinio Sambūrio pradėta 
premija šiais metais neprašoko tradicija bus perimta Kultūros 
500 dolerių, nors ją paaukoti Fondo arba kitų Kanados lie 
buvo pakviesti čikagiečjai lietu tuviškųjų organizacijų ir kad 
viai gydytojai (jų ten esama ar kasmet Kanados lietuviai skirs 
ti 50-ties). Prieš keletą metų savo auką lietuviškojo rašto 
septyni venezueliečiai lietuviai klestėjimui ir išsilaikymui sve 
įstengė paaukoti net 1500 dole timoj aplinkoj.

I
I g n o Končiaus albumas

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTAJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“ 

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais. 
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. 

Kieti viršai. Kaina $ 5.00.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.
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2.
— Aštunta! — apstulbo vyras, Pokštelėjęs delnu sau į 

kaktą. — Tai kur gi aš buvau dingęs visą tą laiką? Tai ne 
juokai — aštunta! Penkios dienos. Juk šeima, darbas!

— Ramiau, ramiau, gerbiamasis. . . — ir, mosuodamas 
ranka, viršininkas grįžo į savo vietą už stalo. — Turėkit kant 
rybes. Ir mes norim visą tą sužinoti. Nėra ko jaudintis.

Vyras vis dar žvalgėsi aplink apstulbusiom akim.
— Tačiau sakykit, ponas viršininke; kas gi manim, — 

vėl prabilo jis, — negi aš girtas? Aš šeimos žmogus. Turiu 
geriausią žmoną, kokią tik Dievas gali duoti ir dukterį... Sa 
kykit, kiek gi laiko aš jau čia? Čia, rodos, Kurkliškės, tiesa? 
Nebuvau čia nuo pat vaikystės...

Kazlėkas nusikrankštė į delną ir atsisuko į Gairį.
— Išvesk šį pilietį atgal į šaltąją... Jam vėl kažkas tren 

kia į galvą.
Po to jis kryptelėjo į buhalterį:
— Daug kas visdėlto neaišku, gerbiamasis. Turėsim 

laikyti jus čia, kol visa paaiškės. Teks patelefonuoti į Kauną. 
Centras tikriausiai žinos, kokio asmens pasigendama. Velniai 
gi žino, ko jūs išdūmėt iš ten... Kad nors pavardę prisiminti 
galėtumėte...

Jisai pravėrė langą ir pažvelgė gatvėn, barbendamas 
pirštais į stiklą, Keli žvirbliai strykinėjo ant telefono vielų, 
įsirėžusių juodom linijom į tvankią dangaus mėlynę. Kaimy 
niniam darže garsiai kudakeno vištos, kapstydamosi tarp 
agurkų ir arbūzų. Nuo restorano sienos driekėsi atsivėpęs 
plakatas, vaizduojantis riebią skalbėją su muilo gabalu ran 
ko j. Vaikai buvo anglimi pripaišę jai ūsus ir kreivus akinius.

— reikėtų kada prigriebti tuos padaužas, — sumurmėjo 
policininkas, suraukęs antakius.

Po to jis nužingsniavo prie telefono ir bandė susisiekti 
su Kaunu.

— Turim čia tokį įtartiną pilietį, — aiškino jis į ragelį, 
— netoli 40 metų amžiaus. Praplikęs, dėvi akinius, vardu 
Nikodemas. Šiaip, rodos, nieko vyras, bet sugavom naktį 
triukšmą keliant. Sakosi esąs buhalteris Kaune, o pavardės 
ar tai nesako, ar tai neprisimena. Žmona Julija. Ar nepajėš 
kote tokio?

Kazlėkas palenkė galvą ir įtemptai klausėsi, užkišęs pirš 
tu kitą ausį.

_  Sakot, patikrinsit ir paskambinsit? Gerai. Lauksim.
Jis užsidegė cigaretę ir, grįžęs prie lango, pasilenkė į 

gatvę.
Pamišėlis Kleiza krypeno gatve, pasikibinęs lazdą ant 

alkūnės ir užsidengęs delnais ausis. Klegantis vaikų būrys 
vijosi jį.

— Karsim Kleizą, karsimi — tyčiojosi jie. — Žvirblį 
užmušė!

prisistato skaitytojui Jie visą kelią galvą kelia.
.rimtosios“ poezijos ku O tu keliauk pametęs kelią.

Jieškok, mažyti, Eldorado.
O jie Ameriką jau lado!

„Daiktų ir nuorūkų“:
Imi nuo žemės nuorūką.
Žvelgi su šypsena.
Esi, brolau, kaip nuorūka, 

(L. p. 45) Kaip nuorūka sena.
Kita Žitkevičiaus knygos Smilksti, likimo genamas, 

dalis — rimtoji, tikliau pava Ir mėtaisi kartu, 
dintina liūdnąja, nes čia vietoj Kaip nuorūka gyvenimas, 
ironijos ir šypsnio- dažniausiai Kaip nuorūka ir tu. (10 psl.)

Juozo Mikuckio „Lyrikos krai 
tis“.

Ir tyli angelas kuklus, 
O velnias rodo stebuklus.

(D. ir n., 33 psl.) 
Aš sapnavau Ameriką . 
Ir buvo man baisu.
Nes rodės, kad Amerikoj 
Ir aš dabar esu.

(Ten pat, 
Poete, mūsų apžavėtas, 
Tu ir esi tiktai poetas!

Jieškok, mažyti, Eldorado. 
Laimingi tie, kurie jau rado

38)

sutinkame seną ir ištikimą kiek 
vieno poeto palydovą — liūde 
sį. Žitkevičius žvelgia margon 
kasdienybėn nemaištaudamas, 
rezignacijos ūkanose matyda 
mas sunkiai besigrumiančio mū 
sų žmogaus siluetą kr tikėda 
mas jo dvasios skaidrumu ir 
galia atsilaikyti prieš visus gu 
ndymus ir smūgius. Žitkevi 
čiaus poetinis žodynas čia nau 
dojasi daugeliu tradicinių vaiz 
du, tik jie nušviečiami naujau 
ir skalsiai panaudoti.
Į tolimą palaukę 
Sugrįžo vieversiai. 
Auksinė paukštė šaukiu: 
Kodėl jų neklausei? 
Klausiau, bet negirdėjau. 
Nei saulės nemačiau. 
Man pasaka spindėjo 
Už viską daug skaisčiau.

(D. ir n., 8 psl.).
Minorinė gaida, tokia sava 

lietuviškoj poezijoj, skamba 
Žitkevičiaus lengvuose keturei 
liuose netiek užuojautos ar pa 
guodos jieškodama, kiek broliš

Dalis jūsų, kurie šiandien įsikūrėte Kanadoje ar kuriame nors 
kitame patogesniame krašte, buvote kadaise D. Britanijoje, o 
beveik visi iškilote iš Europos. Ar jums nebūtų įdomu, kaip 
čia gyvena, dirba, kovoja ar lietuviškumo kibirkštėlę tebe- 

pūkšto tie, kuriuos jūs palikote čia gyventi gal ir ne taip 
patogiai, gal ir ne taip sočiai ? 1

Todėl palaikykite nuolatinį ryšį su mumis — prenumeruoki- 
tės ir skaitykite

EUROPOS LIETUVĮ

vienintelį Europos kraštų ir D. Britanijos lietuvių savaitraštį, 
kuriame atsispindi mūsų gyvenimas ir kuris taip pat plačiai 
•ašo visais svarbiausiais klausimais. EUROPOS LIETUVYJE 
rasite daug medžiagos, kurios kituose neužtiksite. Europos 
Lietuvį šiandien skaito visame pasaulyje pasklidę lietuviai: 
Anglijoje, Australijoje, Amerikoje, Argentinoje, Kanadoje, 

Belgijoje, Olandijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje.

Paprašykite susipažinimui, parašydami Europos Lietuvio 
atstovui Kanadoje:

Mr. A. KUOL*AS, 143 Claremont Str., Toronto, Ont.

Arba užsisakykite bet kuriam laikui „Europos Lietuvio“ 
administracijoj: %, Ladbroke Gardens, London W. 11.

England. Metams — 6 dol.

(Išleido Terra, 174 psi.
Kaina 2 doleriai).

Knygos įžangoje autoriaus 
rašoma: „Lyrikos kraityje nevi 
sa sukaupta, ką esu parašęs. 
Čia nerasite eilėraščių iš Pirmų 
jų dainų — 1910 m., nei iš Did 
vyrių ir smulkmenų — 1915 m. 
Nerasite himnų ir maldų, nges j 
nių poemų ir legendų...” Taigi, " 
šioj knygoj paskelbta tik dalis 
gausios Mikuckio kūrybos. Ši 
apima eiles nuo 1912 iki 1954 
metų. 42-iejų metų kūryba, no 
rs ir fragmentinė, leidžia ap 
čiuopti poeto raidą ir jo kury 
bos metmenis.

Mikuckio poezija ligi šios 
dienos išliko tradicinės pirmo 
jo nepriklausmybės desnntme 
čio lietuviškos poezijos rėmuo 
se. Tuomet šalia Maironio, Bin 
kio, Putino, Vaitkaus, Kiršos, 
Giros etc. kūrė nemažas būrys 
poetinio žodžio mylėtojų ir puo 
selėtojų, kurie, nors ir neprily 

kai bendrą vargą ir nedalią iš ginami pirmų trijų originalumui
• sakydama. Maži nuslydimai į ir jėgai, visdėlto buvo įsidėmė ( 

sentimentą ar girdėtą — todėl tinas ir gerbtinas įnašas jaunos 
kiek šablonu atsiduodantį — valstybės lieratūron. Juozas Mi 
kreipinį nemažina šiaip jau tik kuckis buvo vienas jų.
rai šilto ir žmogiškai intymaus Gana įvairi ir šakota Mikuc 
šios, taip paprastai pavadintos, kio eilių tematika, romantizmo 
knygos visuotinio įspūdžio. Ge ir simbolizmo formalinių atradi 
ra būtų susilaukti iš Žitkevi mų įtakotas išorinis aprėdas, 
čiaus didesnės poezijos kny kiek archajiška sakinio struktū 
gos, kur būtų paliesta platesnė ra ir konvencionalus ritmas bei 
tematinė skalė ir panaudota rimas. Šiandien, mūsų poezijai 
įvairesnių formos mąduliacijų. tiek toli pažengus ir tematine 
Ypač pastarasis prašymas Žitk ir formaline prasme, Mikuckio 
evičiaus gali būti lengvai paten poezija, be abejo, nieko naujo ir 
kintas, nes jis rašo pažymėti negirdėto neatskleidžia, bet 
nai lengvai ir sklandžiai. kaip tam tikra fazė mūsų lite

Pabaigai dar keli posmai iš Nukelta į 7 psl.

— Aš nekaltas... — burbėjo senis, drebindamas barzdą. 
Pasigailėkit... Aš nekaltas...

— Ša, nevidonai! — riktelėjo Kazlėkas, piktai grūmoda 
mas pirštu, ir vaikai spygaudami išlakstė į tarpuvartes.

— Rado, matai, užsiėmimą, — bumbėjo policininkas pa 
nosėj, sekdamas senį akimis. — Ir taip žmogus pablūdęs, sa 
vo šešėlio baidosi, o čia varvanosiai jį dar...

Kazlėkas niekad nebuvo skyręs Kleizai daug dėmesio, 
nes jis buvo nekenksminga miestelio įdomybė ir perdaug ne 
trukdė nusistovėjusios tvarkos. Šį kartą tačiau jis tebemąstė. 
Kiek jis atminė, Kleiza visuomet buvo- toks pat: senas, išsi 
gandęs, vaikų ujamas, nuolat skubąs su lazdele rankoj. 
Jis girdėjo, kad Kleizos motina mirė jį gimdydama, o jo gir
tuoklis tėvas koliodavosi su visais ir mušė vaikus.

Grįžęs prie stalo jis pradėjo painioti surizgusią telefono 
virvelę. Pagaliau jis pakėlė ragelį.

— Daktaras Penčyla? Čia kalba Kazlėkas. Žiūrėkit, ar 
negalėtumėt užsukti minutei į nuovadą. Turim čia tokį nevi 
sai aiškų individą. Gali būti koks pakvaišėlis. Kaip sakot? 
Nemanau, nemanau... Jūsų nuomonė mums labai praverstų. 
Ne, netruks ilgai. Už penkiolikos minučių, sakot? Labai ge 
rai. Lauksiu.

Jis pakabino triūbelę ir laukė. Miestelio gydytojas pri 
sistatė punktualiai. Jis buvo nesiskutęs ir paskubom apsivil 
kęs, lyg būtų jau pusę miestelio aplėkęs paryčiui. Kazlėkas 
trumpai nušvietė padėtį.

— Hm! Hm! — sumurmėjo Penčyla, linguodamas gal 
va ir įžengė į nepažįstamojo keistuolio vienutę.

Kazlėkas atsisėdo- prie stalo, ir atsivėręs laikraštį, ėmė 
graužti obuolį. Hitleris pasakęs ugningą kalbą, sukeldamas 
minios ovacijas. Abisinijos negusas galįs išleisti atsiminimų 
knygą. Japonijoj įvykęs žemės drebėjimas, sunaikinęs du 
kaimus. Kazlėkas nusižiovavo, vydamas ranka aplink zyzian 
čią musę. Visur pasauly gyvenimas vyko po senovei, tik Kur 
kliškėse ne. Jis įsiklausė į pasikalbėjimą, kartas nuo karto 
sugaudamas suprantamesnį žodį. Daktaras šnekėjosi ilgiau, 
negu buvo numatyta.

Pagaliau Penčyla, šluostydamas prakaitą, išlepsėjo nuo 
vados kambarin.

— Na, kaip? — pakilo Kazlėkas nuo kėdės.
— Žinot, nevisai aišku ir man, — prisipažino gydytojas.

Kalba 
Nie - 
taip 
spe

— Žmogus ne pamišėlis, ne taip, kaip senis Kleiza, 
visai normaliai. Bet iš kitos pusės, nevisiškai ir tvaiko j. 
ko neatsimena. Nelengvas diagnostinis atvejąs. Ot, kad 
psichiatrijos profesorius iš Kauno pasitaikytų! Mano 
cialybė, matot, tik plaučių ligos...

— Gerai, gerai! — daug nelaukdamas, nutraukė jį 
lėkas. — Pats daktaras, ne aš. Reikia nuspręst, ką su 
daryti. Kas gi jisai? Sveikas jis, ar truputį čia trūksta? — 
jis bakstelėjo riebiu pirštu kakton.

— Galiu pasakyti savo nuomonę, bet bijau apsiiikti. Ga 
lėtų būti, pavyzdžiui, fuga. Bet, matot, svarbu, kaip jis iki 
šiol elgėsi. Tokių atvejų gali pasitaikyti. Prisimenu, vieną 
panašų atveją demonstravo profesorius Vaičiūnas.

Daktaras Penčyla susisvajojo, mintimis grįžęs į vaistais 
kvepiančias ligonines, ūžiančias auditorijas ir studentiškas

Kaz 
juo 

ir

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, 111. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

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

dienas, sklidinas saulės, didelių planų ir idealizmo. Kur visa 
tai? Jis atsiduso ir dirstelėjo pro langą į snaudžiantį mieste 
lį. Įsižiūrėjęs į apšepusią alyvą, skendėjančią smala išteptos 
malkinės šešėly, jis tęsė:

— Sakysim, žmogus nuo pat vaikystės turi troškimų, ku 
rių niekad negalėjo realizuoti. Jis gali būti normaliausias 
žmogus ir gyventi paprastą gyvenimą kaip ir visi, nerasda 
mas jame jokio pasitenkinimo, tik iš pareigos. Vaikystės po 
tekiai tada slypi pasąmonėj, užgniaužti ir apdulkėję, lyg visai 
neegzistuotų. Sakysim, tie jo norai visiškai nesiderina su gy 
venimo rutina. Tad žmogus galutinai atsisako jų ir net nebe 
žino, kad turi juos. Bet jie rusena kur nors širdies gilumoj, 
n jeigu tikrovė kada nors ima ir pasidaro nepakeliama, žmo 
guje gali vįykti lūžis. Jisai moja ranka į viską, {tiki savo 
iliuzijomis ir gyvena vien jomis. Tartum vėžys jis išeina iš 
kiauto ir ima .vaidinti kitą rolę, nieko bendro neturinčia su 
jo nemėgiama gyvenimo role. Visi mes turim dvi asmenybes, 
tik kažkaip mes randam šiokį tokį kompromisą.

Kazlėkas abejingai stebėjo daktarą, purtydamas galvą 
ir mažai ką suprasdamas.

— Dėkui už patarimą, — pagaliau atsakė jis, lydėdamas 
daktarą pro duris. — Sakot, lūžis ir rolė, kaip teatre. Dėkui 
ir už tai. Žinot, medicina... Iš visko atrodo, šį kaitą man 
teks daryti sprendimą pačiam.

Tuo tarpu suskambėjo telefonas ir policininkas, prišo 
Kęs prie stalo, pakėlė ragelį.

— Klausau! Taip, tas pats. O, iš Kauno. Turit žinių? 
Malonu, malonu... Taip, tebeturim jį po raktu. Žiūrėkit man. 
Palaukit, leiskit pažymėt. Nikodemas Rasutis. Penkios die 
nos kaip dingęs? „Maisto“ buhalteris. Jokių išeikvojimų ar 
šiaip? Ne? Viskas tvarkoj, sakot. Žiūrėkit, padorus pilietis. 
Žmona ką? Dovanokit, ar negalėtumėt truputį garsiau? Sa 
kot, atvyksta šeštos valandos autobusu? Tai manot, galima 
paleisti? Jokių sunkumų, sakot. Gerai. Kaip? Cha cha cha! 
Tiesą sakant, nelabai ir mes žinojom, ką daryt. Triukšmą su 
kėlė bažnyčioj, vargonais grodamas. O šiaip nieko, malonus 
pilietis. Iš tiesų, savotiškas atvejąs.

Kazlėkas pakabino triūbelę ir išsiblaškiusiu žvilgsniu žiu 
įėjo pro langą. Ant dulkėto mėsinės stogo gulėjo purvina 
laikraščio skiautė. Šalia jos snaudė pavargusi varna. Gi dan 
gaus mėlynėje 
mas raudonais

skrajojo vaikų paleistas aitvaras, plezdėda 
popierėliais ir mirgėdamas saulės spinduliuos.

* * *
vėlavo. Pagaliau jis įriedėjo į aikštę, vejamas 
šuns, visas dulkėtas, baidydamas vištas ir

Autobusas 
juodo lojančio 
skleisdamas benzino kvapą aplink.

Gairys numetė nuorūką ir pakilo nuo suolelio; jis buvo 
įpareigotas sutikti viešnią iš Kauno.

Ją atpažinti galėjai nedvejodamas. Ji buvo augšta, ryš 
kiai išsidažiusi moteris, kuriai galėjo būti arti keturiasdešimt 
metų. Pakėlusi skrybėlaitės šydą ir maudama ploną pirštinę 
ant rankos, ji apžvelgė miestelį. Pastebėjusi policininką, ji 
nedelsdama prižingsniavo prie jo ir nusišypsojo:

— Jūs turbūt manęs laukiat. Malonėkit nuvesti mane į 
policiją. Aš atvykau savo vyro atsiimti.

Nuo jos sklido stiprių kvepalų kvapas.
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomos Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje^ Kaune, Maskvoje, Fdmoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly)
8. PER VOKIETIJĄ IR ALPES.

George IV praplaukė Rygą, Daugelio kraštų jaunuomenę 
Liepoją, Palangą. Tada Žemai filosofas buvo užbūręs savo dia 
tijoj buvo skurdus pavasaris, lektika. Nemažas skaičius ir 
Dvaruose ir kumetynuose ėjo turtingesnių lenkų čia studija 
kalbos, jog kraštas ruošiasi pir vo. Jie poetui pagerbti surengė 
mąjam sukilimui. vakarienę ein wenig burschi

Ar plūduriuojąs ant vandens kos.
keleivis žinojo, kad Simonas St Dialektikas ištikrųjų buvo di 
ankevičius dabar rašė hetuviš delis: jis paskyrė ištisas dvi va 
kai odes Vilniui, o Emilija Pla landas aiškinti skirtumui tarp 
teraitė rengėsi mirti karžygės Verstand ir Vernuuft. Reikėjo 
mirtimi, kad dainoje gyventų? tik turėti kantrybės. Šiame kra

Šeštąją kelionės dieną kelei šte per darbą ir kantrybę žydė 
vis išlipo į visai naują kraštą, jo sodnai.
Jam atrodė, kad tai žydintis so Poetas greitai išvyko iš Ber 
dnas. Liubekas, senas Hansos lyno, nieko nesigailėdamas. Tai 
miestas, visas buvo gėlėse, go buvo' pirmas nusivylimas Vaka 
tiškų bažnyčių laikrodžiai ska ruošė. O Marijai Šimanovskai 
mbino melodijas, mušdami va jis rašė Petrapilin: 
landas ir pusvalandžius. Pro „Aš pats norėjau keliauti ir 
gražius derlingus ūkius tiesėsi negaliu skųstis likimu... Betgi 
patogūs plentai, apsodinti vais liūdna keliaujant, kai niekas ne 
medžiais. nudžiunga, man vienur ar ki

Petrapilį paliko vos bundan tur atvykus“.
tį iš ilgos ir šaltos žiemos su Lenkai Vokietijoj jį savino 
stingimo'. Čia jau skambėjo dal si. Jis nepuolė prie jų, dažnai — 
giai, kvepėjo nupjautų dobilų traukėsi. Atrodė, kartais sta 
laukai. tus, nejieškojo progų būti pri

Jis valgė lėbervurstą ir kai statytam kokiam nors lenkų 
bejosi su ūkininkais cl_____ 1 o-——, -j -- ,__ -. . .
niais klausimais. Buvo Deutsch mų patarimų. Kaip „Konrado nis gyveno, kaip karalius, apsu sisveikindamas. 
landė, ir reikėjo išmėginti nau Valenrodo“ ordino didysis mis Ptas garbės aureolės ir ceiemo ~ .....

nialo. Dabar visas jo dvaras bu čių pas Gėtės dukterėčią Frau prakeikęs savo tėvynę ir jau
Konradb Valanrodo“ VO1 sujudęs: ruošėsi jo aštuonia Ottiliją poetas girdėjo „Faus nas pražilęs, graužėsi „Chaild

■ ‘ ‘ Haroldo“ autorius, o Manfre
das juodžiausio pesimizmo va nūs traukiančio — arnica dieta, 
landomis bendravo su dvasio Bus daugiau.

Vaimarą pamatyti Gėtę. sdešimt metų amžiaus jubilėjui. to” autorių kalbant, kaip suve mis. O kokia graži buvo šalis!
Nesvarbu, kad Gėtė dabar bu Tremtinys poetas, atvykęs reną. Buvo nuostabu, kad jis 

vo aštuoniasdešimt metų am Veimaran, įsitaisė kartu su po Marijos Šimanovskos diaugui 
žiaus, subrendęs, kaip žirnis etų Odynecku-Odiniu didelia pristatė Šilerio dukterį, o atsi 
įsauly. Gėtė jam buvo amžinai me „Elefanto” viešbutyje. Ma sveikindamas pabučiavo kak 
jaunas įsimylėjėlis, mėlynu, fra rijos Šimanovskos kortelė ge 
ku ir geltona juosta Vertelis, rai nuteikė Gėtę: jubiliatas sve 
Tas pats Šarlotės mylimasis, čią priims be eilės, 
kaip lygiai prieš dešimt metų Tur būt, buvo svarbu, kad Gė 
kad atjodavo raitas Kaunan pa tei buvo aštuoniasdešimt metų: 
guosti jauną susikrimtusį moky Rusijoj rodęsis Samsonu, poe 
toją. Gyvenimas didžiausių pr tas dabar pradėjo nervintis 
iešų šaly, Rusijoje, buvo lyg prieš audienciją. ‘
kažkokia užsimiršimo puota, po „Atleiskite man, Ponai, kad bėjęs tremtinio poeto veide yp 
kurios išsiblaivęs poetas pajus jums reikėjo laukti. Man labai atingą dvasingumo įtampą tą 
krūtinėj senų žaizdų dilgsintį malonu matyti Marijos Šimą vakarą, skulptorius apmetė ap 
peršėjimą. novskos draugus, — pasakė Gė matus jo biustui, kurį pabaigs

Ir diližanas traukė jį per Vo tė, ištiesdamas ranką. — Aš po penkių metų Paryžiuje, 
kietijos gilumą. Vasarojų plotų atsiprašau, kad negaliu kalbėti 
ražienos geltonavo pro paplen jokia slavų kalba. Laiko man 
čių vaismedžius. Pirmieji pau trūko išmokti“. ,
kščių keliai jau pasirodė dan „Konrado Valenrodo“ kai ku 
guje, ir klykavo pelkėse lauki riuos fragmentus Veimaro ka 
nės žąsys, išgązdintos vokiečių ralius žinojo tik iš vokiško ver 
ūkininko kaustyto b^to, kai di timo. 
ližano' vežikas pliaukštelėjo sm 
arkiau botagu pranešdamas, 
jog baigiasi kelionė.

Tai buvo Veimaras, 
metų vasara baigėsi.

Turingijos sostinė buvo pil 
na svetimšalių. Berlynas didžia . 
vosi Hegeliu, Veimaras — Gė tensyviai sekė svečio žodžius dame Stael, 
te. Kartais ištisas savaites 
kėjo laukti eilės audiencijai 
matyti didžiausiam vokiečių

ton.
Poetas grįžo „Elefantan“ su 

jaudintas.
Tame pačiame viešbuty bu 

vo sustojęs skulptorius Dovy 
das d'Angers, atvykęs iš Pran 
cūzijos padaryti Gėtės biusto, 
ir poetas Viktoras Pavio. Paste

Gėtės gimimo dieną, dvide 
šimt aštuntą rugpjūčio, plaukė 
sveikinimai ir dovanos iš dauge 
lio kraštų. Jubiliatas tą dieną 
išimtinai praleido damų diaugi 
joj. Vyrai šventė iškilmes „Ele 
fante“.

Rytojaus dieną poetas išvy

1829

„Fausto“ autorius teiravosi 
apie liaudies dainas ir apie sla ko. 
vų naujausią literatūrą. Išnau Bonoje aplankė Vilhelmą 
dojo mažiausią progą žinoji Šlėgelį, dienorašty pažymėda 
mui padidinti. Nuo rudo redin mas tik vieną žodį: bulvės. Ple 
goto jo tamsios spalvos akys pus senis visą laiką kokčiai gy 
pilkais ratukais centruose in rėsi, keliavęs po Rusiją su Ma

Pa
______  ___ ______ ___ ra

ekonomi grafui, tyčiojosi iš jam duoda šytojui ir eruditui. Išdidus se

rei su dideliu dvasios artumu. Jis Per Koblenzą, Heidelbergą, 
svečiams kalbėjo apie Italiją. Strasburgą vyko Italijos link.

„Pasinaudokite, Ponai, tuo Pro Reino pakančių senovines 
puikiu kraštu“, — pasakė jis at pilis, pro Svarcvaldą reikėjo 

. kopti į Alpes, amžinų ledynų
Per vakarienę šešiolikai sve ir tviskančių ežerų šalį. Ten,

ją kalbą. Ir jam viskas patiko, tras.
Viskas čia buvo kitaip negu Ru Tai
sijoj. autorius! — lenkai paprastai at

Ilgakasės blondinės vokiečių sakydavo. Jie nepasakė tačiau, 
gretchen jį laikė rusų kniazium. kad tai buvo Skirgaila, siutinąs

Naujas šio krašto svečias lenkų dvasininkus.
skubėjo Berlynan išgirsti išgar Poetas vyko Dresdenan, pas 
sintąjį Hegelį. kui Prahon, o iš Karlsbado į

Buvo rudens pradžia ir žmo 
nės nuiminėjo vynuogių derlių, 
slėnių atoluose būbavo bandos.

Kylant į kalnus, uždengian 
čius prieš akis horizontą, kelio 
nė darėsi mažiau sparti, reikė 
jo bartais pėsčiom eiti.

Tai buvo vienintelis atsitiki 
mas nuo išvykimo iš Petrapilio, 
kad poetas, būdamas Alpėse, 
Špuelgeno tarpukalnėj, ėmėsi 
rašymo. Kelionėje jis dienraš 
ty kažką rašydavo sibi solo, 
kelionių gausybėje viskas 
dingdavo.

Baironas draskydamasis 
pėse keikėsi, Vilniaus filoma 
tas, gamtos stichijų pabūgęs, 
vėl praregėjo savo jaunystės 
gyvenimo draugę Marilę tarp 
Tuchanovičių liepų alėjų ir jai 
saldžiai kalbėjo.

Prie Spualgeno parašytas e: 
lėraštis dvelktelėjo vyro pa 
prastu ir natūraliu ilgesiu myli 
mai moteriai.

„Laimingesnė tu būtum, ma 
no brangioji, tave mylinčio tre 
mtinio dalia dalindamas!. Per 
uolas, tarpukalnius tave ves 
čiau, ranką padavęs; dainomis 
tau saldinčiau nuovargius. Per 
krioklius ir sroves žengdams 
pirmasis, tau akmenėliais grįš 
čjau takelį, kad nepagautų šal 
tinių vėsumas tavo lakiųjų ko 
jelių, o karštais pabučiavimais 
rankeles tau aš šildyčiau“.

Tai buvo paskutinis sudie iš 
toli, nuo Alpių. Per jūras ir kai

O 
nu

Al

SKAITYKIME KELEIVĮ”
Ar gyvename Kanadoje, ar Amerikoje, ar jei kada nors 
grįšime į Lietuvą, svarbiausias dalykas kiekvienam žmo 
gui yra ir bus gyventi padorioje, demokratiškoje tvaiko 
je, kur valdžia priklauso nuo pačių žmonių, o ne nuo 

visokių raudonų, juodų ar uniformuotų diktatorių.
Kas trokšta savo tautai tikros laisvės ir pats nori būti 

laisvas, tas turėtų skaityti kovingos demokratijos 
savaitraštį „KELEIVĮ“.

KELEIVIS visais klausimais turi aiškią nuomonę ir ją 
nevengia pasakyti.

Norintieji prašome atsiliepti, laikraštis bus siunčiamas 
susipažinti 4 savaites. „Keleivio“ kaina visame pašau 

lyje metams 4 doleriai, pusei metų 2 doleriai.
Jo adresas:

KELEIVIS,
636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. S. A.
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Į SUSI VIES UJIMAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 m e t a i *

' TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- 

, tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,Q0 iki 
1 $ 5.000,00. Nariais .priimaini abiejų lyči,ų lietuviai

nuo gimimo dienos iki 60 metų

I
 Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 
man Karį.
Vardas, Pavardė ........................
Adresas ............................. .. .. .

KRYŽIUOČIAI

H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 

savo puslap-se spausdina
KARYS

680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, N. Y., 

pradėdamas 1955 metų 
sausio numeriu.

1955 m., prašau siųsti

— O... o, taip, — sumišo Gairys. — Čia, netoli. Čia, šita 
gatve prašom.

Smalsuolių būrelis, stoviniuojantis prie plakatų stulpo, 
sekė juos akimis. Jinai žingsniavo mažais žingsniais, iškelu 
si galvą ir tylėdama. Gairys varžėsi, negalėdamas eiti į koją, 
ir nedrįso pradėti kalbos, tartum jausdamas, kad jam, papras 
tam provincijos policininkui, netinka kalbinti tokios iškilnios 
damos. Jis lengviau atsikvėpė, kai jie pagaliau pasiekė nuo 
vadą. Nors dar buvo šviesu, jos langai džiugiai degė, liedami 
šviesą ant baltų kaimyno Jurginių. Pro aptrupėjusį tinką kai 
kur raudonavo plytos.

Gairys atidarė duris ir ji trumpai linktelėjusi galva, įšla 
mėjo vidun. Kazlėkas laukė, kažką žymėdamasis į knygas, 
išvydęs viešnią, jis plačiai nusišypsojo, numetė plunksnakotį 
ant stalo ir atsikėlė iš kėdės, mandagiai mostelėjęs ranka, lyg 
ruošdamasis ką sakyti. Bet ji kalbą pradėjo pirmiau:

— Malonu jus sutikti, ponas Kazlėkai; man apie jus jau 
Kaune pasakojo. Mano pavardė Rasutienė. Mano vyras tu 
lėtų būti jūsų jūsų žinioj. Tikiuosi, jis čia perdaug neišsišo 
ko. Man toks nemalonumas už jį. Ir kiek rūpesčio! Pražu 
vo, nieko nepranešęs, visai nepagalvojęs apie mus, lyg nebū 
tų svarbu, kur jis.

— Taip, ponia, jis čia. Turėjom laikinai vienutėn už 
aaryti, kol nepaaiškėjo, kas jis, — atsiprašinėjo Kazlėkas, at 
lakindamas groteles. — Mums tikrai nemalonu.

Nikodemas Rasutis stovėjo tarpdury išblyškęs ir nejudė 
damas, įsmeigęs akis į savo žmoną, tarsi jos nepažindamas. 
Jis priminė sudužusio laivo jūrininką, nuo plūduriuojančios 
skeveldros stebintį nepažįstamą ir bauginančią salą. Jis bu 
vo prisimerkęs, lyg nuovados skelbimai, rašomasis stalas, po 
iicininkai ir ta puošniai apsirėdžiusi moteris būtų žėrę į jį aki 
nančius ir nepakeliamus spindulius. Jis pasitaisė akinius ir 
pravėrė burną, lyg ruošdamasis pratarti žodį, bet visdėlto 
nieko nepasakė, lyg suabejojęs.

— Tai ką jau, prisikeliavai, Nikodemai? — šaltai pa 
stebėjo moteris.

Žmonos balsas turėjo jam skambėti tarsi per miegus 
girdima fabriko sirena, šaukianti į darbą. Jo lūpos viipėjo. 
Staiga jo veidas ėmė švisti, lyg bundant iš malonaus nakties 
sapno ir grįžtant atgal į gyvenimą su jo reiklavimais ir parei 
gom.

— Julija! — sušuko. — Tai tu! Kas gi atsitiko.?
Jis dairėsi aplink, lyg nesusigaudydamas. Staiga jis pri 

bėgo prie žmonos, apkabino ją ir susijaudinęs pabučiavo į sk 
įuostą. Ji leidosi, bet netrukus pasitraukė žingsnį atgal ir 
mostelėjo pirštine:

— Bet kaipgi tu iča atsiradai, Nikodemai? Ir kodėl 
mums nepranešęs? Mes jau beveik savaitė rūpinamės, neži 
nodami, kur tu.

— Dievaži, nežinau, Julija, — klusniai atsiprašinėjo Ra 
sutis. — Visą dieną bandžiau prisiminti: kas aš, kaip aš čia 
patekau ir kodėl. Tartum kas būtų man atėmęs kelias gy 
veninio dienas. Tartum būčiau miręs. Sąžinė graužė mane 
visas tas valandas, bergždžiai bandant prisiminti. Paskutinis 
dalykas, kurį atsimenu, tai šeštadienis. Atsimenu, kaip kro 
viau čemodaną, norėdamas kažkur vykti, pats nežinau kur. 

Atmenu, kaip išėjau į gatvę, ant krautuvės laiptelio užrišąu 
batą, ir tada lyg migla užėjo. Tartum kokia nelaba galia 
būtų mane pavergusi. Nors žinau, kad aš pats kaltas. Dėkui, 
kad tu atvykai.

Kazlėkas buvo priblokštas ir valėsi nosį, tartum netikė 
damas. Jis buvo įpratęs matyti nusikaltėlius, kurie juokėsi 
iš įstatymo ir neprisipažindavo, nors visi įrodymai ir liudinin 
Kai kalbėdavo prieš juos. Šis gi, rodos, mandagus ir sukalba 
mas pilietis jautėsi nusikaltęs, nors ir buvo akivaizdu, jog 
jis nieko neatminė. Jo žmona stovėjo vidury kambario, išdi 
di ir verdama jį ramiu žvilgsniu, tarsi ji būtų buvusi jo sąži 
nė, griežta, teisinga ir nediskutuotina.

— Ar jūs gerai jaučiatės? — su užuojauta pasiteiravo 
Kazlėkas, padėdamas ranką ant buhalterio peties.

— O taip, — nusišypsojo šis, — dabar aš tvarkoj. Aiš 
kiai prisimenu viską. Dėkui jums už jūsų rūpestį.

— Ką čia! gūžtelėjo pečiais policininkas, ir nesmagiai 
pasijuto, pažvelgęs į vienutę, kurioje keistasis svetys pralei 
do dieną. — Nėr už ką. Gairy, palydėk šį poną į koridorių ir 
palūkėk ten. Man reikia su ponia kaikuriuos neaiškumus iš 
siaiškinti. Netruks ilgai, ponas Rasuti. Žinot, formalumai... 
Cha Cha...

Likęs vienas su viešnia, Kazlėkas susmuko kėdėn ir pa 
kvietė ją sėstis. - 1:1

— Aš norėjau paklausti porą klausimų, — pradėjo jis, 
paėmęs plunksnakotį. Mums patiems neaišku, kas čia iš tie 
sų atsitiko. Jūsų vyras naktį sukėlė miestelį, vargonais be 
grieždamas. Paklaustas, kas jis, sakėsi neatsimenąs. O ro 
dėsi neįgėręs.

Viešnia pasitaisė blizgantį auskarą.
— Mano vyras niekad negeria, ponas Kazlėkai. Sako, 

gerai negeria, bet kartais man ir nepatogu. Sukvieciam, bū 
na, svečių, visi vaišinasi, o jis ne. Jei išgers kokį stiklelį, jam 
bloga darosi. Jis iš principo prieš gėralus nusistatęs. Dėl to 
kartais ir nemalonumų susidaro draugijoj.

Kazlėkas nusikosėjo į kumštį ir suraukė antakius.
— Šit kaip, — klausiančiai pastebėjo jis. — Tad kokiu 

būdu jis čion pateko? Gal galėtumėt porą faktų suminėti.
— Abejoju, ar galėsiu jums daug padėti. Pereitą šešta 

dienį, apie penktą valandą aš išėjau su dukterim pas pažįsta 
mus, vyrą palikau namie. Buvo kažko nepatenkintas ir irzlus. 
Kai grįžau apie aštuntą valandą, jo nebebuvo. Man buvo 
keista, nes jis paprastai vakarais niekur neina. Dažniausiai 
sėdi kambary ir knygas skaito. Neina nei į kiną, nei į jokias 
pramogas, nebent kartais į bažnyčią. Iš pradžių aš nieko ne 
Įtariau. Vėliau pastebėjau, kad vyro rūbų ir vieno čemodano 
trūksta . Susirūpinau, paskambinau keliems draugams. Nie 
kas nič nieko. Palaukiau dar kiek ir pranešiau policijai. Ži 
nią apie jį gavau tik šiandien jūsų dėka, ponas Kazlėkai, — ir 
ji maloniai nusišypsojo.

— Malonu, malonu, kad galėjau pagelbėti. Dovanokit 
už klausimą, bet ar jis neturėjo kokios rimtos priežasties 
staiga išvykti, sakysim, kokio nemalonumo su policija?

— Kas, mano vyras? — nusijuokė Rasutienė skambiu 
juoku. — Eikit, eikit, ponas Kazlėkai. Jis neturėtų drąsos 
nieko rizikingesnio padaryti. Jei bendradarbiai į restoraną 

pakvies, visuomet atsisakys. Žinoma, tai ne yda, bet kodėl 
nuo kitų skirtis? Kortom lošti nemėgsta. Jis patikmiausias 
tarnautojas „Maisto“ fabrike ir dirba daugiau už kitus, o vis 
dėlto mažiausią algą ima. Kiek sykių spyriau reikalaut pa 
kelti algą. Jis tikrai vertas to. Štai ir per šį paskutinį gim 
tadienį, pjaudama tortą palinkėjau jam: Nikodemai, sakau, 
lipi į penktą dešimtį, laikas ateiti į protą. Nebe jaunystė. Už 
uot vėją gaudęs, susirūpink savo visuomenine padėtim. Bet 
Šnekėti jam tai kaip į sieną. Jis vis atsikalbinėja: girdi, kai 
viršininkas nuspręs, kad tai reikalinga, pakels algą ir pats. 
Ko aš jam, girdi, į akis lysių. Susinervinau ir išėjau pas pa 
žįstamuš. Visi jį labai geru žmogum laiko, bet aš gyvenu su 
juo dvylika metų ir žinau, kokio sunkaus charakterio jis yra. 
Jis kaip vaikas, kurį reikia visur stumti. Be manęs jis jau se 
niai būtų pražuvęs. Vietoj stengęsis savo šeimą geriau ap 
rūpinti, jis poeziją skaito. Vietoj su įtakingais žmonėm san 
tykius palaikęs, jis su Karmelitų bažnyčios vargonininku ben 
drauja. Prieš vestuves jis, būdavo vargonais groja. Vargo 
nais groti tvarkoj, jei esi vargonininkas ar, sakysim, muzikas 
scenoj. Bet jam iš to jokios naudos. Kai kas negerai, jis 
tuoj prie vargonų eina, vietoj ką realaus daręs. Kartais aš 
ir pati suabejoju, ar jis visiškai tvarkoj. Jis ne toks, kaip visi. 
Pripažįstu, jis klusnus ir geras, bet kas iš to? Ko jam trūks 
ta, tai vyriškumo. O apie šitą kelionę tai nežinau , tai pir 
ma kelionė jo gyvenime, manęs neatsiklausus. Kai grįšim į 
Kauną, aš manau jį nuvesti pas daktarą.

— Bendra padėtis maždaug aiški, — nusprendė Kazlė 
kas, — nors atvejo ir neeilinio esama.

Jis pasižymėjo vardus, adresą ir kitas reikalingas žinias 
i protokolą ir pašaukė Rasutį atgal.

— Dovanokit už nemalonią nakvynę, bet, matot, susi 
darė jau tokios aplinkybes, — tarė jis atsisveikindas ir gera 
širdiškai nusijuokė. — Tikiuos, atleisit man.

Rasutis papurtė jo ranką, tikindamas, kad labai gerai 
miegojo.

Išėjus kauniečiams pro duris, Gairys pažvelgė įkandin. 
Du siluetai tolo tarp miestelio žiburių.

— Tai eisim ir mes, Gairy — kažkaip lyg ir draugiškiau 
šyptelėjo Kazlėkas. — Gana prisisėdėjom!

Pamažu jie žingsniavo gatve. Mėnulis kilo už bažnyčios 
bokšto. Apie varpinę klykavo varnos. Vidudienio pasiilgu 
sios ir pavargusios saulėgrąžos sviro per Kupstinio tvorą, nu 
lietos šaltų mėnulio spindulių. Kazlėkas stabtelėjo ir užside 
gė cigaretę. Minutę jis delsė, laikydamas liepsnojantį deg 
tuką pirštuose ir stebėdamas, kaip švelni švieselė mirguliuo 
ja geltonuose saulėgrąžų lapeliuose. Akimirką atrodė, kad 
jos pakėlė galvas, tačiau degtukas netrukus užgęso, ir sodas 
vėl paskendo pilnaties vėsumoj.

— Visa nelaimė, kad gert negali, — sumurmėjo Kaz 
lėkas. — Kitas jo vietoj tai tuoj.

Sekdamas Kazlėko žvilgsnį, ir Gairys dirstelėjo į saulė 
grąžas.

— Tikra teisybė, ponas viršininke, — kiek pasitempęs 
atraportavo jis, nors ir nesusigaudydamas, kam ta pastaba 
taikoma, ir abu nužingsniavo žiogų svirpimo sklidina gatve.
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MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
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SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.
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PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

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

A. MICKEVIČIAUS 
SUKAKTIS.

Kaip jau žinoma š. m. lapkri 
čio mėn .26 d. sueina 100 metų 
sukaktis Adomo Mickevičiaus 
mirties. Visi lenkai rengiasi iš 
kilmingai šią sukaktį paminėti, 
o ypatingai Amerikos lenkai. 
Šiuos metus yra pavadinę Mic 
kevičiaus metais. Tai šventei 
įamžinti lenkų išeivijoje Moks 
lo Dr-jos iniciatyva sumanė iš 
leisti kelių autorių rinktinį, pa 
minklinį veikalą anglų kalboje: 
„Mickewicz in the literatures 
of old and New World" . Sako 
ma, kad tai bus netik pamink 
las Mickevičiui, bet ir visiems 
lenkams. Tą veikalą redaguoti na šis tas apie literatūrą ir me 
ir vesti pasiėmė prof. Waclaw na. J. Kuzminskis rašo apie vi 
Lednicki iš Kaliofrnijos. Iš ne sasąjunginę ataskaitiną meno 
lenkų dalyvauja šie rašytojai: parodą Maskvoje, J. Kibelka 
William Rose rašys — Mickevi apie J. Jablonskį, N. Proskur 
čius anglų literatūroje; Francis nikova apie lietuvius jaunus 
J. Whitefield ‘ - — - - -
Amerikos literatūroje;
Bourville: Jean Fabre, prof. So Vertinimas jų žinoma tiktai pa 
rbonos Universiteto — Micke rtinis ir okupaciniu požiūriu — 
vičius prancūzų literatūroje; kiek jie paslankūs pasiduoti 
Giovani Maver — Mickevičius okupanto tikslams, 
italų literatūroje; dr. Schroe 
der — Mickevičius vokiečių Ii 
teratūroje, nevardinant dar sla 

Lietuvės užsisako tautinius vų kaip antai: Gleb Struve - 
drabužius keliom kartom—am Mick. rusų literatūroje; Oto 
žiams. Lietuvoje senovėje tau kas Odlozilik — M. čekų litera 
tinius drabužius močiutės pa tūroje; Milan Markovitch —

„literatūra ir
MENAS”,

skirtas neva literatūros ir me 
no reikalams, pirmoje vietoje 
6-me n-ry deda ne apie literatu 
ra ir meną, bet apie komunistų 
partiją ir jos diktatūrinius prie 
vartos aktus — rinkimus, ku 
riuose nėra jokios galimybės ką 
nors rinkti, vis dar apie praė 
jusį karą (V. Motieka), susiti 
kimus su rinkėjais, apie rašyto 
jų komandiruotės į kolchozus 
ir skaičiuojami visi sovietiniai 
didikai, pagal rangus, su titu 
lais, kaip ir caro laikais.

Tiktai antroje vietoje jau ei

Per 45 metus

. . . kanadiečiai vyrai a 

moterys daugiau nešiojo 

Tip Top užsakymui siu

tų drabužų, nei kad kurių 

kitų. j

f

Mickevičius dailininkus L. Žuklį, V. Žuklį, 
Leon E. Radauskaitę ir K. Bagdoną.

. LIETUVIŲ TAUTINIAI

KULTURWWKMOJVIKA drab^ra^el,om
KANADOJE ĮSTEIGTA VINCO KRĖVĖS VARDO 

LITERATŪRINĖ PREMIJA.
Lietuvių Akademinis Sambū Gerbiamam dailininkui 

ris T”
įsteigė Vinco Krėvės vardo lite specialūs metaliniai ženklai, 
ratūrinę premiją (500 dole taip pat katalogas su gausios a U1U .......... ......______
rių). Premija bus pirmą kartą ruošimo komisijos pavardėmis. n^s austį tautiniai drabužiai ne lietuvių literatūroje ir ikti. Vi Lebedys. Išskaičiuota, kas, ka 
paskirta šių metų gegužės mė Sukaktuvininkas buvo f--* ... —-
nesį už 1954 metais, bet kuriam žiai pagerbtas sveikinimais, kai
laisvo pasaulio krašte, išleistą bomis. P ~ _ u.uuuu.uv.ivi __ _
ir dai ne,Preip£j^°^’z kęs iš New paskai žinus mutinius “drabužis“ kad “,Gwi7zda Poranna“ p_____

tą, deja, padriką. Meninė prog mjrdamos galėtų palikti savo mą pusė reikalingų pinigų jau 
rama, nors užsimota padaryt! dukroms ir anūkėms. surinkta. Tame pačiame laik

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Br. Daubaras. UŽDANGAI nian“ 50,—”. Be to negalima 

Apsakymas, apseiti. Bet dar keisčiau, kad 
, 120 pusi, bemaž visi lenkiški laikraščiai

Kaina 1 dol. 3 Southern Row, lietuvius priskiria slavams. Dar 
London, W. 10, England. iki šiolei jiems nėra žinoma ar 

Praėjusių metų pavasarį, Lo nenorima žinoti. Pačioje Lenki 
ndone įsikūręs „Nidos ‘ knygų joje irgi neatsiliekama, žinoma 
klubas iki šio laiko jau išleido tik jau kitoje dvasioje. Taipgi 

v j xt v t. • • penk‘as knygas. Tuo pačiu me iškilmingai šie metai pavadinti
Kovo 26 d. New Yorke ^įsi tu jų,dos Knygų Klubo skaity Mickevičiaus metais. Ruošiama 

■■’■•••-n §eįina 20 procentų padidė si 16-tomų išleisti jo veikalų, 
vadovauja muz. Kačanauskas. • gįs padįdėjimas įgalina klu atidaryti Varšuvoje jo vardu 

leidyklos iars“rtKvlrtePtTsudanro- I ten b4 tęst*pradėtą Bet’ Pastatyti Krokuvoje
yra raštu pakviestos atsiųsti Povilas Dulkė II ten ’ Juozas nor.‘nt. «le*dziamas knygas pa ir Poznamuje Mickevičiaus pa
1954 metais išleistų grožinės NakuJavičhis barit Klemensas rn"tl’. re,kia. skaitytojų skai minklai, surengti muziKos ir

b doku taviems, oarit. ruemensas §iais metais padidinti bent literatūros konkursus, rengti
Bagdanavičius ir bosas Vincas 30 procentų. Todėl, kaip h pra akademijas ir kitus minėjimus.

. ..Sakalų kvarteto ėjUsiais metais, taip ir šiais klu Žinoma, tik visur neapsieis be
------------ ... ._2.2n2uc.-25 14 bag kreipjasįt prašydamas talki propagandos ir ant kito kurpa 

Ave., Kearny, N. J. nįnkauti, verbuojant naujus lia užmaustytos žinios išgirsti. 
Tel. Kerny 2-4814; arba — V. kiubo narius. Tik didesnis skai j. a.
Savukynas 186 Milford St., tytojų skaičius įgalins klubą to 
Broklyn 8, N.Y. ei. MI 7-4036. k,a į^na išleisi vertingesnių ir 
LIETUVIAI FOTOGRAFAI gražesnių knygų.
KVIEČIAMI DALYVAUTI ■ Lyginant su 1937 m., 1953 
—m pasaulis išpumpavo 141% 

daugiau naftos, pagamino 174 
Lietuvos Pasiuntinybė Brazi % daugiau elektros energijos, 

lijoje praneša, kad spalio mene 65,% plieno, 61% pagamino 

meno paroda (75 metų amžiaus Janeiro" mieste įvyksta” Tarp 93% daugiau prekybos laivų, 
ir 50 metų kūrybinio darbo), tautinė Foto paroda, į kurią Alaus gamyba 1953 m. 20%

Gana gabiai eilėraščius rašo 
Antanas Jonynas, gaila tiktai 
kad viskas diktatūriniu, vien 
partiniu būdu, pagal okupanto 
reikalavimus.

. i.. -M . .. » ------------- r- vu.vjv, --------------------- Vilniaus Valstybinis Univer
Montrealyje (Kanadoje) kultunninkui pagerbti išleisti llkdavo. dukrelėms ir anūkėms, M. serbų literatūroje; Dmitri sitetas minėjęs K. Donelaitį.

v- - .... o. kartos į kartą. Ciževski — M. ukrainų litera Paskaitas skaitę Putinas, K.
Gražūs dail. A. Tamošaitie tūroje. Vincas Maciūnas — M. Doveika, J. Kostkevičiūtė ir J. 

________ 1 ’ ' ’ ’ ” ’.......................... '*■ ‘ ” J ’ ■' ” L-l ’ ' ą 
sensta, jie raštuoti ir spalvingi, si yra atsisakę užmokesnio. Tik da ir kokius Donelaičio raštus 

° Ir šiandien lietuvaitės rašo A. pačios knygos išleidimas atsei yra išvertę ir išleidę. Sovietuo 
Dail. V. Jonynas, atvy 'pamogaitienei, kad išaustų am siąs apie 5.000 dolerių. Pagal se esą išleista 70.000 Donelai 
....______________________________________ .... .......................... Poranna“ praneši čio raštų, kurių 45.000 rusų-

kalba.

J. Bulota rašo apie gyvus pa 
veikslus raštuose, o V. Ustino 
vas apie J. Baltušio „Gieda dai 
deliai“, žinoma, kaip rusas, nu 
vertindamas Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės laikus. J. 
Švedas rašo apie Liaudies an 
samblį, kuriame dabar esą 120 
daklyvių. Švedas pas'igiria, kad 
esą labai ištobulinti liaudies ins 
trumentai — chromatiniai lu 
mzdeliai, birbynės, derinamieji 
skudučiai ir esą daug padaryta 
chromatinant kankles. Bet esą 
svarbiausia, „kad kolektyve ne 
liktų nė vieno nario, kuris ne 
būtų subrendęs idėjiškai..." 
Taigi, viskas prasideda ir bai 
giasi „nuo pečiaus ir prie pe 
čiaus'

ir

grožinės literatūros (poezijos, 
prozos, dramos) veikalą.

Lietuvių Akademinis Sambū 
ris, premiją skirdamas, kviečia 
Kanados lietuviškąsias orgam 
zaciias šia tradiciia nerimti ir “'S-'*----1 NU51LL1UU5.zacijas šią tradiciją perimti ir kai nesumazina pareikštos pa Nidos<« leidinys 
tęsti. Pirmoje eileje kreipiama bos dail A Varnuif ko jis dos leidinys 
si I neseniai Kanados Lietuvių t6ikrai vertas. p iausi me {““„n W 10 E 
Bendruomenes suorganizuotą., šilam sukaktuvininkui! __V

bendromis lietuvių, latvių ir es
tų meninėmis jėgomis, buvo ga 
na nevykus. ________

Tačiau čia suminėtieji daly iųįjs*ILEIDUS.

, T_ la._ , - tų žilam sukaktuvininkui!
Kanados Kultūros Foiiqq. Buvęs

Premijai skirti sudaroma pe NAUJAS MENO VIENETAS 
nkių asmenų Jury komisija, 
kurios sąstatas šiomis dienomis .
bus paskelbtas visoj lietuviš steigė vyrų kvartetas, kuriam 
kos išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos

literatūros knygų. ‘
Pageidaujantieji smulkesnių Savukynas? k™

informacijų prašomi kreiptis į adresas: A. Kačanauskas 
Lietuvių Akademinio Sambų 
rio pirmininką Kazį Veselką, 
5561 Esplanade Ave., Montral, 
P. Q. Canada.
Lietuvių Akademinis Sambūris.

Montrealyje, Kanadoje.

ČIKAGOJE PAGERBBAS 
DAIL. VARNAS.

Kovo 19 — 29 dd. Čikagoje 
vyko prof. dail. Adomo Varno 
garbei suruoštoji sukaktuvinė sį’ Quitandinej, o vėliau Rio de daugiau autovežimių ir pastatė 
meno paroda (75 metų amžiaus Janeiro mieste įvyksta Tarp 93% daugiau prekybos laivų.

_____ __ ________ _________ L.—.. ** ~~ "" * ’ 
Marijos augštesniosios mokyk kviečiami ir lietuviai" fotografai peržengė 1937 m. gamybą ii

------  ,ooz . _ Cigarečių 1953

FOTOGRAFIJOS MENO 
PARODOJE.

los patalpose.
Parodoje išstatyta 129 ekspo 

natai, didelė jų dalis sukurta 
tremtyje. Jų tarpe vienas nau 
jausiu ir pats įspūdingiausias 
— Mindaugo karūnavimas.

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

A. E. McKAGOEf 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

'Tik Tip Top Tailors su 
teikia jums tikrą asme

ninį patarnavimą - -
jūs renkatės medžiagij 
jūs renkatės stilių 
jūs renkatės spalvą 
mes ranka sukerpame 
ir pasiuvame parai 
išmeiras.

DIDŽIAUSIA 
DRABUŽIŲ

VERTĖ 
KANADOJE

vyr. ir moterims 
Netoliese yra

T i p T o p 
kraut, ar atstov.

tailors

■ Taip vadinamieji „Baltieji 
'levai“, garsūs Afrikos misio 
nieriai, pagamino 12 misijų f ii 
mų ir pradėjo^ rodyti Prancūzi 
joje. Filmai vaizduoja misionie 
rių darbą Tunisijoje, Alžire, Sa 
haroje, Sudane ir Togo krašte. 
Vienas filmas ypatingai patiko 
publikai, nes jis rodo, kaip Bal 
tieji Tėvai per 25 metus kruo 
pštaus darbo pakeitė savo kai 
mo veidą. Seniau tame kaime 
gyveno puslaukiniai negrai, o 
dabar civilizuoti ir kultūringi 
žmonės.
■ 1952 m. (1953 m. duomenų 
neturima) tūkstančiui gyvento 
jų D. Britanijoje teko 615 egz. 
dienraščių, Švedijoje — 490 ir 
Luksemburge — 447, JAV 346

pirmininkas“. Pilnai įvertinda egz. pagal 1954 m. duomenis, 
mi p. Simonaičio Mažosios Lie______ i------------------------------------
tuvos reikaluose atliktus drą GROŽINĖ LITERATŪRA... 
sius žygius ir tikėdami, kad ir 
toliau jis jais užsiims, mes bet
gi turime griežtai atmesti šitą ratūros istorijoj, ji įdomi. Kaip 
vadistinį principą, šiaurės Ame tikai dėl to, pagirtina, kad auto 
rikos mažlietuvių organizacijos rius savo eiles surinko vienon 
yra pastatytos ant demokrati knygon ir jas išleido.
nio pamato ir jokiu būdu nega Tarp daugelio, kaip jau mi 
Ji sutikti su tokiais vadistiniais nėjom, gal tik istoriškai beįdo

— 50 Čikagoje praktikuoja užsimojimais. Nėra jokio abe mių, posmų, esama ir tikrai jau 
nčių lietuvių gydytojų 1954 me jo, kad taip galvoja ir ML Ta traus ir subtilaus poetinio žo 
tų Liet. Rašytojų d-jos metinei rybą sudarą mažlietuviai, kurie džio, šiandieniniam skaitytojui 
premijai tesuaukooj tiktai 500 turbūt ir ateityje paves p. Simo tebeskambančio kūrybine gy 
dolerių...

PATIKSLINIMAS...
Atkelta iš 3 puslapio.

— „Draugo” redaktorius 
kun. dr. J. Prunskis, minėda 
mas savo 25 metų spaudos dar 
bo sukaktį ir ypač paremti va 
jų pastatyti Tėvų Pranciškonų 
vienuolyną ri jų vedamo „Drau 
go” redakcijos namus, — pa 
skyrė 1.000 dolerių 1955 me 
tų „Draugo“ romano konkur 
sui.

(Atkelta iš 5-to psl.)

atstovauti Lietuvą. Pereitais *2% 1949 m. _
metais toje parodoje buvo ats m-. pagaminta dvigubai negu 
tovaujama 40 valstybių prieškariniais metais ir trečda

Pagrindines Tarpt. Foto Paro 11U daugiau negu 1948 m'
doje dalyvavimo sąlygas užin uiMii<iiii>w>HiHii»Hi>t»tiHtHi»niiii»tmniH»:tHin:»Hi»n»:»nn::H::n::n 
teresuoti gali gauti iš Lietuvos į ~ 
Gen. Konsulato New Yorke, at | 
siųsdami savo adresą ir pašto i 
ženklą.

— Vinco Krėvės charakte 1 
rius Kukį ir Gugį, iš veikalo ] 
„Raganius“ 
aktoriai Alfas Brinką ir Jonas > 
Kelečius balandžio 16 d., 7 vai. 
vak. ir Kelly augšt. mokykloje.

GENERAL INSURANCE
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

Čikagoje vaidins Tui»»»nmmmnimiii»t»iim»»»nn:»»mnn:um:n»::::n::m:::u;n>nnn

naičiui vadovavimą, einant jam vastim ir šviežumu: 
demokratiniu būdu pareikštu Sėdžiu pas krosnį sau vienas,— 
pasitikėjimu, bet ne vadistiniu Krosnyje gęsta liepsna... 
principu. Ašara vilgo blakstienas,

Ašara — draugė sena.
Daugel praėjo jau metų, 
Nunešė daugel dienų, — 
Laimė man rodės iš reto, — 
Šiandien be jos gyvenu.

(L. k., 35 psl.) 
Bus daugiau.

„Keleivyje“ tilpusj vadisti 
nės tendencijos straipsnį reikia 
vertinti kaip pavienio asmens 
netikusią nuomonę.

Dr. Martynas Anysas.
MLRS Vice pirmininkas.

1st. OL 7543. Namų MU 9138

M. D. M O R T O N,

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ I |

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti X

, Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI " 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.

561-567 KEELE ST. TEL. junction 4773
154 Block South of Ct. Clair Namų teL CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, 
be jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------  Tel. LI 9-2035
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: BE 3-0978

W. A. L E N C K I.

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

I
Dundas-Dtvercourt garažas

1244 DUNDAS ST. W., TORONTO j

Įsteigtas prieš 27 metus <
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
! > perstatymai bei pakeitimai stabdžių sureguliavimas — , 
] ' patikrinimas. ;
] ; Auto korpuso darbai (Bod; &Fender). Vilkiko pagalba. ; 
x Ontario Motorą League patarnavimas.
$ Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav; -ą. ;
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POSVCTIflQU

MAMERTAS MACIUKAS

Veda sktn. inž. J. B u 1 o t a. ?
BESIRUOŠIANTIEMS STOVYKLAUTI NIAGAROJE. < 
„Nepr. Lietuvos“ Nr. 11 Sąjūdis atšventė savo veiklos ž 

(411) 1955.3.16. skiltyje „Po 30-metį. Iki šiol jo nariai emi S 
Svetimu Dangumi“ p. Stepas gracijoje dalyvavo Lietuvos Sk S 
Paulauskas rašo, kad Montre autų S-gos veikloje kaip pavie } 
alio Lietuvių Skautų Vadovy niai nariai. Tačiau šiemet — J 
be yra nutarusi prie Niagaros tęsdami savo tradiciją iš Vy į 
krioklių suruošti lietuvių skau tauto Didžiojo U-to laikų, ASS «' 
tų stovyklą, kuri, kaip kad ra nariai Liet. Stud. S-gos gyve ?

• • ■ -v- ----- — —i savo atskiru

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

t I V į 1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.
| i-4 tf| I į •• UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES

„ § TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

LONDON, ONT.
Aukos Tautos Fondui.

Vasario 16-tosios proga Lon 
dono lietuviai šiemet žymiai 
gausiau aukojo. Iki šiol surink 
ta 115 dolerių. Aukų rinkimą 
mūsų apylinkės Tautos Fondo 
Įgaliotinis Mr. Misius tęsia ir 
toliau.

Neatsargiai važiavo.
Londoniškis Stasys Bendo 

raitis kovo 1 d. buvo policijos 
- S sulaikytas už neatsargų važinė 

a jimą automobiliu.
v Londono „Free Press“ rašo, 

kad kovo 9 d. jis turės stoti 
a teisman. Iki teismo laisvėn pa 
X leisti pareikalauta 500 dolerių 

užstato.
n . . .1 . - . * gerų DUOMENŲ TURIN ti SOLISTĖ.Port Arthur ir Fort William, Ont. College tea;, įvyko klb 1945m.s.pašalė>tojoį 

m ah i a a r»vi im vAinvn* Toronto Apylinkės Šalpos Ko Zuericho Konservatoriją.NAUJA APYLINKES VALDYBA. miteto ruo£įs dainų> £oezijos šveicarijoje s. Mašaalitė daž
Sausio 9 d. perrinkta valdy minskienė Šalpos Fondo atsto ir muzikos koncertas. Po to, ko nai buvo kviečiama dainuoti.

šoma, įvyks tuo pačiu metu ir niman išeina su 
toje pačioje apylinkėje, kaip sąrašu į naujus rinkimus. Bu 
kad ir 8-toji Tarptautinė Skau vo laikai, kada stud, skautas- 
tų Stovykla (rugpjūčio 18-----vytietis V.D.U-te studentų at
28, 1955). stovybėje kaip pirmininkas jun

Mintis labai graži. Man tai gė visus srovinius ir akademi
lyg ir primena 1938-tųjų metų nius sąjūdžius. Taip ir šiemet ba pasiskirstė pareigomis ir pavė; V. Sibulis parengimų ats.; vo 10 d., „Tėv. Ž-se“ skaitėme Iš penkto semestro išstojusi 
Tarptautinę Skautų Stovyklą stud, skautai-tės išeina rinki kvietė atstovus: Dr. E. Jasevi A. Jonaitis kandidatas ir ekon. Iz. M-tės to koncerto aprašy ir laikinai nutraukusi studijas, 
Panemunėje. Tiktai čja susida muosna savo atskiru sąiašu. čiūtė pirm., P. Kajutis sekr. ir reikalų atst.; Mok. L. Mitalie mą, kur trumpai įvertinant S. Mašalaitė atisidavė šeimos 
ro toks skirtumas, kad mes ne Bendras skautiškas obalsis —T. Fondo atstovas maj. A. Mi nė Kult. Fondo atstovė; P. V. programoj dalyvavusių meni gyvenimui ir jau nesitikėjo nie 
same šeimininkai. Todėl nori Dievui, Tėvynei ir Artimui ve talas ižd. ir Vasario 16 d. gim Bružas tvarko ir prižiūii kny ninku pasirodymą, apie St. Ma kados bepradėti. Likimas lėmė 
me ar nenorime turime prisitai da šio sąrašo kandidatus, o kar nazijai remti atstovas; A. Ka gyną. šalaitę šitaip pasakyta: „Prog patekti į Kanadą. Montrealyje,
kyti, kaip kad ir kiti svečiai, tu jis yra artimas ir daugeliui ------------------------------------------ — Senosios kartos lietuvis ir ramą pradėjo sol. S. Mašalaitė gavusi darbą Royal Bank of
prie Kanados Skautų Vadovy Liet. Stud. S-gos narių. Stud. 3) Lituanistinės studijos S- ilgus metus išgyvenęs Fort Wil „Cavatina“ — C. M. Weberio Canada, vakarais ir vėl turėjo
bes nurodytų bendrų įstatų... skautai-tės nuolat budėdami ir gos ribose: diskusijos, suvažia liam, Ont., J. Marcus, 57, štai ir „Lopšine’* — A. Grečanina laimės mokytis dainavimo. No
Vienas iš jų yra ypatingai pa skirdami savo dėmesį Stud. S- vimas, konkursai, paskaitos ir giai mirė širdies liga. Paliko wo“. Vėliau, įterpus kitų pro rs tame mieste yra ir Muzikos
brėžtas ir į tai aš ir norėjau at gos reikalams, toleruos, saugos taip toliau. žmoną ir 3 dukteris, kurių 2 gramos dalyvių vertinimą, S. Konservatorija, tačiau S. Maša
kreipti dėmesį mielų skautukų ir gerbs asmenines nuomones 
ir ypač jų vadovų. Pasirodo, bei daugumos nutarimus. Jie 
kad joks pašalinis stovyklavi gyvins veiklą, ją plės ir neleis 
mas 80-ties mylių ratu nebus S-gos veiklai „užsnūsti", 
leidžiamas. Yra paskirta 50-mt Siūloma Liet. Stud. S-gos 
policininkų, kurie neleis toje zo veiklą kreipti šiuo keliu: 
noje niekam savarankiškai sto 
vyklauti. Nesvarbu, ar tai būtų vės, jos vardo garsinimas: 
civiliai asmenys, ar atskiri skau Plėtimas ir tolimesnis Lituanus 
tų padaliniai — tiesiogiai ne leidimas; b) Artimesnis bend 
priklausą pagrindinei stovyk radarbiavimas su kitų tautų 
lai. (Žiūr. „The Scout Leader“, studentais, ypač Pabaltijo tau 
March, 1955. Nr. 6 psl. 147). tų; c) Studentijos bendradar 
Besidomintieji 8-ta Tarptauti biavimas su šiuometiniais lietu 
ne Skautų Stovykla daugiau in vių veiksniais bei organizacijo 
formacijų galite gauti Kanados mis; 
Skautų Atstovybėse, kurios 2) Studentų S-gos vidaus 
yra beveik kiekviename didės veikloje: a) naujų narių verba 
niame mieste. vimas, ypač skiriant dėmesį abi

Viso to išvadoje atskiros lie turientams; b) naujų skyrių 
tuvių stovyklos suorganizavi steigimas; c) Rajoninių suv 
mas, kaip kad p. Stepas Pau žiavimų, studijų dienų dažnini 
lauskas minėjo, nebus galimas, mas. Kiekvienam S-gos nariui 
nebent ten būtų surasti kokie duoti progą dalyvauti nors vie 
nors keliai, kuriais pasisektų name suvažiavime per metus; 
apeiti mano aukščiau minėtą d) Parlamentarinių taisyklių 
kliūtį. Vyt. Mačikūnas. įgyvendininmas Liet. Stud. S- 
VIS GERYN ŠOKIU IIP EI goje: e) Rinkimini4 nuostatų 
NA J IFTIIVIŠKON pakeitimas daugumai priimtina

STUDFNTUONi prasme; f) Liet. Stud. S-gos įs 
aiUDENllJUN. tat suderinimas ir skyrių įtei 

Pernai Akademinis Skautų sinimas pagal Illinois Čarterį;

1) Kova dėl Lietuvos lais 
a)

žmoną ir 3 dukteris, kurių 2 gramos dalyvių vertinimą, S. Konservatorija, tačiau S. Maša
4) Artimas bendradarbiavi jau baigusi mokyklas:, viena Mašalaitės pasirodymas taip laite, kartu su dar keletu jaunų

mas su liet, profesinėmis orga raštinės tarnautoja, o kita pra įvertintas: „Solistė S. Mašalai kolegių, pasirinko visiems ge 
nizacijomis, kaip inžinierių, gy džios mokyklos mokytoja. Tre tė padainavo dar ariją iš oper. rai žinomą op. sol. E. Kardelie 
dytojų, teisininkų, mokytojų ir čioji šiemet baigs mokytojų Manon — Massenet ir „Viliją“ nę ir lankė jos vedamą Studiją, 
taip toliau. kursus. Taip pat liko, velionies — Fr. Lehor. Nors neturėda Persikėlusi į Torontą, S. M. lan

5) Tęsimas ir rėmimas Stu vyresnysis brolis. ma tokios dainavimo mokyklos, kė italų muz. Rosselini operos
dentų Slapos Fondo; Visi šeimos nariai sugyveno kaip Verikaitis, ji žavi progra klasę ir tik nuo praeitų metų ru

6) Liet, studentų veiklos gy labai gražiai. Netekimas šei mos klausytojus nors ne taip dens mokslą nutraukė, 
vinimas visame

7) Studentų 
mas;

8) Tęsiamas 
rių leidimas.

I
 NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ IŠ ŠIŲ |

REIKALŲ, KAIP PV.:
Valstybinių mokesčių (income taj<) blankų užpildymas; !;•:
Sąskaitų patikrinimas; Sutartys; Palikimai; Pensijos; :!■

Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen ;]■

saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei :į:

mų pašalpos, — prašome kreiptis pas: ;į;

JOSEPH RICHARDS

: (Augštojo Teismo Atstovas) ;i;

i 1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES; J: 
: MONTREAL 22. TEL.: FI 2507. $

i Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną. g

Netekimas šei mos klausytojus 
pasaulyje; mos tėvo buvo labai didelis sm galingu savo balsu, bet švelniu 
metraščio leidi ūgis. Velionis buvo labai geras ir maloniu tembru“.

žmogus. Jo palaidoti susirinko
Studentų Gai visi lietuviai ir nemažas anglų 

būrys. E. J.

Baigiant šias eilutes, norėtų 
si p-lei S. Mašaliatei palinkėti 
ir toliau puoselėti dainos meną 
ir lietuvišką dainą, tarytum bra 
ngų deimantą, nešti tremties ke 
liu ligi Nepriklausomos Lietu 
vos vartų, nes yra sakoma, kad: 
Kas su daina gyveniman eina, 
tas niekur ir niekad nepražus...

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270.

GAUU SUTAUPYTI IKI $8

' Šitoks pasisakymas bei įverti 
1 nimas ir paskatino šių eilučių 
autorių parašyti apie Stef. 
Mašalaitę bei jos nueitąjį dai 
nos ir dainavimo studijų kelią 
kiek plačiau.

S. Mašalaitė gimė Biržų aps 
krity, Saločių valse. Iš pat ma 
žyštės ji ryškėjo savo dainingu |g| Sveikatos priežiūros atžvil 
balsu. Klaipėdoj lankydama Do giu geriausiai stovėjusios Aus 

: nelaičio mokyklą, jau ne kartą tralija, kurioje 650 gyventojų
• dainavo solo. Po to, įstojusi įtekęs vienas gydytojas; N. Ze 
: Vytauto Didž. gimnaziją, taip landija—vienas gydytojas 720 
■ pat buvo pastebėta kaip gabi gyventojų, /Vakarų Vokietija 
; dainoj ir dainuodavo solo arba 750 ir JAV 770. Toliau seka 
; duetus. Sukakus 17 metų (nors Kanada — 900 gyventojų vie
> į Konservatoriją tepriimdavo nam gydytojui ir Danija — 950 
; tik 18 m.), S. M. išlaikė įsto gyv. Blogiausiai buvo Nigeri
> jamuosius egzaminus į Šiaulių joje, kur vienas gydytojas teko 
I muz. mokyklą. Pradžioje studi 58 tūkst. gyventojų, toliau 36

javo pas p. Dievaitytę, o vėliau tūkst. Mazambike, 25 tūkst. 
’ — perėjo pas p. Byrą. Lanky prancūzų ekvatorinėje Afriko
• dama mokytojų seminariją, va je, 6 tūkst. San Salvadore, 
: karais S, Mašalaitė lygiagre 5.200 Ceilone ir 4.500 Jamaco 
; čiai tęsė muzikos studijas. je.

Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be 
spaustuvės pataranavimo gali apsieiti.

VtNUS PRIMING COMPANY
4811 ESPLANADE AVE.

OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.
Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė 
mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny 
gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke 
liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudėli. 
Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar 
navimas,

PER SAVAITĘ ANT MAISTO SĄSKAITŲ 
(priklauso nuo šeimos dydžio).

GAUSITE GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTĄ — 
ŽYMIAI PIGIAU Iš DOMINION PROVISIONERS Ltd„

Dominion Provisioners Jums siūlo progą būti savo nuosa 
vu krautuvininku. Tas reiškia, kad Jūs galėsite pirkti 
maistą pigiau negu maisto krautuvės savininkas. Val
džios garantuotą šviežią mėsą, žinomų firmų daržovės, 
vaisiai ir sultys.
Dominion Provisioners Jums siūlo daugiau laisvo laiko. 
Maistą pirkti tereikia tik 4 kartus į metus. 50% mažiau 
darbo virtuvėj — produktų nereikia valyti, skusti.
DOMINION PROVISIONERS JUMS SIŪLO DAUG 

PATOGUMŲ IR PROGŲ SUTAUPYTI PINIGŲ.
Mūsų pardavėjas A. Jurgutis.

MA 8847. — 2036 Union Av. Apt. 1, Montreal.
DOMINION PROVISIONERS LTD.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3527 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

patariame pasižymėt šį telefono Nr. 
GR 8393.

:į; Informacijos mielai suteikia nos gimtojoj kalboj.
Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS. £

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

šeštadieniais — visa dieną.

397 NOTRE DAME St.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: ,

IDE LUXE DRY CLEANERS 
v J 143—8th AVENUE, LACHINE
i ALE 7-6727 Sav>: P- RUTKAUSKAS.

StaNu
UNISMING PPOCISS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS P I G E S NES 
KAIP KITUR.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

A. J. N or keliu na s
f r'm.Nwavccrnium tup ciinrniAD rnvtoT\(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAMILTON
HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ ŽINIAI.
Balandžio 23 d. Royal Co 

naught Hotelyje Hamiltono 
vyr. ateitininkai ruošia nuotai 
kingus ir pirmuosius pavasario 
šokius. Numatytas geras orkes 
tras, turtingas bufetas, loterija 
ir kitos staigmenos. Pelnas ski 
riamas Aušros Vartų Parapijos 
Bibliotekos skoloms padengti. 
Hamiltoniečiai maloniai prašo 
mi paaukoti loterijai fantų. 
Fantus galima įteikti sekmadie 
niais po pamaldų spaudos kios 
ke, arba tuo pačiu laiku veikian 
čioje bibliotekoje. A. V.
KONCERTO

TFA Kanadoje 
riaus, suruošto 
certo 1955 m.
miltone apyskaita.
1. Už įėjimo biletus po

3 dol................................... 255.00
2. Už įėjimo biletus 579

po 2 dol.........................1158,00
3. Už įėjimo bilietus 327

po 1.50 dol................... 490,50
Viso 991 bilietais 1903.50

4. Už progra. surinkta 11 7,79
5. Už skelbimus į prog. 50,00
6. Rūbinės pelnas .... 14,95

Viso pajamų 2086,24
$$

1. Čiurlionio ansambl. 800„00
2. Salės nuoma............- 72.00
3. Salėj PA Systema

(garso) .....................
4. Chorui estrados nuo

APYSKAITA.
Hamiltono sky 
Čiurlionio Kon 
kovo 19 d. Ha 

$

ma ir plakatų atsp.
5. Salės sargui už švie 

sas ir patarnavimą.
6. Programų atspausd.
7. Biletų atspausdin.
8. Gėlės ......................
9. Chml ir Mrs. E.

Hyder .....................
10. Skelbimai spaudoj

(„NL“ ir „TŽ") po 
20 dol........................

11. Vakarienė 32 asm..
12. Praleistos darbo die 

nos (po 12 dol.) . .
13. Susisiekimo išlaidos 

važinėjant koncerto
reikalais ..............

14. Pašto, telefono ir kt.
smulkios išl.............

15. Biletų platinimo išl.
16. Reprezentacijai. .. .

SAULT STE. MARIE, Ont.
APRILINĖS naujienos.

Rekolekcijos. kosmetikos, plaukų frizavimo-
Mūsų mieste gyvenančio -garbanavimo ar kokių nors 

kun. L. Kemėšio rūpesčiu ko ?d°a mokykla atsisakė išnuomoti sa
vo 23—25 dienomis Precious 11 kūno pagražinimo piiedų, ki raudonuiu va
Blood bažnvčios buvo lietuvia tokiu negu „gamta — motina* \° salJ> “ur S1S raudonųjų va 
tstood bažnyčios buvo netuvia % jr kurie išrvšnintu - uas butl- skait9s paskaitą. Ia, 

i^.uu ™ rekolekcijos kurias p5av pabAžtu1 moteriškajVgrožVir vušpaminė
74 RO de iš Detroito iškviestas kun. pabrėžtų moterisKąjj gi ožį u nartiios sekretoriausVikt. Krikščiunevičius. Reto (charm). PrreSmgu atve Ed^ar J bsT Ytralps h tona 
i? lekciiose dalvvavo nemažas ta jo, norinčioms pasigražinti mo ^uvdru ndln straipsių, Kuria 
26,00 lekciJose dalyvavo nemažas ta j rpikia taib vadi *ne Plktai priekaištaujama. Po

utiečių skaičius, bet galėjo da terims reikia Įsigyti taip yaai . . nastaneu šio Maskvos r i if- • - ■ r* narna „Centennial Belle“ (šim , aei • Pastangy ^1O 1Maskvos jų nekultūringi užsipuolimai
sagą-emb ^eina " pastumdėlio paskaita prieštarauja padorumui ir lietu 
2 50 dol. ivyko Steeltono salėje, kur ne vi§kam taurumui. Šis kelias ve 

da tiesiai į musų civilizuotosios 
visuomenės priimtų žmonių sa 
ntykiavimo normų sutrypimą 
ir visišką respekto nepripažini 
mą neabejotinų nuopelnų turin 
čiam mūsų kultūrininkui. Ne 
užmirškime, kad kiekvienas 

susirinkę mūsų griovimo darbas, ypač emigra 
-• (aitojų“ cij°je> silpnina mūsų jėgas 11

'"riės'tokratu“ "atstovai vien ardo vienybę, kaip reikalingą 
kovoje dėl pavergtosios Tėvy 
nės. Pasirašė: K. Augustas, B. 
Babrauskas, Alfas Brinką, Dr. 
G. J. Bylaitis, Dr. S. Biežis, 
Inž. K. Burba, F. Dičiūtė, K. 
Gandrimas, P. Gaučys, Nora 
Gugienė, J. Jankus, Dr. P. Joni 
kas, Joseph Končius, K. Kon 
čius, J. Kreivėnas, O. Krikščiū 
nienė, G. J. Lazauskas, Marija 
Mackevičienė, M. Mackevi 
čius, Adolfas Markelis, P. Mii

B. Pakštas,

Lankėsi Kanados komunistų 
vadas.

Kovo 21 d; mūsų mieste lan 
kėši Kanados Labor-Progressi 
ve Partijos lyderis „draugas* 
Tim Buck. Miesto technikos

33,00

15,00

ATVIRAS LAIŠKAS.
Pradėtąją spaudoje akciją 

(„Dirvoje“, „Vienybėje“, „Lai 
svoje Lietuvoje“ ir kt.) prieš 
mūsų gerbiamąjį mokslininką, 
lituanistą bei kultūros darbi 
ninką profesorių Vaclovą Ba 
žišką mes, čia pasiiašiusieji, 
laikome savo visuomenine pa 
įeiga viešai pasmerkti.

Didžiai nusipelnusio tautai 
veikėjo niekinimas kompromi 
tuoja tik pačius rašančiuosius.

i užsipuolimai

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdąle S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

o c nn lyvauti dar daugiau. 1 v x
’ z, .... . • tmetines gražuoles) sagą-emb

Gera pabaltiete gydytoja. iema> kuri kaštuos 2,JU u«. t .... 
Kai kam iš mūsų tautiečių Surinktieji pinigai eis fondan z]Unnt skeibimų ir. tekl-mios is 

40,00 prisimintina iš Vokietijos, žino planuojamoms sukaktuvių iškil V1SO ™eat° 36 tuksiančių gy 
86,01 ma Savo sėkminga praktika ir mėms-minėjimuo paremti. Dau YnntOJU dalyYav° v°! llk apie

Apriliniai melagių medaliai.
Balandžio 1 d. apriliaus pro 

ga pripuolamai viename nuoša 
liame hotlyje s 
kolonijos „liaudise“ 
ir ,, 
balsiai išrinko tris didžiausius 

Viso išlaidu 1442 66 '• / ° v opauefa yra laisva, bet kolonijos melagius ir nutarė užPeili t«58 r"3* U mokantlems* ne komunistinei propagandai. nrneo rūšį apdovanoti juos
i-einas o'Mpo jau yra susidariusi gerą var ~

P. S. 1. 28 biletai po 3 dol. pa dą savo pacientų tarpe, 
naikinti, išsiuntinėjant tiek 
pat pakvietimų garbės sve 
čiams.

2. 16 biletų po 2 dol. išdalinti 
v-bos nariams bei jų šeim 

3* .2. bUe}ai p° UUQU Clur namų „Centennial
4 79nbilSaiSODrilI50 doi likoPr°«a’ abi?jų mieStU burmistrli »draug°“ Edvard Bain. Šis vy ICI, ..

neparduoti pasirašytoje proklamacijoje, už rūkas po paskutiniojo karo yra proga visiems musų kolonijos St. Pilka, Alb. Raciborskis, An
5 Pilna salės talna 1116 vietų dedamos taJP ^kr°s paieigos ir tankęsis rusų-komunistų sateli „Nepr. Liet.“ skaitytojams pa nis Rūkas, J. Skorubskas, Do

„ R , - j.. " musų „gražiosios lyties atsto tų kraštuose ir pasakęs daug linkėsime viso geriausio, ypa ma Šleževičienė ,Stp. Sodeika,
2>t. BaKsys, vedėjas. yėms; Nuo kovo 15 d. ligi rug kalbų, taip pat parašęs daug tingai kantrumo, nešant sun A. Sprindys, Dr. V. Sruogienė,

. . -- v - - . - . - - . - z cz --- --- .--------------- — ---------,----i
venančios moterys, praėjusio pažangą ir gyventojų pasitenki kenčiant aštrius, bet objekty moliunienė M. D., L, Šlapelis

senelių-bobučių pa nimą. Dėl šito viso jis buvo at vius korespondentų pasireiški ir kiti, viso seka apie 300 para
. ._ _ Steel Plante“ mus plunksna. Ta pačia proga šų.

primintina nepamiršti šio ne ----------- -----------------------------------
partinio visų Kanados lietuvių ratas, o taip pat paraginti savo 
laikraščio „Nepr. Lietuvos“ ir draugus ir pažįstamus tautie 
nelaukiant tolimesnių paragini čius „N. L/’ užsiprenumeruoti, 
mų patiems pratęsti prenume Korespondentas.

simpatingumu, latvių tautybės gelis musų miesto vyrų, pildy 
48,00 rned. dr. gydytoja M. Tiltinš darni ankstyvesnį burmistrų 

turi savo kabinetą ir priiminėja įsakymą, jau dabar užsiauginę 
ligonius 363 Queen Str. E. (na barzdas, ūsus ar bakenbardus 

45,12 rnas šalia „Sault Star“ antrame ir kiekviename žingsnyje mies 
augšte) telef. 31305. Dr. M. te galima sutikti net perdaug 

25,23 Tiltinš kalba vokiečių, rusų ir apžėlusių, „nei šiokių — nei 
94,00 kitomis europietiškomis kalbo tokių“ vyriškų būtybių.
22,00 mjs, kas yra palengvinimas sil gpau(ja yra

„Prigriebė ir moteris"...
Prie mūsų miesto ir „sesers nespausdins jokių 

miesto“ — Sault Ste. Marie, ar laiškų nuolatos brukamų vie 
Michigan esančių kanalų 100 tinės komunistų

“ srTd Sx*m‘ metų egzistavimo ir taip vadi cialiai vadinamos Labor Prog 
1.5U uoti ciur Celebration“ ressive Party)

Vietinis angliškasis „Sault medaliais_ > Sau“a
Daily Star“ neseniai savo veda mais ^kuriuose musų nusėto 
majame paskelbė, kad ateityje c^ar^ krautuvėse, tačiau del 

tam tikrų priežasčių virspami 
r ’ netųjų pasižymėjimo ženklų 

_ "z. r įteikimas atidėtas neribotampartijos (ohįaikui 

sekretoriaus Linksmų Velykų Švenčių!
Artėjančių Velykų Švnečių ler, P. Orintaitė,

-----  -- - -----—- o - o  JT £ nunii uuiv, iivomiu own upiiuuys, . V. .JIUUĮ'1C11C, 
10,00 PAMALDOS LIETUVIAMS sėJ° 5 d- visos mūs¥ mieste gy laiškų, giriančių matytų kraštų kią gyvenimo naštą ir taip pat prof. J. šimoliūnas, Sofija Ši

EV. HAMILTONE. venančios moterys, j—A1— ------ -------- -- ------------. ................. — ...

Balandžio 8 d. (Did. F enkta minėjimui ir prisiminimui turi leistas iš darbo „!
dienį) 8.30 vai. ryto. Redeemer susjjajkyti nuo naudojimo vie ir išmestas iš Canadian Legion 
St., (netoli Main St.), kun. P. §Umoje lūpoms pieštukų, kre (atsargos karių sąjungos). Lai 
Dagys atliks lietuviams ev. mų> antakių dažymo, nagų da kraštis pripažįsta, kad Kanado 
Dagy(s alikys lietuviams ey. žymo, kvepalų ar odekolono je spauda yra laisva, bet sako, 
pamaldas su Sv. Komunija To vartojimo, auskarų ir kitokių kad šis laikraštis yra ne tam lei 
ronte, 1442 Davenport Rd., Gra papUO§ajų nešiojimo, ir bend džiamas, kad būtų užpildomas 
ce Liut. bažnyčioje. rai paėmus, bet kokios rūšies komunistine propaganda.

| Carlton Clothes Shop
| LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
v Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla.
a Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
» Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.

Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 
ir nesame patyif nusiskundimų.

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.

281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
Telef. J. A. 2-6439.

įDetecto T. V. & Radio Service Reg’d.

1
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. Į

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

DIDOUT
PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *0kiai *Sklypai
* Bizniai *Pramoninės nuosavybės

ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptu vakarais po 6^0 vai.

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
L P R A N C K E V I C IU ... LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

ii D OUT
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

DB. DORA GORDON |
DANTŲ GYDYTOJA 1

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Tel. TR. 1135

SINGER Elektrinė apvalia šeiva 
t i k $ 24,50.

Pertvarkyta su Olympia naujomi 
dalimis

5 metų garantija.
Taip pat staliniai modeliai irgi. 

Skambinkite dieną ir naktį 
RE 7-4134

Nemokamas ir be įsipareigojime 
demonstravimas Tamstų namuose

NEMOKAMAI! Elektrinis skutimosi aparatas 
pirmiems 15 klijentų.

OLYMPIA SEWING MACHINES CO., 
3740 Plamondon, ............................................... Montreal.

Groserija - alus |
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo regulinrių kainų. | 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. E 0400. | 

Sav. E. BAIKAVICIUS. I

VICTORIA
CLEANERS 
&.DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

0.95
0.95
0.90
0.85

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

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

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: — 5^2% užbaigtiems namams ir 5% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.

D. N. Baltrukonis VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriunas RA 7-2690.

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon)

2521 CENTRE St., Montreal Fltzroy 3292.

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

S 
«mmu«mm::K:»mffl»ti»mtmw»»»»tnttunnmmuninimmniiiniuflū

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

: (2 g. i rytus nuo St. Laurent

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

D. E. BELANGER & SON
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

piiinuiimtnmiiiiiiinmwiiiinu»inim»>nmmiuiiHiu>miin„nnnui>>ur
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MOK; T^REAL
SKELBIMAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOMS.

Remiantis KLB, Didžiųjų kės Valdybos nutarimas turės 
Kolonijų Organiz. Nuostatų būti Mnotrealio liet. Organiza 
paragr. 5, šios Montrealio lietu cijų ir visuomenės rinktų atsto

VELYKINĖS PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE vių organizacijos iki š. mt. ba vų Seimelio patvirtintas.
Prisikėlimo — Rezurekcijos Velykų atostogas aplanko dau landžio mėn. 1 d. užsiregistra Seimelio I-os sesijos data pa 

pamaldos abiejose lietuvių baž gelį Amerikos ir visos Kanados vo *r pareiškė, kad siųs savo skelbta s. m. balandžio 17 d., 
nyčiose — Aušros Vartų ir Šv. sportklubų, todėl turėjome pri atstovą į Montrealio organiza 5 vai. po pietų A V saleje, bet x-------- j —
Kazimiero — prasidės tą pačią sitaikyti prie jų kelionės plano cijų ir visuomenės rinktų atsto dar ne visos lietuvių organiza dienį — 10 vai. ryto, Did. Pen t» vai. ryto šv. Antano bažnyčio 
valandą — lygiai 7 vai. ryto.

REKOLEKCIJOS 
ŠV. KAZIMIERO

v • 1 1 J* o A VJ 14VU V J b4VU UAMUIVAVJV

bažnyčioje vyksta kasdien 8 dalyvauti, tuo pagerbiant pir Sa> Montrealio sk., 
vai. ryto ir vakaro. Jas veda - -- - ° T
kun. Vaišnys S. J. Rekolekcijų 
užbaigimas bus šeštadienį, bal.
9 d., 8 vai. vakaro.

SLA 123 MONTREALIO 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

i Montrealio seimelį išrinko 
atstovu J. Šeidį ir kandidatu p. 
Čepulį.

Kadangi DLK Vytauto klu 
bo barmonai iš mūsų SLA kuo 
pos pareikalavo didesnio užmo 
kesnio už patalpas vakarienei 
negu ima iš kitų ten dirbančių 
parengimus, tai vakarienė nu misiją pakvietė J. Kardelį, ku 
tarta ruošti Aušros Vartų para rjo sutikimas yra gautas. Apyl. 
pijos salėje, kurią klebonas mie Valdyba linki, kad šis gražus 
lai duoda. Vakarienė bus priva Sambūrio užsimojimas virstų 
taus pobūdžio, iš anksto dr-jos Montrealio lietuvoių tradicija, 
nariams pakvietus norinčrus da “ “ “ * - - - -
lyvauti bei įstoti į SL4A nariais, 
kuriems vakarienės metu bus 
duota išsamių paaiškinimų.

Vakarienė bus bal. 23 d.
Susidomėjimas SLA didėja.

Yra užklausimų iš kitų miestų 
— Ottawos, St. Hyacynthe ir 
kitur. Visi, kas tiksliau susipa 
žįsta su SLA draudimo sąlygo 
mis, visi į ją stoja, nes ši org. 
duoda didelių pirmenybrų prieš 
kitas apdraudos organizacijas.

STOVYKLINIS SKAUTŲ 
laužas, turėjęs įvykti kovo 27 
d., numatomas bal. 24 d., 5 
vai. po pietų Aušros Vartų pa kurioje" dYrb^dn “e? Andrukai 
rapijos salėje. Tuntinrnkas. tis ir kurioje guli keli lietuviai>

.._ ___ > kardinolas kalbinęs, dą PO 6-3231.
kaip neokanadiečius. pp. BAKANAVIČIAI praėju
JESU teatre, Bleury gat. rodo sį savaitgalį lankėsi Bostone 
mas filmas iš Kristaus gyveni pas giminaičius pp. Barauskus 
mo. (Katasanovaitę), kurie jau tu
SERGA. A. Joneliui padaryta ri tris jaunosios kartos šeimos 
operacija. Jis jau sveiksta. Vi narius.

PAMALDŲ TVARKA PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
DIDŽ. SAVAITĘ ŽINIOS.

Šv. Jono Kr. lietuvių parapi Velykų ryto resurekcija su 
jos bažnyčioje: Didįjį Ketvirta šv. mišiomis ir procesija įvyks

priimant, kad ir nevisai pato v4 Seimelį. cijos yra užsiregistravusios KL ktadienį — 9 vai.,; did. Šešta je, Bloor ir Rusholme Rd. kam
giu švenčių laiku. Montrealio D Lietuvos Jūrininkų S-ga B Montrealio Apylinkės Valdy dienį — 8 vai. Minėtų dienų va pas.
lietuviai kviečiami skaitlingai išeivijoj, Montrealio sk., boję, einant KLB „DKON“ §5. . — .
tiek rungtynėse, tiek arbatėlėje 2-Jn^nier^ ir Architektų S Prašome tai atlikti ne vėliau taus karsto 7.30 vai. Velykų šv/mTšios'coliea^Uat 

balandžio mėn. 16 d. išimamai, Prisikėlimo pamalods — 7 vai. rr 4..
šiuo adresu. L. Balzaras —ryto. Dienos metu pirmąją Ve ... ,
6935 Mazarin str., Montreal Jyku diena pamaldos 9.30 ir 11

karais susitelkimas prie Kris Velykų rytą 9 yal nebus lai

3. Lietuvių Katalikių Mote šiuo adresu:
rų S-ga, Montrealio Skyrius, 6935 Mazarin str., .________

4. Sporto klubas „Tauras“, 20. Q. Telef. PO 66232.
5. Lietuvių Tautine S-ga, Seimelio sesijos dienotvarkė:

Montrealio Skyrius, 1) Seimelio pirmosios sesi
6. LAS Montrealio skyrius, jos atidarymas ir sveikinimai,
7. Lietuvių Akademinis Sam 2) Laikinojo prezidiumo su

būris, darymas,
8. Lietuvos Kariuomenės Kū 3) Mandatų k-jos

Montrea mas,
4) Sesijos nuolatinio prezi

9. Lietuvių Studentų S-ga, diumo rinkimai.
Montr. skyrius. 5) Seimelio atstovų pasisaky

10. SLA 123 Montrealio kuo mai organizaciniais ir veiklos
pa. reikalais,

Augščiau paminėtos organi 6) 1955 metams Montrealio 
zacijos nėra sumokėję 10 dole A-kės V-bos rinkimai, 
rių metinio mokesčio vietos apy 7) 1954 metų A-kės V-bos 
linkės reikalams. pirm. L. Balzaro pranešimas

A , KLB Montrealio Apylinkės už veiklos metus.
KLB Montrealio Apyl. V-ba. Valdyba savo posėdyje š. m. . 8) Revizijos, Kultūros Fon
LIETUVIŲ AKADEMINIS balandžio mėn. 3 d. nutarė; do įgaliotinio ir kitų k-jų rinki 

SAMBŪRIS Augščiau šiame sąraše išvard\n mai.
praneša, kad Vinco Krėvės var tas organizacijas nuo metinib 9) Klausimai ir sumanymai, 
do literatūrinės premijos jury mokesčio atleisti. Šis Apylin KLB M. A-kės V-ba.
komisijon įeina: J. Žmuidzinas ---------------------------------------------------------------------------------------
(LRD atstovas) J. Kardelis NEOKANADIEČIŲ parodoje, Atkelta iš 1-mo puslapio.
(K.L.B. Montrealio Apyl. ats kuri dėl kelias dienas siautu šieji. Jie vieni nuo kitų žymiai 
tovas) Dr. H. Nagys, Vyt. Jo sios audros nebuvo sėkminga, skiriasi.
nynas ir K. Veselka (Liet. Aka iš lietuvių dalyvavo tiktai dail.
deminio Sambūrio atstovai).
PRIIMTI į SLA 123 kuopą na
riais p. Butkienė ir p. Kliučins 
kas. 
KARDINOLAS P. E. Leger 
vizitavo Notre Dame ligoninę.

mą kartą Montrealyje pasiro 
dančius Čikagos sportininkus.

„Tauro“ Valdyba.
PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI.

Montrealio Akademinis Sam 
būris šiemet skiria Vinco-Krė 
vės vardo literatūrinę premiją 
už stipriausią dar nepremijuo rėju-Savan’oriu* S-ga? 
tą 1954 mt. grožinės literatu ]įo skyrius 
ros knygą. Akademniiam Sam 
būriui prašant, KLB Montrea 
lio Apylinkės Valdyba, atstovu 
nuo bendruomenės į Jury Ko

lyku dieną pamaldos 9.30 ir 11
vai. Didžiojo Penktadienio va Didįjį Šeštadienį bus klauso 
karą parapijos choras ir solis ma išpažinčių vakare 7.30 — 

..................- ° °'' Antano bažnyčioje, 
Septyni Bloor ir Rusholme Rd. kam 

pas,
— Toronte lankėsi T. Jur 

gis Gailiušis, provinciolas. Ta 
proga aplankė Kardinolą ir tu 
rėjo eilę pasitarimų su atšakiu 
gaiš parapijos statybos asme

rapijos salėje.
SKAUTĖS-AI gegužio 14 d. kuriuos 
ruošia linksmą vakarą su įdo 
mia programa ir apie tai jau iš 
anksto visus įspėja.
SPORTININKŲ ARBATĖLĖ

Velykų pirmą dieną, 3 vai. 
po pietų, atvykę Chicagos lie 
tuvių studentų 
krepšininkai turės su 
draugiškas krepšinio rungty jau visi pasveiko.

tai išpildys būdingesnes vietas 8.30 šv. 
iš Dubois oratorijos „!~ 
Kristaus Žodžiai“.

— Inž. P. Lelis, NL bendra 
sudary darbis sirgo dvi savaites ir ne 

galėjo dirbti.
SESELIŲ KOTRYNIEČIŲ 

TRAGEDIJA.
Prieš trejus metus lietuvės nim. 

seserys kotrynietės, dėka jų pa 
čių uolumo (iš Vokietijos jos 
atvyko kaip tarnaitės, atlikda 
mos darbo sutartis) ir lietuvis 
kų or-jų pagalbos, užpirko na 
mą, kuriame įsteigė lietuvišką 
vaikų darželį. Darželis veikė 
gerai, tėvai juo buvo patenkin 
ti. Pats įgytas namas pilnai da 
rė apyvartą, išsimokėdamas 
skolas. Visiems nesusipratimą 
ms priežastį davė tos pačios 
kongregacijos vokietės sese 
rys, kurios norėjo įsikurti tame 
pačiame name ir, aišku, likti lie 

, tuvaičių viršininkėmis. Dalis
„ . čia yra „nudžiūvusios ša liet seseru tam pasipriešino.
p. Šimonehene - Balčiūnaite ir kos“ šalininkų, kurie ne tiek To išvadoie nrieš nenkias sa dail. Remeikis. turtingi savo lėšomis, kiek „do IO lsvadO->e’ Pnes Penk*a® sa
VAJUS į DLK Vytauto klubo nacijomis“. Be to jie agresingi 
pašalpinę tebesitęsia. Tai gera ^abai drausmingi, todėl jų 
ir visai pigiai draužianti orga triukšmą ne pagal jų svorį, 
nizacija, turinti apie 700 narių. Bet pasikeitimai ne tiktai yra 
Patartina visiems į ją stoti. ivYk?» bet ir dabar dar vyksta.
Kreipkitės telefonu į Leoną Gu Jau daug kas pasikeitė ir nau_____ _____ _________ _ ____ _ _ _

jiems ateiviams atvykus. Pasi j.jg grąžinti „bausmei“ į Euro tos religiniu koncertu, išpil 

naujieji ateiviai. pjanai atrodė lengvai įvykdo „Septyni Kristaus žodžiai .

BAŽNYČIOS STATYBA.
Orui atšilus, pagyvėjo ir Pri 

sikėlimo bažnyčios statyba. Va 
romos sienų geležinės konstr
ukcijos ir apdirbama cementi 
niais blokais. Statybą vykdo fir 
ma Gregoris Brs. Co. į Toron 
tą yra atvykęs ir architektas dr. 
St. Kudokas.

Tėvai pranciškonai skelbia, 
kad aukų iki šiol surinkta 83. 
030 dol., o statybai jau išleista 
115.011 dol. Bs.

TĖVAS KAZ. PEČKYS, S. J. 

vaites atvyko pora vokietaičių su pasisekimu pravedė rekolek 
seserų, pačios pasiskelbė na cijas Toronto šv. Jono Kr. pa 
mo viršininkėmis ir, neva, dėl rapijoje. Rekolekcijų vadovas 
lietuvaičių seserų tarpusavio ne pasižymėjo temų originalumu, 
sugyvenimo, nusprendė lietu ypač iškeldamas šeimos ir sočia 
vaites seseris, kaip vienetą, lik linio klausimo sprendimo prob 
viduoti, namą parduoti ir sese ^emas> Rekolekcijos buvo baig

keitėme mes, senieji, lietuviai, 
pasikeitė ir

Pradžioje vokiečių seserų dant garsiąją Dubois oratoriją

Visus veikia amerikoninės sąly mi: namą namą atpilktl ir ja 
gos, o mes dar tarpusavyje vei me įsikurti panoro Vaigdienės 
kiame vieni kitus. Pamažu ny seselės, su mintimi ir toliau lai 
ksta skirtumai, ypač, kad nau kyti liet, vaikų darželį. (Daug

?TEK,A k ,ElT 
zra p. oaurio seimą, oer aaoar kurią daugelis lietuvių pažįsta greičiau negu vyresnes kartos .

^.„.1_ .. TT. -. c , , „r--, j~- r--''-'-"--- kaip anglų kalbos mokytoją, ateiviai.
r»S h p c 100 » NELAIMĖ ištiko p. Daugelavi gabiai pravedusia vienu metuDurocher St. Po rur.gtymų a _ j; j tv|je ir g P 
(.apxe 6 vai.) svečių pagerbimui smarkiai susitrenkė. Serga O 
yra ruošiama arbatėlė su so vilkphpnė ' ‘
kiais. Norintieji joje dalyvauti 
prašomi iki balandžio 3 d. užsi y 
registruoti pas Juozą Piečaitį 
telef. RA 2-4449 arba pas Juo 
zą Lukoševičių, telef. HE 7877. 
„Lituanica“ krepšininkai per

.Lituanicos“
Tauru“

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

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

RA 2-5229.
M

DR. J. ŠEGAMOGASR

; CHIRURGINĖ ir ’ 
; BENDROJI PRAKTIKA ;
> office 4906 Wellington ! ;
• Verdun. Tel.: YO 3611. ! : 
i priėmimo vai.: 2—4; 7—9; ' i 
i šeštadieniais 11—1
; arba pagal susitarimą. 1 •
Į n a m ų 1038 Osborne Av. * 
i Verdv n. Tel. ’. P O 6-9964. į 
K— utw<---  -HK------ *

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I š K A 

priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

LANKOMI LIGONIAI

Toronto lietuvių šalpos orga 
nas „Caritas“, parengimais su 
telkęs lėšų, prieš Velykas lan 
ko lietuvių ligonius įvairiose 
meisto ligoninėse ir privačiai 
namuose. Keletai neturtingų lie 
tuvių šeimų numatytos išmokė

> sumos Velykų

seserų sąskaitoje bandytų tai 
daryti?). Dabar dalykai trupu

Tiesa, vyresnės kartos atei tį keičiasi. Lietuvaitės pradeda
r • V1U- jaU ^merikone pamažu atsigautu Kadangi na ti vienkratinės sumos Velykų

; KONCERTAS religines muzi jusiu. Tai jų arti 200 metų kernas yra pirktas lietuvaičių pa stalui Caritas“ sąrašuose yra 1 X rl . »-» • «■< r v v 1 r- z-v I) I nl-rtn , . I 1 ♦-» O C* lz mil t> 44 4- TFVH «« 1 ZS V« l r" z-* na X « n. 1 J n 4. _ 1 - . D _. _Y _ 1 ' Jkos šeštadieni ivyko Plateau lio pasekmė, bet yra suameriko rašais, o liet, vaikų darželis ei per“trisdešmit"ligonių?
_ m • • v • salėje. Ukrainiečių choras, ve nėjusių ir pnes aštuonetą metų na sesers Gabrielės vaidu, se

Macliauskai» S- Nevar damas prof. Horodovenko, la atvykusiųjų. Tų paąių, kurie serys numato nepasiduoti vo DĖMESIO EVANGELIKAMS
bai puikiai išpildė didelę ir la tiktai prieš kelius metus skelbė kitkoms, reikalui esant net ne

bijant pasiskelbti tautinėmis 
Tų „ambasadorių“ pavėsy kankinėmis. Jos mano, 

paskutinės Gavėnios savaitės suka lizdus amerikonizmas. Ir tų didelė socialinė neteisybė 
nuotaikomis. 1 .... • • .....
K SMILGEVIČIUS ir Birutė se kalbama malda už tėvynę... kaip dvidešimt metų, be sveika 
Vaitkūnaitė - Nagienė praėjusį 
sekmadienį dalyvavo ABN su 
ruoštame koncerte Sv. Stanislo .. .... .v. , . v .
vo salėje. Be ju, dalyvavo dar PereJ°, vaikelJV ir sie« kai uz kad vokietes seserys neturi jo

goninėje. Serga K. Mikėnas

dauskas.
MIESTO biudžeto komisija pa bai rimtą programą. Labai gra si dar „ambasadoriais“ 
siūlė miesto valdybai šiemet pa žįai tas koncertas derinosi su ~ ...................
likti tuos pat nekilnojamo tur 
to mokesčius, kokie ir dabar 
yra.
FILMAS įdomus iš op. „Aida“ 
rodomas Kent teatre.
KELIAMA mintis įsteigti Mo 
ntrealy kultūrinį klubą.
NUSIPIRKO namus - katidžių estų, vengrų ir ukrainiečįįų mu 
pp. Knystautai, Ville Lasalle, zikinės jėgos. Koncerte publi 
ties pat miesto savivaldybe. kos galėjo būti, pagal salės di 
GYVENTOJŲ Montrealy 1954 durną, dar daugiau.
metais ouvę i.oz't.'tyo. SADAUSKAS Stanley, iš Fit kyčiau. Tai yra gerai, bet tai galima bus pervežti į Lietuvą. Ja. nors statybos darbai yra ga

VASAROTOJAMS: chburgo, Mass., lankėsi Mont eina prastyn. Baimė ima, kad Seserų kotryniečių tragedijos na išplėsti, be lietuvio architek
Eugenija Grybaitienė šią va realy su tikslu pastatyti ant nebūtų blogiau. reikalai kitaip stovi: lietuviško to *r darbų vadovo, labai maža

sąrą priims vasarotojus gra 
žioje viloje St. Adele. Vasaro 
tojai pas ją galės išnuomoji gra 
žiai įrengtus kambarius su pil 
nu išlaikymu. Sekite skelbimą 
vėliau.

Toronto lietuvių Evangelikų 
lUlHIVllHd .......................... * . .
• kad bū Susivienijimo parapijos pamal 

. dos su šv. Komunija įvyks ba 
veltui jau kaikuriose bažnyčio vienuolyne išdirbus daugiau landžio 8 d. 1 vai. po pietų, Gr

- - - - - ■ < - 6 , ace Lutheran Church 1442 Da
venport Rd., netoli Dufferin 
St. Pamaldas laikys kun. P. Da 
gys. V-ba.

KODĖL NE LIETUVIAI?

Toronto lietuvių pranciško 
nų Prisikėlimo parapijoje už 
projektuotų pastatų statyme 
nusimato labai daug darbų. De

Daugelis jau tapusių Amerikos tos ir be cento būti išmestom į 
piliečiais į Lietuvą negrįš, nes gatvę. Jos mano, kad namas 
Amerikoje įsikūrė gūžtas, išsi įgytas jų kruvinu prakaitu ir

augs, dar mažiau supras tautos kios moralinės teisės į jojo už 
reikalus. grobimą. Kai kas Toronte ban

Na, žinoma, yra ir patriotin do teigti, kad vienuolijų turtas 
gų ir užsispyrusių. Būtų nepil visada yra labai saugus ir, kad 
nas aptarimas, jeigu to nepasa jį pagal reikalą, ėja likvidavus.

NOSIES, GERKLĖS ir 
h AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS |
DR. R. CHARLAND ;

956 SHERBROOKE E. j
Tel. :FR 7684. EX8822|

" * ’ reikalai kitaip stovi; lietuviško to ir darbų vadovo, labai maža
brolio Jono kapo paminklą ir ki Dabar stiprokai jaukiamas vienuolyno įgytas turtas sve apmokamų lietuvių dirba staty 
tais rekaliais; apsistojęs buvo visų mūsų gyvenimas. Politinės timtaučių norimas parduoti... boję. Daug kam lieka neaišku, 
pas pp. Jeseckus, Ville Lasalle, nesantaikos drumsčia paskuti lietuviams! Tuo būdu išeina kodėl lietuviai „tinka“ vien tik 
ir aplankė Joną Tumą, pp. Sa nius lietuvybės nuotaikų liku dviguba skriauda: ką lietuviai talkai, o ne apmokamam dar 
lalas, „N. L.’’ redakciją ir ap čius. Mes dar labjau krinkame sutaupė ir įgijo, svetimieji iš bui? Juk daug turime liet, spe 
žiūrėjo miestą, kurį jau yra lan ir pešamės, kaip gaidžiai, kai parceliuoja, įsidėdami sau į ki cialistų: mūrininkų, licenzijų© 
kęs kelis kartus. P. Sadauskas mus tyko vanagas... Neprotin senę nemažiau dešimt tūkstan tl7 elektros specialistų 11 kt. Da 

IŠNUOMOJAMA PATALPA patenkintas atsilankymu ir va gai darome. Bent jūs ten, Kana čių dolerių. R. 
krautuvei kampiniame name sarJLžad.a da!’ kartą atvykti ir d°je»' ,kur. .baltesnis klimatas, 
prie autobusų keitimosi vietos, pažiūrėti, kai bus pastatytas, dar laikykitės ir nepasiduokite 

Teirautis pas: A. Matulis, 1° dabar užsakytas, paminklas, aistroms, kurios iš tikrųjų yra 
7682 Edward St., Ville Lasalle. ant brolio kapo. beprasmiškos. Seniokas.

INŽINIERIUS St. Naginionis LANKĖSI iš Hamiltono p. Ke 
tarnybos reikalais visą savaitę žmaitis, viešėjęs pas p. Astra 
važinėjo pietinėje Ontarijos da Vą jr lankęs p. Lietuvninkaitį il
ly ir aplankė Toronto, Hamilto kįtus pažįstamus Montrealy. 
ną, Londoną, St. Catharines ir KUPČINSKAS Gediminas iš 
kitas vietoves. Ramsaiville, Ont., atsikėlė gy
NEDARBO išmokėjimai nuo venti į Montrealio miestą, 
balandžio 1 dienos darbininką P. ŠARKIS, ilgesnį laiką viešė 
ms pakelti: viengungiai gauda jęs Floridoje, sugrįžo į Mont 
vo po 17 dol., dabar gaus po 30 realį. 
dol. Be to, anksčiau darbiniu 
kui sergant nedarbo pašalpa ne 
buvo mokama, o dabar ir ser 
gant darbo pašalpa bus moka 
ma. Taip yra pranešta kaikurio

Tel. TR 8112.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St., tel. FI 

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

i . t

I8 Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

1. 4 butų, 6 metų senumo kam se įmonėse.
Būnant™? VerduF^“’’ PADĖKOS PAPILDYMAS
$27 500 Musų padėkoje („NL 13

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė., N-r> Per nemalonų apsirikimą
Ville LaSallle. $25.000. Paleidome (5 punkte) pp.

3. Naujas 4 butų namas prie Čeckauskų pavardę, ką siuomi
pat statomos lietuvių bažny , ..
čios. $ 26.000. AfA A. Navikeno tėvai, brolis

--------- — —' — ir sesuo su šeima.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

Raštinė: O Liver 4451

1082 Bloor W. Toronto 4. 
į rytus nuo Dufferin St.

Dr. P.MORK1S ! į 
DANTŲ GYDYTOJAS ■ 

Vakarais ir šeštadieniais ;
pagal susitarimą. 5

ug kam iš jų šiuo laiku stinga 
ir darbo. Kodėl nepalaikyti sa 
vųjų? Kor.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytoja* ir chirurgas.

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

Priėmimo valandos:
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą.
Tel. :namų WA 1-0537

įst. LL 9184.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
34S BLOOR SL West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarim t'
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