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Politinė įvykių savaitė

BANDUNGE PRASIDĖJO A ZIJOS-AFRIKOS 
KONFERENCIJA

Tur būt daugiausia dėmesio gal sutinkama su faktu, kad 
šią šią savaitę paims Bandun be Formozos Kinija gali gyven A V s 
ge, Indonezijoje, vykstanti

AZIJOS-AFRIKOS 
KONFERENCIJA,

kuri sulipdyti labai sunkiai 
kėši. Nors buvo norima, kad jo 
je dalyvautų visų tautų atsto 
vai, bet pasirodė-tas neįmano 
ma padaryti. Taigi, šis, vieny 
bės, sunkumas nepasisekė nu 
galėti. Atseit, Azijos-Afrikos polio — vaikų paralyžių išradi 
konferencija nėra nei visos Azi mas yra svarbus, nes jis yra ge 
jos, nei visos Afrikos. ras žingsnis į kovą su šia sena

Dar didesni, vienybės pras liga, kuri paskutiniais laikais la 
me, sunkumai dėl

DALYVAUJANČIŲJŲ 
NUOMONIŲ SKIRTUMO.

POS
Ba: 

džiavį 
ganiz 

ir tų ati

se

ti? Žinoma, gali. Bet tokiu at LB N 
veju ji turi atsisakyti karo ir už Balza 
tęsti visas okupacijas. Tai būtu čia sv 
lyg ir prisitaikymas prie Mask ti kol 
vos mesto koegzistencijos šū Lietu 
kio.

Praėjusi savaitė svarbi dar 
MOKSLO SRITYJE.

Dr. Jonas Salk skiepų prieš

bai plito, kaip ir vėžio liga.
SKIEPAI PRIEŠ VAIKŲ 

PARALYŽIŲ
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Po 
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Jau iš pat pirmųjų dienų pa nėra vien Amerikos. Jau per sįs se< 
sireiškė diametraliai priešingi nai rudenį Montrealy pradėtos pelis . 
skirtumai. statyti serumui gaminti labora komis

Kaip žinoma, komunistai torijos, kurioms vadovauja mū Adon- 
daug vilčių dėjo, kad jie čia da sų tautietis Montrealio univer atsto, 
lyvaus jau koegzistencine savo siteto prof. Dr. V. Pavilanis. zaciji 
invazija, bet iš pirmosios die Be to, ir Toronto universitetas į n
nos kaikurie atstovai labai griež turi tą išradimą, mą ji
tai pasisakė prieš komunistų MIRĖ EINŠTEINAS, parei;
imperializmą ir naujos rūšies kas taipgi yra svarbi žinia iš S. K$
| w 1 1 * rf r I a * a *• M M — — * • a» w -* a ** — — * .

komunistams smūgis.
Kažkaip komunistus lydi ne 

sėkmė. Indijos lėktuvas, kuris 
į Bandungą vežė Peipingo dele 
gaciją, nukrito į jūras, dėl ko 
komunistai apkaltino JAV. Bet 
jiems atsakyta faktu, kad laku 
nas, kildamas iŠ Bombėjaus ae 
rodromo, pasakęs, jog lėktuvas 
nėra tvarkoje.

KITI SUNKUMAI.
Komunistai, žinoma, Bandun doje gimusiam kūdikiui... Dėl 

go konferencijoje nori laimėti šio pareiškimo didelis susi jau 
savo. Betnetlndijospasiūlymu, dinimas kilęs Kanados seimo 
turi būti laikomos pi įimtomis sferose. Nors pareiškimas buvo 
tiktai tos rezoliucijos, kurios taisomas, bet vis dėlto jis neiš 
bus priimtos vienu balsu. O be lygintas. Dar keisčiau, kad taip ktą Sj 
to, siūloma, kad visos valsty kalba pats imigracijos ministe mch<j 
bės būtų priimtos į JTO, išsky ris, ypač,, kad Kanada yra imi laiko; 
rus tas, kurios pripažintos agre gracijos šalis ir tiktai vieni in klaus 
sorium. Komunistinė gi Kinija dėnai yra tikri šio krašto gyven tavirį 
pripažinta agresore, todėl ir tojai, o visi kiti yra imigrantai ^ajkb 
Bandungo konferencija nega arba jų tėvai buvo imigrantai, tax n

ag ™U»«?S gabZ dabar apie
• ~ Ka.nado^ JankoASl A"®1 sakyti — kaikurie „verždamie 60 do1; RevizlJ°s komisijos ak 
jos darbiecių lyderis Attlee. si atviras duris» Gal t- -

— Adenaueris pasiruošęs vy le tiktai iėjus )>krizę*.> k&ai tuota tvarka.
kti j Berlyną tartis del sovieti pasiūlytieji į valdybą kandida ’ J ____________ _ -
mo apsunkinimo susisiekimo pradėjo atsiiminėti kandida S* H vai., tai nutarta šį posėdį 
vakarų su Berlynu. tūras> teko daryti pertrauką ir baigti ir dienotvarkės klausi

— Eisenhoveris pasiūlė kon p Rudinsko iniciatyva, sugrįž mus baigti svarstyti sekančia 
prįe tąrptauti tį į susįtarimo kelius. me posėdyje, kuris paskirtas

•• i Reikalas, dėl kurio prieita ateinantį penktaidenį, bal. 22
1. k^n^unistų^yy krįzė> buvo šis: Kaip pavadinti dieną, 7 vai. 30 min. ten pat.

•v .. .... ™ v. ... J vC. "° y’"'".'’organą, kuris vadovaus Seime Nors nuotaikas „krizė“ ir su
išvedimo imtinai. Tačiau laime studentų laikraščių redaktoriai, lįui _ valdyba ar prezidiumu? žalojo, bet rasta teisinga išeitis 
1O ir Maskva tai kad AlIQtrna normUm lai - \ J . °

kolonializmą. Tai jau pirmasis mokslo srities, nes porf. Ein nas ii 
šteinas buvo vienas didžiausių L. B 
šių laikų mokslininkų. Jo mir ėmus 
tis mokslo pasaulyje labai ap ševič; 
gailestaujama. majo
DIDELIS TRIUKŠMAS DĖL Y,al<?J 

PAREIŠKIMO, P- J?
1 • TT 3kurį Vancouveryje padare imi ^us 
gracijos ministeris p. J. W. Pic 
kersgill, atsileipęs apie imigran • *’ k 
tus, esą bet koks imigrantas į at’st0 
Kanadą negalįs prilygti Kana orga 

tų d;

KURDUS, PUSBADIS, LIETUVOS KOLŪKIEČIŲ 
GYVENIMAS

esą“ ir „Literatūra ir me gi, jis nunešęs rašytojui, jau se 
gaunami iš Vilniauš, per nesniam, Moziūrūnui, pirmuo 
propaganda. Nors „Lite sius eilėraščius, na ir Mozūriū 
ir Menas“, kaip rodo pa nas tuo jo rašymu susidomė 

mas, turėtų rašyti apie Ii jęs... Tai koks gi čia jaunųjų au 
ra ir meną, bet pirmoje klėjimas? Ar jiems duota moks 
ir daugiausia vietos ir čia lo? Ar jie medžiagiškai parem 
■na propagandai ir agita ti, kad galėtų gyventi ir rašy 
vienos partijos“ — komu ti? Visas jaunųjų auklėjimas— 
partijos.
, paskutiniame „Literatu 
menas“ numery pirmoje 
: ilgiausis straipsnis „Ap 
te taiką Europoje“, kuria 
rašomi protestai prieš V. ti partija yra griežtai nepermal 
tijos įjungimą į Europos daujama. Štai, „Tiesos“ kovo 
imo bendruomenę. Kito 27 dienos vedamasis — „Ryž 
nr. pusėje piešinys ir šū tingai išplėsti kukurūzų augi 
lūsų balsai — už taiką“, nimą!“ Kitame puslapyje nau 
ražu, kai agresorius, sm jas įsakymas, kurį pasirašo dr 
įkas ir tautų pavergėjas augas Tilvytis: „Uždrausti ato 
„už taiką“. Ir tame pat minį ginklą“. Čia taipgi kalba 

apyje apie Kartenos kol apie „Neribotas galimybes žem 
(Kokia gi čia literatūra dirbystės " 11■L1-

s menas?).
Ūlai grūdų ir 3,5 rublių 
iž visą darbo dieną.
tenos kolūkio pirm. Ba 
iže aiškina, kad labai vis 
4a, kad iš kolchozo visų 

atiduotos duoklės vai 
ir partijai, paskui „neda 
ns fondams“ (gal karo 
i, o gal į „magazinus“, 
r caro laikais, kad gelbė 
uo bado?...), o sau, kas Ii 
po 2,35 kilogramų (apie 

rai) grūdų ir po 3 su pu 
olio už visą darbo dieną, 
rūdai įvertinami maksi 
apie pusę rublio. Tat vi 
olūkiečio dienos darbo už
> — apie 3 rubliai, kurių 
moji galia Kanados valiu
> apie 20—25 centai! Tai, 
toks gerbūvis okupuotoje 
voie!

tuščios kalbos, plepalai.
Griežti įsakymai eiti baudžiau 

ninku pareigas.
Už tai kolūkiečiams įsakinė

i ir gyvulininkystės 
produktų gamybai didinti...“ Ir 
vis įsakymai. Taip ir taip turi. 
privalo, daryti Kolūkietis...

Jaunimo išvežimas į 
Kazachstaną.

Tame pat „Tiesos“ numery 
pirmame puslapyje atvaizdas 
Vilniaus geležin. stoties, kur 
parodytas traukinys ir po atvai 
zdu parašas: „Kelias tolimas... 
Kazachijos Kustanajos sritis, į 
kurios tarybinius ūkius Lietu 
vos jaunieji entuziastai vyksta, 
bus pasiektas tik per eilę parų 
kelionės (nežinia, per kiek pa 
rų... Tai bent tvarka...). Dau 
giau kaip 800 išvažiuojančių...“

Čia tai tikrai „jaunųjų auklė 
jimas“... Jaunimą į Kazachsta 
na, į stepes, plėšinius, dirvonų 
arti ir gyventi po atviru dau 
gum... Štai, ką reiškia okupaci

: Ba 
tą paskaitė L. Balsys. Konsta miest 

košei 
Kadangi posėdis užsitęsė Ii tus? 

susip 
ras, i 
gas ( 
New 
reika' 
tuvių 
kabira 
dalyvį 

A. Lapinas įrodinėjo, kad turi ir tikimasi, kad ateity darbas kleboj 
būti valdyba; L. Girinis, H. Ad jau eis sklandžiai. trealJ

MONTREALIS————- j

KATALIKIŲ MOTERŲ SKY RIŲ ATSTOVIŲ £""1 
SUVAŽIAVIMAS. Luke

d. ir gegužės 1 mais. Balius vyko geroje nuo NL 
įvyks Kanados taikoje. 
Moterų Dr-jos MAČIUKO Mamerto vajus ei 

, skyrių atstovių suvažiavimas, na į galą. Tuojau 100 abonime 
’— Dr. Salk skiepai gamina Viešas posėdis su p. M. Galdi ntų bus jau baigti. Kas dar no 

mi iš beždžionių inkstų. Iš vie kienės paskaita: „Žvilgsnis į sa retų dalyvauti pirmuose loši 
, kurie netrukus prasi 

dės, patariami apsirūpinti abo 
nimentais, dar likusiais. Abo 
nentams yra skirta išlošti 600 šitos 
dolerių, kuriuos išloš 24 asme Ti 

ns iš šimto. -----
NELAIMĖ ištiko pp. Knystau PR£ 
tų sūnų Emilį. Krisdamas nuo ho Lj 
laiptų, jis nusilaužė blauzdikau lyviį 
lį ir turėjo atsigulti į Lachinės dol. j 
ligoninę, kur Dr. J. Šegamogas pask 
jam uždėjo gipsą. Vow

____ * ______ - __ - -- SERGA daug žmonių, P. Vis surp 
mu — yra išsiuntinėjusi agen no: J- Baltonienė, O. Salalytė, kantas turėjo net ligoninėn iš tyn 
tus į visas šalis, kuriose steigia A. Stravinskaitė, J. Strėlienė, vykti, susirgęs angina. C. File gef 
mi opiumo kontrabandos punk R. S'imoniukštis (jis ir režisa rienei Victoria ligoninėje pada neš

resorius daro visas pastangas 
kaip nors laimėti savo,
SU AUSTRAIS MASKVOJE 

SUSITARTA.
Raab vadovaujama delegaci 

ja Maskvoje ilgai tarėsi, bet su 
sitarė: gegužės 15 d. baigti oku gresui prisidėti į 
paciją, patenkinant Austrijos nės prekybos organizacijos, 
pageidavimus, ligi naftos vers . -----
mių grąžinimo ir kariuomenės kstančių į JAV, kaip Rusijos organą> kuris vadovaus Seime Nors nuotaikas „krizė“ ir su ]«VAmmr> imtinai I ariau iaimx* °

jo ir Maskva tai, kad Austrija negalėjo patekti į paskutinį lai 
pasižadėjo ateityje būti neutra vą i šLondono, nes atsisakė lei 
U ir nesidėti prie valstybių falo sti padaryti pirštų nuospaudus, 
kų, o apsisaugoti nuo Vokieti kaip to reikalauja JAV konsu 
jos — prašyti didžiųjų valsty latų nuostatai.

— JAV siūlo atvykti į Ame 
riką Rusijos kolenozininkams 
susipažinti su JAV žemės ūkiu.

— Sovietų valdomame Mag d. 
deburge, rytų Vokietijoje, su Liet. Katalikių 
streikavę geležinkeliečiai. r’_7 Z * -

pasiūlytieji į valdybą kandida

turas, teko daryti pertrauką ir baigti ir dienotvarkės klausi

me posėdyje, kuris paskirtas 
prieita ateinantį penktaidenį, bal. 22

bių paramos ir garantijų. Mask 
va laimėjo ir tai, kad 
AUSTRIJA TURĖS PREKY

BOS SANTYKIUS SU 
MASKVINIU BLOKU.

Tiesa, kad tuo susitarimu 
dar ne viskas baigta, nes taikos 
sutartis turi būti pasirašyta An 
glijos, JAV ir Prancūzijos, o, 
be to, ir Adenaueris pareiškė 
savo reikalavimus, nes Austri 
jos sutartis liečia ir Vokietiją. „ , . . . - „ •• ... . _ 7

Didesnių spėliojimų ir tūlą mos ’ kunos Sreitls Vra Per 100 raPŪos saleJe, vxesas pobuvis- 
intrygavimą sudaro spėjimas, P" vala«j«» kai?a bu® u/./l“
kad

AUSTRIJOS NEUTRALU 
MO PAGRINDU NORIMA

PRISIVILIOTI IR 
VOKIETIJĄ,

kuri jau priimta į Šiaurės At 
lanto bloką ir į Vakarų Euro 
pos apsigynimo bendruomenę. 
Netikima, kad V. Vokietija ga 
lėtų nuo to atsimesti.

Įdomu, kad
ĮVYKIAI TIES FORMOZA 

paskutinę savaitę lyg ir aprimę. 
Ar Kinijos komunistai išsigan

Balandžio 30 
Montrealyje

nos beždžionės, kurios tam rei ve ir savo siekimus“ A. V. pa muose, 
kalui gabenamos iš Indijos, pa rapijos salėje gegužės 1 d. 11. 
gaminama 2.500 skiepų. ?/30 vai. Išvakarėse, balandžio

— „Skraidančios platfor 30 d., 8 vai. v. naujoje A. V. pa

Platesnė suvažiavi 
apie 1000 dolerių. Greit visi mo programa bus paskelbta se 
skraidysime „lėkštėmis“, auto kančiame numeryje.
mobiliai neteks savo pirmavi Montrealio skyriaus valdyba.

LAS VAKARAS SU 
VAIDINIMU

mo.
— Kinijos komunistai vyk 

do penkių metų planą — visą 
vakarų pasaulį apnuodyti opiu praėjo gerai. Komediją vaidi

J. 
mas

P< 
bės f 
dmie; 
giau 
Kam 
vai,

tai. Komunistams tai duoda di vo), A. Dikinis, V. Slėnis, V. ryta operacija; ten pat operuo
delį pelną, o vakarus nuodija. Čėsna, A. Piešina, A. Žukaus ta ir E. Mickevičienė.
LAIMĖJO metus mokslo me kas. Kaip mėgėjai, jie visi vai APVOGĖ pp. Chazano ir Ha šin
no mokykloje p. Akstino sū dino gerai. nusevičiaus „Reinbow“ stamb u”’
nūs, dalyvavęs simfoninio or Po vaidinimo vyko balius, meninės prekybos krautuvę.

rui 
Ma 
~:n 
bu1 
mu 

do atviros JAV kalbos, ar Mas kestro konkurse, kuriam patie grojant orkestrui Lituanica. Vagys įsnese prekių per išmuš siu 
kva .liepė jiems apsiraminti, ar kjė savo pieštą paveikslą. Gausi buvo loterija, ypač gėri tųs langus.

** H
ISA
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VISIEMS LIEUVIAMS PRANEŠIMAS.
Montrealio Lietuvių Organi sisvečiavimas ir išsiskirstymas 

zacijų ir Visuomenės Rinktų į namus.
atstovų Seimelis, 1955 metų ba 3. Lietuvių Dienos ruošimas 
landžio 17 dieną susirinkęs pir vykdomas pasiskirsčius atskiro 
mojo posėdžio, visiems lietuvia mis komisijomis, kurios sklebs 
ms praneša, kad šiais, 1955 me savo pranešimus, ir visuomenė 
tais, rugsėjo mėnesio 3—5 die prašoma juos sekti ir į juos at 
nomis Montrealio Seimelis Mo siliepti.
treaiio mieste ruošia Trečią Bendrai žinių gauti prašoma 
ją Lietuvių Dieną, į kurią kvie kreiptis j Informacijų ir Met 
čia atsilankyti visus Kanadoje ‘ ___
gyvenančius lietuvius, o taipgi yra šis: Informacijų komisija, 
labai pageidauja, kad ri kaimy 7722 George Street, Ville La 
ninėse Jungtinėse Amerikos šalie, Montreal 32, P. Q., Cana 
Valstybėse gyveną lietuviai da>

Bendrai žinių gauti prašoma

čia atsilankyti visus Kanadoje raščio komisiją, kurios adresas 
šis* Tnfnrmariin

da.
Visus kviečiame į bendrą 

darbą, kad pasitarnautume sa 
vo tautai, tėvynei, žmonijai ir 
Kanadai.

Montrealio Lietuvių Orga 
nizacijų ir Visuomenės rin 

ktų Atstovų Seimelis.
PASTABA: Šiuo adresu, Inf. 
komisijai, jau prašoma siųsti 
visokią informacinę medžiagą

taip pat dalyvautų Kanados 
Lietuvių Dienoje, kaip gausiau 
šiame Kanados lietuvių susibū 
rime ir viešame jų pasirodyme 
prieš Kanados vyriausybę, vi 
suomenę ir kitas tautas.

Seimelis praneša, kad yra nu 
matoma, bendrais bruožais ima 
nt, ši Trečiosios Kanados Lie 
tuvių Dienos programa:

1. Rugsėjo 3 dieną, šeštadie . .. , .. , .
nį, didelėje salėje, bus visų lie aPie Kanados lietuvių gyvybes, 
tuvių subuvimas - vakaras - ba 
liūs, kad visi lietuviai galėtų su 
sitikti vienoje vietoje. To vaka 
ro metu numatomas trumpas 
Trečiosios Lietuvių Dienos ren 
gėjų pranešimas-sveikinimas ir 
vaišės bei šokiai.

2. Rugsėjo 4 dieną, sekma 
dienį; a) iš ryto pamaldos baž 
nyčiose, b) sporto rungtynės, 
c) organizacijų susirinkimai, d) 
vakare aktas-koncertas.

3. Lietuvių Dienos metu: a) 
ruošiama individualaus meno 
ir liaudies darbų parodos, b) iš 
leidžiamas Kanados Lietuvių 
Metraštis.

4. Rugsėjo 5 dieną, kuri yra verslo ir tt. pasireiškimas yra 
Darbo šventė, Trečiosios Kana vertinamas lygia verte. Dau 
dos Lietuvių Dienos dalyvių pa giausia tekalba faktų kalba.

gyvenimo, organizuoto ir indi 
vidualaus darbo bei veiklos pa 
sireiškimus. Nors detalizuoti 
pranešimai seks, bet jau dabar, 
branginant laiką, pranešama, 
kad Metraštis apims visokiau 
šio Kanados lietuvių gyvenimo 
pasireiškimo faktus: KL ben 
druomenės lietuviškųjų para 
pijų, organizacijų-savitarpinių, 
pašalpinių, kultūrinių, politi 
nių, jaunimo, skautų, ekonomi 
nių, finansinių, draudimo ir tt. 
Visa, kas buvo ligšiol ir kas 
yra šiemet. Visa tai pageidauja 
ma pavaizduoti foto atvaizdais. 
Visokio individualios, privačios 
kūrybos — profesijos, amato,

^.□IKLausqmaLietuva
1955. IV. 20. — Nr. 16 (416)

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATUKTI 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 būtų 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.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS 
SINODUI ARTĖJANT.

Tauta yra lyg viena šeima, o tarnauta musu tautos šeimai ii 
šeima lyg vienas kūnas: jei ken mūsų Bažnyčios nariams. Pa 
čia vienas šeimos narys, kenčia šaulio Liuteronų Sąjunga (L 
visa šeima. WF) išleisdama 1954 metais

Vos tik baisusis karas buvo knygą: „The Lutheran Chur 
praėjęs, visi sąmoningi tautie ches of the World in 1953 , 
čiai tvėrėsi darbo. skiria apie 10 puslapių Lietu

Tikrai nuostabiai greit pra vių Evangelikų Liuteronų Baz 
dėjo reikštis visuose sąmonin nyčiai kur apibudinta jos pra 
guose tautiečiuose jėgos, ku Jtls> balsevikų skriaudos ir da 
rios visu frontu stojo prieš bartinioji jos veikla ^eivijpje. 
mūsų tautos tragedijos bei kan P^elę paramą suteikė LWF 
čios sukėlėją — „raudonąją ba m^sų kenčiančiai bažnyčiai 11 
cilą“ - bolševizmą. Susiorga Jos nariams: Vokietijoje buvo 
nizavo tautinė, vieninga lietu *avo laik“ lsteiSusl du Studijų 
vių bendruomenė. Centrus, kuriuose ypač, musų

T . . . ... . A . jaunimas lietuviu kunigų vado^etuvia! evangelikai taip Jvaujamas alėjo tautinfai ir re 
pat sukruto. Brangus mums mu R Aai tarpti J 2 padčjo 
sų tėvų jau nuo M. Mažvydo vi n fietuvlšk raginių

ir du mėnraščius („Jau 
nimo Ratelį“ ir „Ev. Žodį“) 3. 
sušelpė vargstančius ir sene 
liams, įrengė patogias prieglau 
das, 4. Tūkstančiams suteikė

laikų, religinis palikimas. 1946 
m. gegužės 30 d. Hanau Lietu 
vių stovykloje buvo sušauktas 
pirmasis lietuvių evangelikų su 
važiavimas. Čia buvo išrinkta 
Laik Lietuvių Ev. Vyriausioji ^eliauTiš Vokieti
Taryba iš liet, evangelikų hu J 
teronu irliet. ev. reformatų ku
rugų bei kitų verkėjų su prot. skIaid . tuo darbasp°sidaro 
Dr. O Stanaičiu priešakyje. dar d/u iau sunkesnis FBet vis 
Pradėta organizuotai rūpintis dėlto Vak Vokietijoje, kur Ii 

ko lietuvil# evangelikų daugu „ r> „ tic H13, kur įr mjnįtQS baįnyč1OS
vadovybės būstinė, tikrai pasi 

; šventusiai veikiama: Sen. kun.
A. Keleris, kun. A. Gelžinis, 
buvęs Nepr. Lietuvoje paskuti 
nis Ev. Liut. Bažnyčios Liet. 
Sinodo senjoras, kun. J. Urdzė, 
kuris net psėjo įkurti didžius 
Pabaltijo Krikščio) nių Studen 
tų namus Bad Godesberge, 
kun. J. Stanaitis, kun. P. Šimu

jos, ypač į Ameriką...
Dabar esame dar daugiau iš

aptarnavimu. Visur pasisteng 
ta usdaryti parapiijmai viene 
tai. 1946 m. lapkričio 9 ir 10 d. § 
d. Lebenstedte, Lietuvių sto 
vykioje, buvo sušauktas Stei 
giamasis Lietuvių Evangelikų 
Sinodas; pirmininku buvo vyr. 
stud. pat. M. Purvinas. Ten 
buvo išrinkta Lietuvių Evange 
likų Vyriausioji Bažnytinė Ta 
ryba. Pirm, buvo vėl prof. Dr.
O Stanaitis. Tuo liet, evange k““asJ’ D^Jurkaitls, kun. 
hkų bažnytine veikla dar dau M Klumbys, kun. A. Vymeris, 

k”n. V. Kurnatauskas ir ktii ku 
nigai tikrai aukojasi mūsų lietu 
viškiems bažnytiniams reikalą 
ms. Nepailstamai dilba gen. 
sekretorius p. Pr. Šlenteris.

Veikiama ir Amerikoje. Iš 
seno čia bebuvo likusios tik dvi 
eiltuvių ev. liuteroių salelės 
(Collinsvillėje ir Chicagoje), 
Chicagoje veikia Ziono Liūte 

Eita prie sudarymo turėtų Baž ron4 (Missouri Liuteronų Si 
MONTREALIO AV BAŽNYČIOS KERTINIO AKMENS nyčių Lietuvoje, kad galėjus nodo) ParaP»ja dabar aPtarnau 

SIMBOLIAI. vėi būti pilnateisiais tarptauti įamaT kun‘ J* Paupero ir Tėviš
A. V. parapijos gerb. klebo gaikštis Vytautas ir antroje — nių bažnytinių organizacijų na ^es Lietuvių Evangelikų Liūte

nui sutikus, aprašomi dokumen Vytis, žemiau užrašas „Lietu riais- Broliai ev. reformatai, va ° ų pįraP^’.vaPt.artiauJaiįna
tai ir istorinė medžiaga, įmūry va“. Graiželyje įspaustas saki dovaujami savo garbingų vado ’ . ’ saicl° lr šių ei tų 
ta š. m. balandžio 3 d. į Aušros nys: „Vienybėje Tautos Jėga“, vų (Gen. sup. prof. Dr. P. Ja ^Sy^°J°’ Du pastarieji aptar
Vartų bažnyčios kertinį akme D.L.K. Vytautas 1386 metais kubėno, Dr. J. Mikelėno ir ki 111 ir ns’ran”’ni,,a
nį: krikštijo Lietuvą ir statė

1. Aušros Vartų parapijos nyčias.
įkūrimo istorija, naujosios baž b) Kauno, Vilniaus ir 
nyčios statymo ir kertinio ak pėdos miestų herbai, 
mens šventinimo aktas. 5. Meniškas montažas: -

2. Lietuvos žemė iš Aušros Vilniaus Aušros Vartų nuot na visais lietuviais evangelikais 
Vartų ir Žemaičių Kalvarijos, rauka, b) Gedimino pilies bokš reformatais pasaulyje, šioji baž

3. Marijos metais (1954) Va to spindulių fone Vytis ir užra nyčia yra pilnateisis Pasaulio - .. . -
tikano pašto išleista trijų ženk šas „Lietuva“, pašto ženklas Bažnyčių Tarybos narys. Lie vipnJ6- t’JV
lų serija 20, 35, 60 lyrų vertės 1940 m. kovo 15 d. „taikos“ lai tuviai evangelikai liuteronai su P L H
su Vliniaus Aušros Vartų Mari dos — Lietuvos neutralumui šaukė savo sinodą 1948 metais, ___
jos paveikslu, po kuriuo pade pažymėti, c) Lietuvos trispal 
tas užrašas „Mater Misericor vės šilkinė juostelė, d) Lietu 
diae“ (Gailestingumo Motina), vių kryžių įvairių laikotarpių 5 
Prie tų gražiai sumontuotų že nuotraukos, tame skaičiuje gru 
nkjų pridėta „NL” (Nr. 2 pė Kryžių kalno Šiaulių aps 
(402) laikraščio antraštė su EI krityje. 
tos paaiškinimu apie tuos ženk Viskas su dieta į švininę dė 
lūs, žutę.

4. Montažas: a) Nepriklau Kaip matome į A. V. bažny 
somos Lietuvos sidabro 10 Ii čios kertinį akmenį sudėti rei 
tų moneta, kurioje vienoje pu kšmingi dvasiniai ir tautiniai 
sėje atvaizduotas D. L. Kuni simboliai. Tebūna jie mums,

I
 „LAISVOJI LIETUVA“ į

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio leidžiamas savaitraštis yra 
paskelbęs platinimo vajų, kuris baigsis gegužės 15 d. Iki 
to laiko užsiprenumeravę „L L“ dalyvaruja paskirstyme ;!• 
dovanų knygomis bei daiktais, vertės dviejų tūkstančių 

($2.000) dolerių 
Prenumeratos kaina $4.50 metams.

: Adresas: 3157 So Emerald Ave., Chicago, Ill.

visuotinė lietuvių evangelikų 
registracija Vakarų Vokietijo 
je: stovyklose būta 12.000, o 
už stovyklo sribų 14.000 lietu 
vių evangelikų. ’ Kunigams 
wapie 15) buvo labai sunku, 
tuos po visą V. Vokietiją išsk 
laidytus tikėjimo brolius bažny 
tiškai aptarnauti .Pasaulio Baž 
nyčių Taryba nemažai padėjo.

baž tli) sušaukė savo Sinodą ir iš 
rinko Lietuvių Evangelikų Re 

Klai formatų Bažnyčios vadovybę 
tremtyje, kuri dabar turi savo 

a) būstinę Chicagoje ir tebesirūpi

nauja ir parapijinius vienetus 
Detroite ir Clevelande. Brook 
lyne ir Bostone yra liet, protes 
tantų (dauguma liuteronų) pa 
rapijiniai vieentai, kuriuose ap 
tarnauja kun. P. Dagys. Kana 
doje vienas lietuvių ev. liutero 
nų kunigas — kun. Dr. M. Ka 
volis pasiuąkojančiai veikia, ap

gruodžio 7—12 dd. Imbahause , Anglijoje pasišventusiai dar 
ne. Vyr. sud. pat. M. Purvi bu,°Jasi Anglijos Lietuvių Evan 
nui pirmininkaujant Sinodo bu Sellk4 Liuteronų Tarybos pir 
vo priimtas Lietuvių Evangeli I^llninbas J. Glozaitis, o bazny 
kų Liuteronų Bažnyčios Statu ?skai iu°s, aPta5n?Tuia. sen‘ 
tas ir išrinkta vadovybė — Lie kun> A- Kelelis is Vokietijos, 
tuvių Evangelikų Liuteronų Australijoje deja, musų bazny 
Bažnyčios Vyriausioji Taryba. ^1OS nana* dauigausiai apleisti, 
Tos Tarybos pirmininku ir baž nes neturi liet, ev kunigo.
nyčios senjoru buvo vienbal Nors esame išsklaidyti, ta 
šiai išrinktas kun. A. Keleris. sąmoningas tautietis žino. 
Netrukus ir Lietuvių Ev. Liu kad 1° tai vlsa neSak atskirti 
teronų Bažnyčia buvo priimta nuo savo Jautos, nuo savo sei 
pilnateisiu nariu į Pasaulinę m,os- YPac nuo savo?s tevų Pa 
Ev. Liuteronų bažnyčių seimą 
— Pasaulinę Liuteronų Federa 
ciją — Lutheran Ąorld Federa 
tion, kuriai priklauso 56 Baž 
nyčios — nariai iš 28-nių ša 
lių su apie 70 milionų liutero 
nais.

’ Iškirpk ir pasiųsk šį kuponą
>
1 Pavardė ir vardas .................... ..

> Adresas: ..................................  ► . ..

{ Siunčiu $4.50 „LL” prenumeratai. — g

liktos religinės bendruomenės. 
Mūsų rinktas Senjoras A. 

Keleris kviečia š. m. balandžio 
mėn. 23—24 dd. Lietuvių Eva 
ngelikų Liuteronų Bažnyčios 
Sinodan, Pabaltiečių KrikšČio 
nių Stuedntų Namuose, Ann 
berg-Bad Godesberg, Vokietijo 

Sunku trumpu žodžiu apibū je. Kiekvieno sąmoningo lietu 
diriti tą didelę reikšmę minėtos vio evangeliko liuterono yra 
Liet. Ev. Liut. Bažnyčios veik šventa pareiga ten dalyvauti, 
los išeivijoje. Daug kuo pasi žinoma, neįmanoma visiems 
.------------ ----------------------------- — ten asmeniškai nuvykti, bet ko
šioje žemiškoje kelionėje, arti respondenciniu keliu visiems 
mo, tėvynės meilės ir vienybės įmanoma. Bukime bent dvasio 
švyturiu, o Aušros Vartų Mo je ten ir psaidžiaukime šia lie 
tįna__ globėja. tuviška religine šeima, kuri ko

Br. Abromonis. Nukelta į 7 psl.
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V. PĖTERAITIS

Mažlietuviski mąstymai
ir

politinės pastabos

viai ir nukrypo nuo nutiestos 
politinės linijos, tai to negali 
ma pastebėti suvažiavimų metu jasi tam tikri skirtumai. MLT 
išneštuose nutarimuose ar pri nukreipia visą savo dėmesį į ko 
imtose rezoliucijose. MLT ar vą su bolševikais, tuo tarpu kai 
MLRS konferencijos ar šuva MLRS labjau gilinasi į propa 
žiavimai visada santūrūs savo gandinę kovą su vokiečių už 
sprendimais, objektyvūs savo masčiais ir nelabai palankiai 
vertinimais ir neutralūs kitų žiūri į per didelę lietuvių drau

AD ciicizno MA*I IFTIIVIAI? lietuviškų partijų atžvilgiu. To gystę su vokiečiais. MLRS bi
ak 3UOKILU iviazuir. i u v i . kie susirįnkimai įr nutiesia pag josi, kad Mažoji Lietuva gali

iš spaudos galima sp kartų savo sprendimuose ir pa rindinę mažlietuvių politinę Ii tapti Lietuvos - Vokietijos bi 
ręsti mažlietuviai dabar suski darė ėjimus, nukreiptus prieš niją. Tiek Vokietijoje, tiek už
lę. Vieni, girdi, pasiryžę nepa save ir kitas partijas. Kaip an jūryje gyvenantieji mažlietu
siduoti bet kuriai partijai, kiti ksčiau minėjau, masės reakcija viai vienodai nutarė savų orga 
slysta į tautininkų bloką, o tre parodė, kad jie vieni liko tokiu nizacijų laikyseną santykiuose 
tieji susibičiuliavę su „krikdė sprendimu ir tokiu savo nukry su kitomis lietuviškomis orga 
mais“. Taip tik iš tolo žiūrint pimu nuo mažlietuviškų tradi nizacijomis.
atrodo. cijų. Tat ne apie suskilimą „MLT iki šiol buvo, yra ir

Mažojoj Lietuvoj ideologi tenka čia kalbėti, o tik apie kai nori palikti nepartinė, nesrovi 
nės partijos niekad nebuvo pri kurių asmenų atskilimą nuo nė rezistencijos organizacija, 
gijusios. Mėgino savo laimę Mažosios Lietuvos lietuvių dau Ji nori būti bešališka bet ku 
Klaipėdos krašte įvairios lietu gumos nuomonės, valios ir maž riais partiniais klausimais, au 
viškos partijos, bet visuomet lietuvių politinės linijos. * **!—3-----
be pasisekimo mažlietuvių tar 7 KOKIA MAŽLIETUVIŲ 
pe Kiek plačiau bent išoriškai POLITINĖ LINIJA? 
apčiuopę klaipėdiečius buvo 
tautininkai per Santarą, p-nui Šnekant apie mažlietuvių po 
M. Gelžiniui vadovaujant, bet litinę liniją, negalime iš akių iš 
tai tik pajungiant jau nuo 1912 leisti pagrindinio Mažosios Lie 
m. veikusių jaunųjų draugijų, ' 
kurių pirmasis pirmininkas be 
ne buvęs Dr. Vydūnas, užvil 
kus joms žalias uniformas ir 
teikiant apsčiai piniginės para 
mos. Čia nieko savo nebūta, iš 
skyrus vardo.

Klaipėdos krašte vienintelės

(1950 m. kovo 18 d.) 
Užsienio politikoj kristalizuo

PIRKIT

3.
6.

Kiek

su
pasitikė

jimu
pas

T I P
TOP
Tailors

čiulystės auka.
Kalbant apie grįžimą į tevis 

kę, visos M. L. organizacijos 
sutaria M. L. T. žodžiais ta 
riant, „leisti visiems ML gyven 
tojams, nežiūrint „jų kilmės 
skirtumu, grįžti į savo tėvynę“ 
(MLT, 1952. V. 22 d. Rezoliu 
cija Nr .2). Bet tas dar nereiš 
kia, kad vokiečiams bus leista 
savo valdžią sudaryti Mažojoj 
Lietuvoj. 

Lietuvos ir Mažosios Lietu 
vos reikalų atstovu tarptauti 
nėj plotmėje pripažįstamas Lie 
tuvos Diplomatinis Šefas, išve 
dęs savo autoritetą iš Neprik 
lausomos Lietuvos Vyriausy 
bės. (MLRS, Toronte, 1954. 
VI.6d.). 

Kaip matome, mažlietuviai no atstovai. Perskaičius raštus kraštininką Almu, kuris nunei 
turi išdirbę savo politinę lini iš centro ir iš kitų skyrių, nu gia Vilniaus krašto lietuvių tei 
ją ir ją mėgina būti antparti tarta remti istoriko Dr. šapo sės ir juos per spaudą net pra 
niais. Būta kai kur nuslydimų, kos knygų, Vilnius Lietuvos sprogėliais išvadina.

__ ____ _________ _ Dar daugiau. Minėti suvažia esti kai kurių nesutarimų, bet Gyvenime ir Vilniaus miesto Nutarta Vokietijoje esantį 
partijos, turėjusios pasisekimą, Tam tikslui atsiekti reikia jieš vimai siekia ne tik glaudaus jie su laiku bus atitaisyti ir iš istorija, išleidimą anglų kalba, vilnietį kun. šarką dėl jo sun 
buvo profesinės, kaip Laukinin koti kuo daugiau talkininkų bendradarbiavimo su visomis lyginti. M. L. organizacijos nie Įneštas pasiūlymas centrui, kaus susižeidimo paremt eko 
kų (Ūkininkų), Darbininkų par tiek mažlietuvių, tiek didžlietu partijomis, su visais Lietuvos ku būdu nepasiduos tik vienai neapsiriboti tik šių dviejų kny nomiškai, kad dėl to nesusi 
tijos ir Visuomenės Sąjunga. vių tarpe ir bendromis jėgomis laisvei dirbančiais veiksniais, srovei, niekados neišsižadės sa gų išleidimu, bet informacijos trukdytų jo lietuviška veikla. 
Jos dominavo iki Klaipėdos paveikti pasaulio opiniją. bet taip pat pabrėžia kad „tik vo svarbiausiojo tikslo kovoti reikalu apie Vilniaus Kraštą Buvo nusišypsota ir sielovados 
Kraštįo' atplėšimo nuo Lietui Savų tarpe, taip pat, kaip visi lietuviai, būdami vieningi, už Mažosios ir Didžiosios Lie leist daugiau knygų svetimo kun. Bernatoniui, kuris per 
vos ir buvo susijungusius į ir kitų lietuviškų organizacijų galėsime sėkmingai kovoti už tuvos laisvą rytojų. mis kalbomis . Tam reikalui „Draugą“ jau spėjo apsiverkt,
Klaipėdos Krašto Lietuvių Or tarpe, reikia vengti bet kokių Lietuvos laisvę“. Pabaiga. įsteigti Vilniaus spaudos reika kad kun. Šarkos ligoninės išlai

_ ’ *’ lams fondą, į kurį įeitų šios pa dos gulsiančios ant jo pečių. Pa
jamos,: parengimai; loterijjos sirodo bereikalingos ašaros, 
kitų organizacijų parengimuo nes vilniečiai savo žmonėmis 
se; paskirų asmenų, ypatingai pasirūpina patys.
turtingesniųjų, aukos; organi Po posėdžio besikalbant su 
zacijų aukos ir kit. žinota, įdomus dalykėlis. Vie

V. L. S. St. Catharines sky nas lietuvis parašė laišką tauti 
rius šiam reikalui lėšų telkimą nės Kinijos prezidentui Čiank 
pradeda gegužės 21 d. geguži aišekui pagirdamas jį už kovą 
ne, kuri įvyks Port Weller Gar prieš bolševikus ir pareikšda 
den City Beach. Kadangi nėra mas norą sykiu kariauti. Į šį 
nė vieno lietuvio, kuris atsisa laišką gavo iš Čiankaišeko sek 
kytų savo sostinės Vilniaus, to retoriaus atsakymą. Dėkoja už 
dėl tikimasi iš visuomenės šiai laišką, bet apgailestauja, kad 
gegužinei didelės paramos tiek pas juos nėra įstatymo priimti 
atsilankant, tiek talkinant pa į savo kariuomenę svetimša 
rengime. liūs.

Apsvarstytas V. L. S. Kana Tą pačią dieną St. Cathari 
dos centro steigimas. nes lankėsi Kanadoje LAS įkū

Aptartas periodinės spaudos rėjas Steponas Jokubickas. Jis 
reikalas, liečiantis V. Krašto pareiškė, kad LAS vilniečius 
lietuvius. Buvo nusiskudimų, vispusiškai rems, 
kad vilniečiai periodinėje spau P. S. Baigiant šią korespon 
doje yra tik kampininkai. Kar denciją buvo sužinota, kad vii 
tais jų straipsniai visai nespaus niečiai birželio 25 d. Wellande 
dinami, o dažnai perdaug su ruošia labai iškilmingas joni 
trumpinami ir net mintis pakei nes. Sako būsią įvairiausių įdo 
čiama. Remiantis šiais nusi mybių, todėl kviečia visus atsi 
skundimais įneštas pasiūlymas lankyti. Apie tai spaudoje bus 
centrui, surast laikraštį, kuria rašoma daugiau. I. S.

kščiausiu tikslu statydama tau 
tinius reikalus...*’

(MLT suvažiavimas, Schw. 
Gmunde, 1950.III.18 d. 
Rezoliucijos 4 punktas).

„MLRS atstovas Vlike atski 
rų Vliko katalikiškų ir laicisti 

tuvos politinių organizacijų ti nių grupių tarpusaviuose san 
kslo: tykiuose bei konfliktuose ture

kovoti už Mažosios Lietuvos tų laikytis neutraliai, žiūrėda 
išlaisvinimą iš svetimųjų jun mas pirmoj eilėj Mažosios Lie 
go; remti susijungimą su Di tuvos interesų”.
džiaja Lietuva ir ruošti dir 
vą abiejų dalių darniam su 
augimui.

skaldančių elementų. Negaliganizacijų Centrą.
Kitoj Mažosios Lietuvos da ma remtis ideologinėmis pažiū 

lyje iš viso partijų nebūta. Maž romis, negalima šlietis prie bet 
lietuviai jungėsi ir bendravo lie kurios grupės ar partijos spe 
tuviškose draugijose. Vienin cifiškų uždavinių ar programų, 
telis tikslas ir siekis buvo išlai negalima augščiau statyti as 
kyti ir palaikyti lietuviškumą, meniškus interesus.
Niekam nešovė į galvą mintis, Deja, asmeniški interesai per 
darant sprendimą ar nutarimą, dažnai lydėjo M. L. politinę Ii 
pataikauti ar prieštarauti Lietu n*j?- Jau kuris laikas, kai kaiku 
vos ideologinėms partijoms. rie mažlietuvių vadai nebeatsi

Tokioj atmosferoj išaugę ma žvelgia į bandrąją mažlietuvių 
žlietuviai dažnai ir dabar nesu nuomonę, o stengiasi savo as 
sigaudo lietuviškose partinėse meninę nuomonę primesti vi 
peštynėse. Masė, kaip anks sam sąjūdžiui. *
čiau, taip ir dabar tik vieną par Asmeniniais sumetimais buvo 
tiją pripažįsta — tai lietuvišką, nusikratyti Tautos Fondo tar 
Visos lietuviškos organizaoijos nybos Vykdomojoj Taryboj, 
jai malios ir artimos (jei jos iš Tais pat sumetimias jau anks 
tikrųjų lietuviškos, o ne parti čiau buvo migdomas M. L. ats 
nes). Tat mažlietuvis ir neina tovo įėjimo klausimas Vlikan. 
no eiti jam svetimais keliais, t. Asmeniniai interesai paveikė 
y. partiniais, o bendrais lietuviš MLT prezidiumo narius nutar 
kais keliais ir rūpinsis pirmoj ti, kad ji vyriausioji Mažosios 
eilėj Mažosios Lietuvos klausi Lietuvos rezistencinė organiza 
mais. cija. Asmeniškumas vėl vyrau

Deja, su apgailėjimu tenka ja sprendžiant Vliko būstinės 
pastebėti, kad paskutiniu metu klausimą.
Mažosios Lietuvos veikimui Jei asmeninių interesų vedini 
vadovaujantieji paslydo keletą kai kurie vadovaują mažlietu

Vienin cifiškų uždavinių ar programų,

(MLRS konferencija, 
Toronte, 1954.VI.6 d.)

UŽ $ 11.25 Į MĖNESĮ 
SEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS! 

UNITY LAND&HOUSING LTD. 
1470 Peel St. Montreal.

TeL: PL 6873, 6874, 6875 ir 6876, 
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus 

už $ 300.—
Išsimokėjimui tik po $ 11.25 mėnesiui. 

Susitarti prašome skambinti
G. Rukšėnas, tel. HE 7920, vakarais RA 2-8407.

Igno Končiaus albumas 

„MEDŽIO DROŽINIAI 
G1MTĄJAM 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.

Augščiausia drabužių vertė Kanadoje
Seni ar nauji klijentai—kiekvienas naudojasi 
ta pačia žema kaina, tuo pačiu patarnavimu 
Kanados didžiausioje, seniausioje, geriausiai 

žinomoje pagal užsakymą vyriškų ir 
moteriškų drabužių pramonės grandyje.

Krautuvės ir atstovybės kiekviename mieste 
nuo vandenyno lig vandenyno.

Visur yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

St. CATHARINES, Ont.
SVARBUS VILNIEČIŲ PASITARIMAS.

Balandžio 3 d. K. Skrebutė me būt galima įvest Vilniaus 
no bute įvyko St. Catharines Krašto lietuvių reikalams sky 
Vilniaus lietuvių pasitarimas, rių. Taipogi įneštas pasiūly 
kuriame dalyvavo ir Hamilto mas griežčiau reaguot prieš lai

Aš pasakiau, kad aš negaliu — Kada mes, nacionalistai, tą. Įsidėmėtina, kad tik dešimt nepaprastai dideliu pelnu, pa ffvĮUltĮS suprasti ir nematau, kaip tai ga turėjome savo vladžioje beveik dienų anksčiau prieš tai buvo aiškino ministeris K. J. lin.
“ * lėtų būti padaryta. Jis turėjo visą Kiniją paskutinio karo pa švenčiama kiniečių komunistų Juodoje rinkoje, kuri beveik

TAIVANIS — FORMOZA. armiją iš 600.000 iš 9% milio baigos, tai komunistai turėjo šventė. Kinijos komunistinės viešai veikia ir visų naudojama
2 ba angliškai tačiau turi gerai iš nų žmonių, o komunistai valdo labai mažai ginklų ir karo me valdžios pastatytai Hong Kon Taipei, Formozos doleris yra

. g technika kalbai nėr 600 milionų tautą ir jie įrodė džiagų ir kit. Jie— komunistai ge buvo brangiai ir labai iš nevertinamas dauigau kaip ke
Kitame punkte jis buvo visai * pats kalba laibai Korėjoje, kad jie turi didelę ka buvo vargšai ir apiplyšę. Mes puošti, bet pats miestas, tuo lai tūrių, o kartais net trijų cen 

tikras. Zreitai ir t sakiniais r*nę buvome tuo laiku už juos ge ku atrodė apytuštis ir nekrei tų. Tuo tarpu oficiali kaina yra
Tai buvo kai aš užklausiau, yada kai jo sekretorius - vertė “ Mes prileidžiame ginkluo riau ginkluoti. Tačiau jie nežiū piantis į tai dėmesio,

ar nacionalistai galėtų užimti jas pakartoja jo žodžius angliš sukilimus mūsų naudai, — rint viso to sugebėdavo mus f . . J x
komunistinę Kiniją vieni, tik kai Chiang sėdi šypsodamasis Pasakc Chiang. — Mes turime beveik kiekvieną kartą sumuš šiųjų priežasčių kas dažnai pa _______ __________
su medžiagine pagalba, ar jie jr linkčiodamas lyg sieninio lai inf°ri"aciją, kuri mums ti. ragina priekin USA politiką— gos Formozoje yra neįtikėtinai
būtų reikalingi pilnos, plataus krodžio figūrėlė—kinietis man užtikrina, kad komunistinės Ki £>abar gį batas yra ant kitos Pa5emtl ir padėti Čiang Kai Še žemos. Daugelis žemesniųjų ei 
masto karinės sąjungos ir vi darinas. To lankytojas — vizitą niJO®, žmoncs sukils, jeigu tik kojos. kul‘ .. . vilių tarnautojų gauna žemesnį
suotinos užsienio paramos? torius nueina su jausmu, kad tam ^US SeraJPrO£a* Tai yra ne TTOA ^esdėkingi kaip juodo darbininko atlygini

— Mes nereikalingi sveti tai buvo paties generalisimo į
mos kariuomenės,—atsakė Ch. balsas.kad tie-drąsus ką atv’yks^čių" iš Kinijoj ii dlėjai, o mes esame laisvinto įojas, — tačiau ne užteikiamą
labai pabrėždamas. — Mes ga tikrųjų ėjo iš lupų žmogaus, ku . 1 . ’ . ---- j 1--------
lime tai padaryti patys, mes ris siūlosi vadovauti triumfuo
privalome tai padaryti patys, jančiam sugrįžimui į Kinijos že _ t .

Mes turime laimėti — atgauti myną. Jis labai domisi Kanada * ‘ kanadiečiai esate isi
atgal musų žmones, atgauti at m kanadiečiai reporteriai gali žiūrč-į •’ Europos istorija \r 
gal musų nuosavą kraštą. Mes su ju° pasimatyti labai lengvai, ._ „alvo;ate ? auroniečTo ei 
ne tiktai kad nereikalingi, bet tuo tarpu kai britai yra verčia tainP kai h
mes nepageidaujame turėti ki m1 laukti savaitėmis. Prieš pa

truputį dauigau kaip šeši cen 
Štai ir yra viena iš svarbiau tai.

Tarnautojų ir valdininkų ai

gesį ir reagavimą taip, kad ju 
tas kariuomenes, kaip tik mū *1 pasikalbėjimą, kuris tęsėsi neimanoma isi
.... x:.. ______________ _______n Antrini i fra mintiniu na te o-AVA ViaZdUOll, Kadsų pačių. Generalisimus pasakė penkiolika minučių, pats gene 
tai labai įtikinančiai.

Čiangkaišekas yra mažas, 
silpnas vyras, bet buvęs gene 
rolas „Vinegar Joe“ Stilwell 
atidengė savo apmaudą ir norą 
pakenkti, kada jis titulavo ge 
neralissimą „The Peanut“ (rie da aš pasakiau, kad dauguma darė šią paskutinę pastabą, tai 
šutas) vardu. Chiang yra ne kanadiečių stebi visą projektą aš ir neprašiau jo platesnių 
riešutas. Jo stati, žvali figūra su aliarmo ženklais, tačiau nė šiam punktui paaiškinimų. Ki 
lygioje apygelsvio pilkumo, ne ra Kanadoje simpatijos raudo tas žymus kinietis buvo tos pa 
turinčioje jokių rango ženklų nąjai Kinijai, o taip pat nėra žios nuomonės ir priėjo tos pa 
uniformoje ir nepanaši jo dali jokio nord ar pritarimo karui čios išvados, tik dar aiškiau ir 
nių uniformoms yra ne ameri Azijoje, ir mums atrodo, kad in taip atvirai, kad aš tuo buvau 
koniško modelio. Jo veidas vis vazija iš Formozos tokį karą su net nustebintas. Jis pasakė: 
labjau raukšlėjasi, kaip tam tik keltų. Chiang labai dėkojo man

„antros rankos“ informacija, Jie ~ komunistai — yra nepa USA už ekonominę pagalbą,— ma> o juk darbininkas Formo 
bet mes turime žmonių visą lai kenčiami pavergėjai ir prispau pasakė vienas Formozos gyven zoje daug neuždirba. Ekonomi J • W • • w a •-*-» Arą A A O A I O«M 4-Z-X j a V *   V . _ • 1 **
tai mums nuolat pakartojančių. Aš žinau, kad komunistai karinę pagalbą.

Po to kai vertėjas tai išvertė Padarė PatYs save neapkenčia ' -
— ■ *■ mais Kinijoje ir aš esu tikras,

kad mes turėsime Kinijos žmo 
nes mūsų pusėje.

Ir tikrai yra įtikinančių įro 
dymų, patvirtintų bešališkų 
ar net nedraugiškų stebėtojų, 
kad Formozos kiniečiai — na 
cionalistai yra laimėję populia 
rūmą kiniečių komunistų sąs 
kaiton taip valdomoje „užjūrio Yra pataisytos. 
Kinijoje” — kiniečių kolonijo Korupcija, arba sukčiavi 
se ir bendruomenėse, kurios maą, papirkinėjimas, kyšių nau 
bendrai sudėjus pustuzinyje dojimas ir panašiai, labai suma

Kitas dalykas yra Čiango vy 
riausybės duomenys jo darbų 
apžvalga ir praeitis Kinijoje. 
Visa tai dar nėra pataisyta ir 
nugalėta. Nežiūrint to fakto, 
kad Čiang vyrai stengėsi, lopė 
ir taisė savo kelius nuo 
met*, bet dar ne visos

senos klaidos

1949

ralisimo statė klausimus: mūsų pasisekimas ir laimėji
„ , . „ mas yra galimas.— Koks yra jausmas Kana —, ». _ y , .Tačiau musų šalyje žmonių ei 

dos žmonių tarpe apieį mūsų gesys ir galvosena yra skirtin 
planus sugrįžimui į Kinijos že ga.
myną? Kadangi aš jau buvau paki pietryčių Azijos kraštų“* turi žėJ°- pripažįsta net Čiango

Jis šypsojosi ir linkčiojo, ka lęs eiti, kada generalisimo pa *•- *-•-- ---

yra 
kad

nės sąlygos Formozoje 
taip pat blogesnės negu 
jos turėtų ar galėtų būti.

Oficialiai reporteriams 
pasakyta, kad nėra 
Formozoje, o bedarbių galima 
atrasti tiktai tarpe „baltomis 
apikaklėmis“ kategorijos. Sako 
ma, kad yra daugiau žmonių, 
norinčių raštinės darbo, negu 
tokių darbų, tačiau tai yra žmo 
nės, kurie nenori būti juodais 
darbininkais. Gi paprastiems 
darbininkams darbų netrūksta.

Dar yra vienas nemalonus 
klausimas

dėl Čaingo vyraiusybės.
Tai kiek yra laisva „laisvoji, Ki 
nija”? Tai yra ne fašistų dikta 
tūra, kaip Čiango priešai pa 
vaizduoja.

Formozoje yra 54 atstovų sei

yra 
nedarbo

režimo kritikai, tačiau praėju 
siu metų rugpjūčio piėn. eko 
nominių reikalų ministeįis K. 

pav., 2 mil. kiniečių šventė na J. Jin., viešai puolė ir barė For 
cionalistų šventę vadinamą mozos pramoninikus už jų di 
„Double Tenth“, (dvigubą de delį bejėgiškumą, nesugebėji 
šimtą) dešimto mėnesoi ir ne mą ir korupcijos praktikavimą.
turiasdešimt trečias sukaktu Jis pareiškė, kad kai kurie pra mas. Dabartinis Formozos sos 

_  _ ves Sun Jatssen's revoliucijos monininkai tai ptoli nuėjo, kad tinės burmistras yra ne Čiango 
labjau raukšlėjasi,'kaip tam tik keltų. Chiang labar dėkojo man —• Kas nukariauja' Kiniją, — su daug didesniu įkarščiu ir nustūmę į šalį—palikę produk Kuomintango partijos narys,
ra rudų obuolių rūšis balandžio už atvirą atsakymą ir tada, ma tas praryja gabalą dinamito, užsidegimu, kaip kada nors an ciją, jie, siekia naudos — pel kuris rinkimuose nugalėjo na 
mėnesį, tačiau kaip šešiasde no nustebimui, paklausė: Kiniečiai yra labai nepastovūs ksčiau. Tie du milionai Hong no pardavinėdami parūpintas cionalistų pastatytą kandidatą,
šimt septynių metų vyras jis iš — Ką jūs pats galvojate ir neramūs žmonės, kurie nega Kongo piniečių, nupirko 1.200. sunkiai gaunamas žaliavas (ne Formozos spauda, nors ir atsar 
rodo esąs geroje formoje fiziš apie mūsų galimybe satgauti at Ii ilgai pakęsti vyriausybės, ku 000 kiniečių nacionalistų vėlia apdirbtas medžiagas); juodoje giai, kartais kritikuoja vyriau 
kai ir protiškai. Chiang nekal gal Kiniją? rios jie nemėgsta. vų ir papuošė jomis visą mies rinkoje“. Jie gali tai daryti su sybę. (B. d.)

apie 12 milionų kiniečių.
Hong Konge,
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ir Gelgau

Prancūzi 
Poznanėn,

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius prieš 100 htety 
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Fomoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly)
10. DIDŽIOJI IMPROVIZACIJA.

Marš marš, Dembinski, bos pavergtoms tautoms!
Marš marš, Skrynecki! Po Romos karnavalų Pary

„Ir du kiti karaliai šoko ant žius jam buvo, kaip užeigos na 
tautos ir ją surišo. O galas da mai praėjūnams. Diplomatai 
bar buvo teisėju ir jis sakė: gali išgerti svečio' sveikaton, 

„Aš nerandu jokios kaltės bet jų kraujas priklausė jiems, 
šioje tautoje. Mano žmoną Arba jo visai nebuvo Paryžių 
Prancūziją, bažnyčią moterai je. Prancūzai šūkavoi, keitė vai 
tę, kankina baisūs regėjimai: džias, bet jų bifteck ir vin rou 
kas bebūtų, griebkite šitą tau ge priklausė jiems, o Lenkijos 
tą ir ją nugalabinkite“ . ir Lietuvos sukilimas — gene

Ir jis nusiplovė rankas. rolams Dembinskiui 
Prancūzų ministeris pasakė: dui.
„Mes negalime lieti mūsų Kai pasibjuarėjęs 

kraujo ir aikvoti mūsų iždo iš ja, poetas atvyko 
pirkti šiai nekaltąja!. Juk mano prie Lenkijos sienos, jau ėjo ru 
kraujas ir mano pinigai man deniop. Žagrės nuskrosti rugie 
priklauso. O mano krašto krau nų plotai kvepėjo juodžemiu, 
jas ir mano krašto pinigai pri gelstančiuose ąžuolynuose ir 
klauso mano kraštui. miškuose skambėjo medžiotojų

Tas ministeris sviedė Kris ragai. Storablauzdės vokietės 
tui į veidą bjauriausią piktžo ir lenkės, raudamos iš šolovy 
džiavimą. Kristus mokė, kad nų trapius baravykus, girdėjo 
žmogaus sūnaus kraujas pri iš rytų pusės rusų patrankų šū 
klauso visiems žmonėms, jo vius ir kalbėjosi apie gresian 
broliams. čią choleros epidemiją.

Ir vos ministeris ištarė tą Vyrai vakarais kepė žvėrie 
piktžodžiavimą, kai kryžiai pra ną ir sekė vokiečių spaudą, 
dėjo kristi žemyn nuo bedieviš Rusai sukilimui numalšinti 
kos sostinės bažnyčių bokštų, pristatė keturius šimtus patran 
Nes Kristaus emblema jau nie kų. Nuo Telšių einantiems su 
ko nepadėjo žmonėms, kurie kilėliams su generolu Gelgau 
naudą pasirinko stabu. du Vilniaus paimti nepavyko.

O ministeris turėjo slavų kil Rugsėjo mėnesį Varšuva vėl 
mės vardą ir lotynišką pavardę perėjo į rusų rankas. Kai suki 
ir vadinosi Casimir Perier. Jo limo didvyrės lietuvės Emili 
vardas, susidarąs iš dviejų žo jos Plateraitės kraujas buvo 
džių, „Kazic“ ir „mir“, reiškia pralietas, elnkų vadai ėmė gin 
papiktintoją arba taikos ardy čytis. Kuris iš jų bus naujas 
toją. Jo pavardė iš lotyniško Lenkijos karalius?
„perire“ pažymi tą, kuris kitus Šiauliai buvo apsupti iš ketu 
vergia pražūti, arba pražūties rių pusių, ir vyko lemiamas mū 
sūnų. Abu vardo žodžiai ir pa šis. Pro ten važiavo kitados Pe 
varde — Antikristo. Jis buvo trapilio link jaunas poetas. Da 
slavių ir lotynų rasėje lygiai bar čia mūšis buvo praiaimė 
prakeiktas. tas, ir pirmieji daliniai perėjo

Tas vyras suardė žmonių so vokiečių sieną.
lidarumą, kaip kadaise vyriau Prasti kareiviai kalbėjo, kad 
siasis žydų kunigas kad perplė generolas Gelgaudas buvo len 
šė savo drabužį, išgirdęs Kris kų pririštas prie patrankų ir su 

šaudytas už tai, jog rusų papirk 
tas, šaudęs molinėmis kulko 
mis.

Kai pirmosios šalnos pakan 
do> lapuočių miškus, spalių mė 
nesį, dvidešimt tūkstančių suki 
lėlių jau buvo perbėgę sieną 

Prūsų kareiviams 
tų sienas. saugojant ir grojant karo mar

„Konrado Valenrodo“ auto šus, kiekvienas pralaimėjusių 
rius vyko sukiliman per Pary jų turėjo praeiti atskirai ir mes 
žiu. Jis uždegė vaidiloto gies ti žemėn savo ginklą, kardą ar 
me jaunuolių krūtinėse keršto šautuvą.
jausmą. Jie pradėjo žygį. Krau T” 
jas liejosi Lenkijoj ir Lietuvoj, taikos, o ginklas jai grėsė. 
Karaliams ir diplomatams bu 
vo pabaigti.

taus balsą“.1)
Kai Prancūzijos ministeris 

kalbėjo parlamente 1831 metų 
pavasarį, rusai buvo sutraukę 
šimtą tūkstančių kariuomenės, 
sukilimui malšinti. Paskui ka 
riuomenę ėjo cholera, ir išsigan 
dę vokiečiai labai saugojo ry Poznanėje.

Karaliai ir diplomatai norėjo

Vyrai, gerai nuaugę, saulės 
Pagalbos, pagal įdegti, tada ambicingai ir pik 

tai grieždami dantimis, trenkė 
’) Iš „Lenkų Tautos ir Piligri kardais į akmenis, prieš juos 
mų Knygų“. atiduodami, paskui traukė pės

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJAI.
Patsai laikas sodinti skiepus: 

obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų ir pyčių. 
Taip pat vaiskrūmių: serbentų, agrastų ir aviečių. 

Jų visokių rūšių gausite pas
Macį

_____ NILESTOWNE, prie Londono, Ont.

M. ZOšČENKO

štai, broliukai, ir pavasaris atėjo. O ten, žiūrėk, ir vasa 
ra greitaL O puiku, draugai, vasarą! Saulė kepina. Kaitra. 
O tu vaikštai sau, kaip velnias, be veltinių, vienose kelnėse ir 
kvėpuoji. Čia gi kur nors paukšteliai skraidinėja. Drugeliai 
kažkur skuba. Vabalėliai čirpia. Puiku, broliukai, vasarą.

Puiku, žinoma, vasarą, bet nevisai.
Prieš porą metų mes dirbome kooperacijoje. Jau tokia 

tėkmė teko mūsų gyvenimui. Teko pardavėju pabūti. Dvidc 
Šimt antruose metuose.

Taigi kooperacijai, draugai, — nėra, žinote, nieko bjau 
resnio, kada karštis. Produktas gi juk genda, švinksta pro 
dūktas, ar ne? Aiškus dalykas, švinksta. O jeigu jis švinks 
ta, yra dėl to nuostoliai kooperacijai? Yra.

O čia, galbūt, draug su tuo mestas lozungas — ekonomi 
jos režimas. Na, kaip tai suderinti, leiskite jus paklausti?

Negalima, gi, piliečiai, taip visiškai egoistiškai žiūri į 
gamtos reiškinius ir džiaugtis, ir šokti, kai užeina šiltis. Rei 
kia gi, piliečiai, ir visuomenės nauda pasirūpinti.

O atsmeinu, mūsų kooperatyve sugedo kopūstai, sušvin 
ko, atleikite dėl tokio negražaus palyginimo.

Ir maža to, kad dėl to tiesioginis nuostolis mūsų koope 
racijai, bet dar prekybinės išlaidos. Išvežti, pasirodo, reikia tą 
sugadintą produktą. Pas tave gi, reiškia, sugedo, tu gi tam 
reikalui dar ir pinigėlius savo dėk. Štai malonumas!

O bačka pas mus sušvinko didžiulė. Tokia bačka, pūdų, 
galbūt, aštuonių. O jeigu kilogramais, tai ir skačiaus nėra. 
Štai kokia bačka!

Ų- nuo jos pakilo toks neįdomus kvapelis — grabas.........
Vedėjas mūsų Ivan Fiodorovič, nuo to kvapo stačiai gy 

venimo prasmę prarado. Vaikšto ir uosto.
— Rodos, — sako, — broliukai, dvokia?

link. Paskui per Štrasburgą 
ton šalin, kuri buvo., kaip užei 
gos namai perėjūnams.

Didysis egzodas tęsėsi iki 
ateinančių metų rudens. Prie 
Reino gyventojai jiems kėlė 
ovacijas, juos vadino „Sturm 
voegel der Revoliution“, ir vy 
rai vėl jautėsi esą tikri kariai. 
Tie be ginklo rankose. Jie ne 
žinojo, kad jų ištisas dvi kartas 
laukė anglių kasyklos ir sun 
kiausi darbai tremtyje.

Vienas iš jų, mesdamas vo 
kiečiams ginklą, dabar pasakė 
poetui:

„Reikėjo, jog ištiktų sukili 
mą nepasisekimas, kad poetai 
galėtų su skausmu apdainuoti 
mūsų pralaimėjimą.

Tai buvo lenkų 
Malachovskis. Ir tai buvo paša $ 
kyta perdaug. X

Tąjį kvepiantį krauju ir X 
ąžuolynų samana rudenį derlin v 
goj Poznanėj grafienė Konstan X 
cija Lubienska išstatė karčiai X 
pajuokai vykstantį šventon že X 
mėn piligrimą. Pirmos eilės gra v 
žuolė, sentimentali ir ambicin ©• 
ga, ji viešai didžiavosi savo per X 
gale, laukdama dvikovos tarp X 
savo vyro ir svečio. x

Jos svečias pavėlavo mūšio 
laukan. Poeto nebuvo sukilėlių o- 
eilėse. X

Tai buvo kažkoks pikto geni £ 
jus, supančiojąs savo rankose v 
Samsonus, išniekinąs vyro di 
dybę. &

O gal grafienės meilė ir jos £ 
moteriška intuicija laikė sve v 
čią toliau nuo palitinių ginčų $ 
ir beprasmiškos mirties? Ar ne X 
toji pati meilė ją ves Paryžiun $ 
antrą kartą gelbėti poetą nuo 
mirties Konstantinopoly?

Tam pačiam gyvenimui, štai, 
artėjant žiemai, kvietė jį atgal ovacijas, jei jūsų veidai suspin 
grįžti Romon Zinaida Volkons dietų nuo jūsų garbės ir pagyri 
ka. Pamatyti jos naujai įsigy nrų koncerto, nuo karūnų ir or 
tus vynuogynus, viename ku naunentų, turėtų tautų amžių 
rių buvo įrengtas tik jam pato eigoje, — jūs nejustumėte to 
gus rašyti suolas. 1 . - .

generolas

Malonus prisiminimai
Budapešto Parlamento Rūmai.

Kai 1872 metais buvo sujungti du šalia vienas kito stovį miestai 
Buda ir Pešt, Budapeštas tapo politiniu, ekonominiu ir kultūriniu 
Vengrijos centru. Po vienuolikos metų buvo pradėta paminklinių 
Parlamento rūmų statyba, statyba pagal vėlyvąjį Gotikos stilių. 
Baigus statyti 1902 metais, jis pasidarė Atstovų Rūmų ir Magnatų 
Rūmų namais.
Nors šiandien visoje Vengrijoje slankioja svetimos vergijos šešė
liai, bet Budapešto Parlamento Rūmai stovi kaip vieningas tauti
nio susipratimo ženklas. . . kaip puikių prieškarinės Vengrijos lai
kų prisiminimas. . . kitokių laikų simbolis.. . laikų, kurie grąžina 
malonius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA...

BRADINGB

KULTŪRW£#KROjVIKA
NETRUKUS MONTREALY IŠEIS NAUJA KNYGA

_ ___ j ______ _ „Nepriklausomos Lietuvos“ — Antanas Venclova Mask
Primą kartą jaunas vyras su jaučiu šią naktį veinatvėje, kai spaustuvėje baigiama spausdin vos buvo pasiųstas į Švediją 

žiaugčiojo. Valgęs ne tik mėsą dainuoju savo dvasios gelmėse ti knyga apie komunizmą, ku minėti švedų-rusų susiartinimo 
nuo Dagono aukuro, bet gėręs, ir kai aš dainuoju sau vienam.” rią parašė Dr. Juozas Kaškelis. draugijos 20 metų sukaktuves, 
net patį kraują.

Poetas pasitraukė į Saksoni 
ją, Drezdenan.

Egzistenciniam mąstyme vic ■ 
natvėje į jį padvelkė nebūties, 
baimė. Pirmoji jaunystė jau bu 
vo toli pralėkusi, karštas, tiek 
daug vilčių žadėjęs, — amžinai 
prarastas. Karaliai ir diplomą 
tai — be kraujo ir be sąžinės. 
„Ir kas yra gyvenimas?

[Tik valandėlė.
Ir mano jausmas?

[Tik kibirkšėlė.. 
Kas gi yra mirtis, užbaigianti 

[visus minties polėkius?
Tik valandėlė“.0).

Tik vienas kūrėjas yra nemir 
tingas. Ir jis nežino nebūties. 
Kaip Dievas. Laiko valandėlė 
— tik mirtingajam Kūrėjas ne 
išdidęs, tik didingas ir didis,, 
nežinąs egzistencijoj vienakar 
tiškumo ir negrįžtamumo.

„Mindau aš jus visus, poe 
tai, pranašai ir išminčiai, pašau 
lio stabai!... Jei jūsų ausys iš-

kio’s laimės ir galios, kokią aš

Karaliai ir išminčiai, valandė Knyga pavadinta 
lės saistomi, tiek tepagaus kū mas be kaukės“, 
rėjo giesmės, kięk žmogus su Tai .yra gyvai parašyta kny 
mikroskopu, žiūrėdamas į dan ga, kurios teigimai pagrįsti do 
.guje išdrikusias žvaigždynų kumentais ir daugybe faktų, 
konsteliacijas, kad težino, jog------------------------------------------
yra; bet nežino, kiek jų yra, ir ir savo krašto, egzistencijai gel 
kas yra už jų. bėti.

Jusdamas savyje kūrėjo ne Tą naktį poeto kambaryje 
mirtingumą, poetas f 
Dievo. Ne taip, 
mas, kad darytų.
■dus kerštingumas už save ir 
kenčiantį kraštą kalba:

„Duok man galią valdyti šie 
loms. Aš niekinu pasaulį, vadi 
namą žmonėmis, nuolat besipu 
čiantį, bet negyvą, ir dar nepa 
mėginau, ar pakaktų manojo 
žodžio jam susprogdinti. Atsa 
kyk!... Aš paleisiu balsą, perve 
riantį kartų kartas, kad tu nesi 
pasaulio tėvas, bet esi...“

„Caras!” — atsako velnio 
(balsas.

Tai buvo Didžioji Improviza 
■ cija Drezdene, po ilgo tylėjimo.

girstų, ir širdys pajustų visus Ji atsirado per vieną naktį. Ne 
jūsų užtarnautus plojimus ir būties baimė sukaupė paskuti 
°) „Vėlinių“ 3-ji dalis. nes poeto dvasios jėgas savajai

— Ne tik, — sakom, Ivan Fiodorovič, dvokia, o sta 
čiai kvepia.

Ir kvapelis, tikrai, reik® pasakyti, aštrus buvo. Praeivis 
žmogus vengė dargi mūsų puse eiti. Nes vertė nuo kojų.

Ir reikėt* t ąbačką gjeičjau išvežti kur nors pas velnio 
bobutę, bet vedėjas, Ivan Fiodorovič, raivosi. Vis jam gaila 
pinigų. Vežėją reikia seiirdyti, šį ir tų. Ir vežti velniui ant 
ragų net į užmiestį. Viųdėlto vedėjas ir sako:

— Nors, — sako, ir gaila, broliukai, pinigų, ir mūsų 
procentas dėl to nustips, bet teks išvežti šią bačkelę. Kvapas 
jau labai sunkus.

O buvo pas mus toks pardavėjas, Vaska Vieriovkin. Tąi 
jis ir sako:

— O kuriam velniui, draugai, tą bačkelę vežti ir tuo pa 
čiu liaudies sultis — pinigėlius eikvoti ir procentus sau silpin 
ii? Tegul išrisim šitą bačkelę į kiemą. Ir palauksim, kas bus 
rytoj.

Išgrūdom mes bačkelę kieman. Ant rytojaus ateinam — 
bačka stovi švari. Išnešė per naktį kopūstus.

Dėl to fakto mes, kooperacijos darbininkai, labai pralinks 
mėjom. Darbas rankose stačiai verda — toks pakilimas reiš 
kiasi. Vedėjas mūsų, balandėlis Ivan Fiodorovič, vaikšto ir 
rankeles sau trina.

— Puiku, — sako, — draugai, tegul dabar nors ir visos 
prekės švinkta, visada taip darysime.

Netrukus dar viena bačkutė pas mus sušvinko. Ir kubiliu 
kas su agurkais.

Apsidžiaugėm mes, Išritom gėrybę kieman ir dureles 
kiek pravėrėm. Tegu, atseit, geriau matosi iš gatvės. It va
lio, piliečiai!

Tik šį kartą mes apsirikom. Ne tik mūsų kopūstus nu 
vilko, bet ir bačką, velniai, nurito. Ir kubiliuką nužagė.

Na, o sekančiais kartais sugedusį produktą mes ant raga 
žės vertėm. Tai su ragaže ir išnešdavo.

Vet^ė K. Taliunevičiiu.

Tariama: „B R Ė D I N G S'

šaukiasi žmonės girdėjo keistus garsus, 
kaip pilign Kažkas nepaprasto ten dėjosi. 
Šėtono išdi Atidarę duris, jį rado nualpusį.

Komuniz Stockholme Venclova išbuvęs 
apie savaitę laiko, bet su lietu 
viais nesimatęs — visą laiką bu 
vęs pririštas ant maskvinio pa 
vadžio.
MOTERYS LABAI MĖGSTA 

PUOŠTI GALVĄ.
Dar prieš trejetą tūkstančių 

metų egiptietės žinojo, kad gal 
vos papuošalas labai dabina mo 
teris, todėl jos dėvėjo puošnias 

Tai buvo per krakosmetį, se karūnėles. Lietuvaitės niekas 
nųjų tėvų apipasokatą. taip nepuošia, kaip tautiniai dra

Bus daugiau. Nukelta į 5-tą puslapį.

* * *
BALBRIGGAN

*

APATINIAI

LENGVI
*

GARSŪS — 
nuo 1863 metų.

MARŠKINIAI
* * *

išlai 
pato

Vartokite baltinius, kurie 
ko šilumą kūne ir kartu 
gūs nešioti. Penmans lengvi 
medvilnės marškiniai sugeria 
prakaitą — patogiai pasiūti, nė 
ra surišimų, lengvai išskalbia 
mi. Visų pageidaujamų rūšių, 

vyrams ir vaikams.
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Mokslo-technikos naujienos
IŠRASTA SKRAIDANTI PLATFORMA

Amerikos malūnsparnių-heli lakūną ir parašiutą nuo sėdy 
kopterių lėktuvų išradėjai šio nės. / 
mis dienomis yra išiadę nuos Manoma, kad ateity šis iŠra 
tabu skraidymo aparatą, kurį dimas bus pritaikytas ne tik 
pavadno „skraidančia“ platfor tai lakūnams ,bet ir keleiviams, 
ma“.

Skraidanti platforma, kurią 
pagamino Hillers Helicopters 
of Palo Alto, California, yra 
panaši į apskritą stalą, neturi 
nei sparnų, nei vairo, kaip ir

• <

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

kurie tokiu budu bus daug sau į 
gesni lėktuvo nelaimės metu. x

ATOMINĖS BOMBOS IR | 
RAKETINIAI SVIEDINIAI. |

Sovietų Sąjunga disponuoja S 
stalas turi 4 kojas. Viršutinėje tam tikrais atominių ir vandeni « 
platformos pusėje yra vairavi ii® bombų ištekliais. Raketinia 5 
mo tiltelis-užtvara, kuiios vir ms sviediniams leisti įrengti pa į 
šus apvestas lanku, už kurios stoviai Baltijos salose ir pakran 
įsitvėręs skrendantis žmogus tą tėse, Karpatuose, Juodosios jū ’

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS 

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL. 

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

£•*— — • •** — f ** V..V.V4** W V* ** P --• — — W — p J — — — — — — J ~~ .

platformą vairuoja, vien pasi ros pakrantėse, Vengrijoje, Ar 
lenkimu tai vienon, tai kiton ktikoje. Statomi nauji Tuerin KULTŪRINĖ KRONIKA IŠĖJO TRADICINĖ
pusėn. Platforma varoma dvie gijoje ir kitur. Sovietai ištobu „KULTUVĖ”
jų motorų, po 100 arklio ėjgų. lino vokiečių V-l ir V-2. Daro Atkelta is 4-to psl.

Tai tikrai nuostabus išradi mi bandymai fantastiškiems bužiai, o ypatingai gražūs gai čio laikraščio „.Laikas" redak 
mas. ------------- —---- — ~ ‘ "" — " •• ‘

NAUJAS IŠRADIMAS 
AVIACIJOJE
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TARPTAUTINIS YMCA 
FESTIVALIS MONTREALY

Balandžio 22 dieną, 8,30 v. 
vakaro Montrealio High Scho 
oi Auditorijoje įvyks YMCA 
sukaktuvinis šokių ir dainų fes 
tivalis, kuriame dalyvaus dau 
gelio tautų šokio ir dainos daly 
viai, o šių tarpe ir lietuviai, 
skautų šokių grupė, vedama p.- 
Bruzgelevičiaus. Spektaklį glo 
boja A. Kabbash, T. Kuhnert, 
W. Fingland ir E. I. Taylor. Vi 
si kviečiami atsilankyti.

PIRMOJI LIETUVIŲ 
BAŽNYČIA URUGVAJUJE.

Tėvo jėzuito Jono Bružiko 
didelėmis pastangomis, Urug 
vajuje, Montevideo, baigiama 
statyti pirmoji lietuviškoji baž 
nyčia. Jos pagelba tikimasi 
daug lietuvių grąžinti kataliky

Leidęs Lietuvoje, žurnalis bei ir sulaikyti komunistines 
. x .. ... - - , . ,, - , - _ tas Juozas Petrėnas ir už Lietu idėias. kurių gana apsčiai yraaparatams, metantiems ore is vos papuošalai Kanados Dai cijoje: Mendoza 2280, Avellane vosJribu tęsia Balandžio 1-mo vietiniuose lietuviuose, 

eiles vieną po antro sviedimus, lės Studijoje (R. R 1. Kings da, Buenos Aires, Rep. Argen si ‘ jo leidžiamo laikras 
realizuoti. Tai A 9, A 10 su ton, Ont.), dail. A. Tamošaitie tina. 
6.000 veikimo spinduliu ir M 1, nė prie kiekvieno tautinio dra 

Anglijos karo aviacijos dar kurio paskutinis sviedinys iš bužio specialiai išaukdžia ir pa 
buotojai išrado naują, labai pra metamas 8.000 m tolį pasiekus, rengia puošnius galvos papuo 
ktišką lakūno gelbėjimosi lėk B Tankiausiai apgyventa yra šalus, kiekvienai skirtingą, 
tuvo nelaimės metu priemonę. Europa. Joje vienam kv. km. v NA1Iinc VNvcną 
Išradimas yra toks: mygtuką tenka 82 gyventojai, Azijoje— UV1 
paspaudus, llakūnas momenta 51; rečiausiai — Okeanijoje Argentinoje išleistos dvi 
hai iškrinta su sėdyne; tuojau (Australija ir N. Zelandija) — naujos knygos: Dr. J. Mikelio todėl įvyko jo gastrolės Čikago 
atsidaro parašiutas ir parašiu 2 žmonės vienam kv. km. Ame nio „Benamiai“, kurioje aprašo je. Spauda apie pastatymą atsi 
to atsidarymas tuojau atjungia rikoje 8 žmonės, Afrikoje 7. mi vienos šeimos tremties kai liepia palankiai. 

vari3U keliai - nuo Lietuvos, 
“ per Australiją ligi Argentinos, — „Argentinos Lietuvių

Graži mūrinė bažnyčia stato 
čio „Kultuvė“ leidimą. Šiemet ma įvairiose valstybėse gyve 
jis taip pat išleido balandinę nančių lietuvių aukomis: J.A. 
..Kultuvę“, kuri gaunama „Ne V., Kanados, Argentinos, Bra

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINI AR ŽIEMINI 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

„ŽIURKIŲ KAMERA 
„nuimvę , nuu gauimuia „inc v., laimaus, 2A1 genulius, x»i<* 

Sį J. Griniaus dramatinį kū priklausomos Lietuvos“ redak zilijos, Urugvajaus ir kt. gyve 
cįjoje; 
zemplioriaus kaina 25 centai. ____ ______  ______ ______

savo vedama dramos studija. ITr-RATūRns VAKARAS Pia: Misionieriai, 55541 South Veikalas tureio nasiapkima n- LI ILKAI UKC/0 VAKAKA5 ę._ ,.__oa tu;
IR PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Gegužės 28 dieną yia paskir g| 1953 m. visame pasaulyje, iš 
ta Liet. Akademinio Sambūrio skyrus komunistų valdomus 

___ ......_____________ , įsteigtos Vinco Krėvės vardo kraštus, buvo 62,3 mil. keleivi 
ir kun. J. Venckaus „Komuniz Balso“ redaktorius K. Norkus literatūros premijos įteikimas. automobilių, kas sudaro 48 
mo pagrindai“, kurioje aiškina atstovavo lietuvius „La Ra Tą pačia proga bus suruoštas Pr°c- 
mas komunizmas. Abi knygos zon“ laikraščio 50-ties metų "r‘n'~ ra"o’a“
gaunamos Argentinoje išeinan kaktuvėse.

rinį scenon išvedė Clevelande 
besidarbuojąs VI. Braziulis su

Veikalas turėjo pasisekimą il

su

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

„Keltuvės’’ vieno eg nančiųjų parėmimu. Norintieji 
Šiam reikalui aukoti, tesikrei

Paulina St., Chicago 36, Illi
nois. (1g)

------ . daugiau negu 1948 m. 
. - - _ " ~ . ir 79 proc. daugiau negu jų bu
ir literatūros vakaras, kuriame vo 19^8 m Sunkvežimių 1953 
dalyvaus gausios meno jėgos. m. buvo 17.7 mil., taigi 40% 
Plačiau apie tai bus pranešta daugiau nei 1948 m. ir beveik 
vėliau, o dabar visos organiza du su puse karto daugiau nei 
cijos prašomos gegužes 28 d. m. JAV yra 74% viso pa 

... .. v. , _T. sauho keleivinių automobilių ir
palikti neužimtą 1954 metų Vin 52% sunkvežinūų. Europai ten 
co Krėvės vardo premijos įtei ka nepilni 14% kel. automobi 
kimui ir literatūros vakarui. lių ir 25% sunkvežimių.

SINGCR Elektrinė apvalia šeiva 
tik $24,50. 

Pertvarkyta su Olympia naujomi 
dalinus

5 metų garantija.
Taip pat staliniai modeliai irgi. 

Skambinkite dieną ir naktį 
RE 7-4134

Nemokamas ir be įsipareigojime 
demonstravimas Tamstų namuose

NEMO K A M A II Elektrinis skutimosi aparatas 
pirmiems 15 klijentų.

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

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

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

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

f NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURį IŠ ŠIŲ
ii: REIKALŲ, KAIP PV.:

Valstybinių mokesčių (income tax) blankų užpildymas; ' ;
Sąskaitų patikrinimas; Sutartys; Palikimai; Pensijos; 
Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei Į Į 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas:

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;
MONTREAL 22. TEL.: FI 2507. Į
Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d.
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. Į h

Sav. A. NIAURA ir A.P1LYPAITIS.
Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo ;!■ 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

įįure suiAUpyn^ w į*
PER SAVAITE ANT MAISTO SĄSKAITŲPER 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.

909996999U»9O9999999999U»999O09909«^

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

1. CHAZANAS ir A. ANŠELEVICIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys. »

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 1;

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

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

DE LUXE DRY CLEANERS
!■ 143—8th AVENUE, LACHINE I

ME 7-6727 Sav-! p- *UTKAUSKAS- |

Groserija - alus 
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. 

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. 

Sav. E. BAIKAVIČ1US.

S DR. DORA GORDON
| DANTŲ GYDYTOJA

Kalba lietuviškai
g Tel.: WAJnut 9773 4914 Decane Blvd., Montreal.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

:i; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. ;P

j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. JĮ

LIETUVIS LAIKRODININKAS i

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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.; HU 8—O162.|

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

į GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS | 
v per 't
I MONTREAL ENTERPRISES Reg’dl
| Tel. RA 7-3120 ;
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 ' j
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TRAMVAJUM

per

IŠ MIESTO CENTRO (McGILL COLLEGE STREET) TIESIOG PRIE SKLYPŲ!

APSIRŪPINKITE TUOJAU SKLYPU PRIE ST. LAWRENCE JŪROS KELIO SU DAUGELIU BŪSIMŲ DARBOVIEČIŲ GRAŽIAJAME

MES PARDUODAME

MES PATYS FINANSUOJA

MIESTE LYJE prie Montrealio.

* Automatiškas vandens šildy 
mas.
* 30 galionų tankas.
* Akmenų ir plytų takėliau

TAPSITE SU IŠTAIKINGOMIS JACHTOMIS IR SPOR 
GAMTOS ROJUJE ANT NUOSAVOS ŽEMĖS

1. Gyvenamasis kambarys 15’8”X12’6”
2. Virtuvė 16’4”X9’ 3. Miegamasis
4. Miegamasis 12’5”X9’10” 5. Miegamasis

MONTREALIO RAJONĄ! TAI

PLATEAU LEVESQUE B-vė
IŠTAIGA: 265 CRAIG ST. W. MONTREAL, SUITE 410TEL. UN 6-7620.

LIETUVIS ATSTOVAS: „N. L.“ Administratorius: HE 7920, vakarais RA 2-8407.
SKAMBINKITE AR RAŠYKITE VOKIŠKAI, PRANCŪZIŠKAI AR ANGLIŠKAI.

VALANDOS, ĮSKAITANT ŠEŠTADIENIUS IR SEKMADIENIUS: NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO
5 dideli kambariai: 

voltų. * Automatinis alyvos šildymą
12’4”X12’5” * Laisvas dažymo ir koklių
12’4”X8’ spalvos pasirinkimas.

* Rūsio augštis — 7 pėdo
Parketinės grindys. su įmūryta vonia. * Plieniniai balkiai.
Koklinis vonios kambarys Elektros srovė 110 ir 220 * Šilto oro šildymas.

500 ERDVIŲ BUNGALOW DYDŽIO SKLYPŲ
SU DAUGELIU VIETOS DARŽELIAMS. SKLYPAI ĮJUNGTI Į ST. Hubert miesto PLANĄ, APGYVENTŲ NAMŲ BEI GATVIŲ KAIMYNYSTĖJE 

tik už $300 
ĮMOKANT $30.-, LIKUSIĄ DALĮ IŠSIMOKANT PRADEDANT NUO $ 10,- MĖNESIUI.

MES NUVEŽAME PRIE SKLYPŲ SAVO MAŠINOMIS BE JOKIO ĮSIPAREIGOJIMO IŠ TAMSTŲ PUSĖS. VOKIŠKAS PATARNAVIMAS.

PARADISE-GARDEN Statybos Bendrove
/

265 CRAIG ST. W., SUITE 410, MONTREAL. TEL. UN 6-7620. LIETUVIS ATSTOVAS: „N. L.“ Administratorius: HE 7920, vakarais RA 2-8407.
ĮSTAIGOS VALANDOS, NEIŠSKIRIANT ŠEŠTADIENIŲ IR SEKMADIENIŲ NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

NAMO SAVININKAS!
B TUOMET JŪS DAR ŠIĄ VASARĄ GYVENATE NUOSAVOJE PATOGIOJE VILO■ O O IITIOlCftTS JE ANT PRAIRIE UPĖS KRANTO SU PUIKIAIS UPĖS IR ŽAVIOJO MONTREAL

■ WW ■ IO MOUNT ROYAL KALNO VAIZDAIS!

UŽ 15 CT. AUTOBUSAS TAMSTAS ATVEŽA Iš KIEKVIENO MONTREALIO KAMPO TRUMPIAUSIU LAIKU Į ŠĮ NAUJĄ IDILIŠKĄ 
KANADOS DOVANA NAUJAM PILIEČIUI, ATEIVIUI!

600 ŽAVIŲ BUNGALOW.
SU PILNAI ĮRENGTU RŪSIU .TINKAMU DIRB TUVEI, SANDĖLIUI, ŽAIDI
GYVENAMAM KAMBARIUI. /

MES STATOM
4 KAMBARIAI, VIRTUVĖ, VONIA IR PRIEŠKAMBARIS

MO AR
ŠEŠI SKIRTINGI NEPAPRASTAI ARCHITEKTŪRIŠKAI PARUOŠTI MODELIAI PAGAL TAMSTŲ PASIRINKIMĄ

— SU AR BE GARAŽO IR GRAŽIU ŽEMĖS GABALU TIK UŽ

$ 9.400 -10.100
SU 51/4% PALŪKANŲ IŠ SI MOKĖJIMUI IKI 25 METŲ. ŠĮ IŠSMOKĖJIMĄ GALITE KIEKVIENU METU UŽBAIGTI PAGAL 
SAVO PATOGUMĄ, TAIP, KAD GALITE IŠVENGTI NUOŠIMČIŲ MOKĖJIMO. APŽIŪRĖKITE MŪSŲ PAVYZDINĮ MODELĮ TAMS 
TŲ BŪSIMOJE SODYBOJE M O N T R E A L — ST. VINCENT DE PAUL, 2399 BOULEVARD LEVESQUE. MŪSŲ MODELIS YRA 

PILNAI ĮRENGTAS, KAD TAMSTOS GALĖTUMĖTE SUSIDARYTI PILNĄ VAIZDĄ, KAIP ATRODYS TAMSTŲ NAMAI SU TAMSTŲ 
NUOSAVAIS BALDAIS.

MODERNIAUSIOS VILOS, VISOS STATYTOS PAGAL MIESTO STATYBOS MENIŠKUS REIKALAVIMUS, PUOŠIA MŪSŲ SKLYPUS, 
PAKRANTĖJE LAUKIA TAMSTŲ JACHTKLUBAS, KURIO NARIAIS TAMSTOS------------------- -------------------------------------------------------------

TINIAIS LAIVELIAIS. JŪS BŪSITE LAIMINGAS LAISVASIS ŽMOGUS

SAVUOSE NAMUOSE TIK UŽ $ 300
JŪSŲ NAMO PERKAMOJI KAINA AMORTIZUOJASI TIK PO $ 52 Į MĖNESĮ.
ME VISĄ SUMĄ. JEI JŪS IŠNUOMOJATE 2 KAMBARIUS, JŪSŲ NAMAS AUTO MATIŠKAI IŠSIMOKA!

MŪSŲ BENDROVĖS AUTOMOBILIAIS JOS NEMOKAMAI IR BE JOKIO ĮSIPAREIGOJIMO GALITE KIE 
KVIENU METU NUVYKTI APŽIŪRĖTI MŪSŲ PAVYZDINIUS NAMUS IR VISĄ PUIKIĄJĄ APLINKĄ.
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PIRMIEJI PAVASARIO ŠOKIA!!

Š. m. Balandžio mėn. 23 d. 8 vai. vakaro
Royal Connaught Hotel, Normandie salėje,

112 King Str., E., 

įvyksta

linkmas šokiu vakaras
Šokių metu veiks turtinga loterija bibliotekos naudai. 

Šokiams gros „Aidas“. Veiks bufetas. Staliukai vetlui. 

Kviečiame visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius 

kuo skaitlingiausia dalyvauti.
Hamiltono Vyr. At-kai.

PAJIESKOJIMAS 
DARBININKŲ

Reikalingi vyras ir žmona, dirb 
ti tabako farmoje. Atskiras na 
mas, darbas ištisiems metams.

Teirautis pas: P. Skuja, 
R. R. 4. Rodney, Ont.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pranevičius Mečislovas, 

Jono prašomas atsiliepti arba 
žinantieji apie jį prašom praneš 
ti. Turiu jam žinių iš namiškių 
A. Kojelaitis, R.R. 2, Ąest Lor 
ne, Ont.

Dėmesio, Dėmesio, Dėmesio!
Šiuo pranešame visiems tautiečiams, kad šių metų, Balandžio 30-tą dieną, 7-tą vai. 
vakaro, St. Patricks salėje, Queen ir Victoria g-vių kampas, Niagara Falls, Ont. 

vietos lietuvių klubas rengia didelį

KONCERTĄ-ŠOKIŲ VAKARA
Scenoje pasirodys Rochesterio lietuvių mišrus choras, ved. muziko 

tautiniai šokiai, ved. St. Ilgūno.
Tai pirmas šio žymaus choro pasirodymas šiame mieste. Todėl jau iš 
me visus rezervuoti Balandžio 30-tą dieną važiavimui j Niagarą.
Kaip ir visados, taip ir šį kartą stengsimės visus svečius patenkinti.
šokti linksmins geras orkestras! Bufete pasirinkimas įvairių valgių ir gėrimų!

Visų laukiame! Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.

P. Armono ir

anksto kviečia

Mėgstančius

RODNEY Ont.
NELAIMINGAS ĮVYKIS

T T Ą A A T T X "X k T dėl neatsargaus važiavimo šių atvyko 1948 m. iš Vokįetijos ir
I-----1 /\ /\ /\ I I II J l \ / met4 Šv. Velykų džiaugsmingą čia padribęjęs su žmona pas
1 JL J-—J \J V / JL nuotaiką vietos tabako auginto ūkininkus porą metų įsigijo sa

jams gerokai sudrumstė. Vely vo tabako farmą. Gražiai joje 
kų dieną 9 v. v. susidūrė su susitvarkė ir jau beturėjo išsi 
traukiniu bevažiuodamas auto mokėti skolos tik apie 5.000 

i ankstyvoji 
nas Savielis ir tapo vietoje už mirtis nebeleido toliau pasidžia 
muštas. ugti jo' sunkaus ir energingo

A. A. Jonas buvo vilnietis, gi darbo vaisiais. Palaidotas 
Kati, ka

DIDELĖ SKAUTŲ ŠVENTĖ HAMILTONE.
Ji bus balandžio 24 d.„ šį sek mų buvo gauta 294.55 ir šilai mašina tabako^ augintojas Jo dol., bet^ netikėta 

madienį. Bus duota įdomi pro du turėta 365.10 it. 
grama ir, be ko kita, pagal Ab 
elkio romaną vaidinimas „le
maičių krikštas“.

SUKAKTUVINIS TF 
KONCERTAS

rengiamas gegužės 7 d., 7
vakaro Royal Connaughr Crys dui 237,59; už 26,50 sušelpė
*al salėje. Programoje: trum knygomis lietuvį karį Maciuns

V pas koncertas, šokiai grojant ką Indokinijoje, ir kasoje pasili 
Babecko vedamam „Aidui“ ir ko 800 dolerių, 
bufetas. Įėjimas tiktai 1,25 et.
Visi kviečiami atsilankyti. -----------------------------------------------
VASARIO 16 minėjime paja A. Stančikas

2e TAUTOS FONDO A. A. Jonas buvo vilnietis, gi darbo vaisiais,
skyrius, vadovaujamas St. Bak l?20 m. Stavidonių km., West Lome, Ont. R. 
šio, turimus skyriaus kasoje pi Eišiškių valse. Liko dideliame pinėse.
nigus taip paskirstė: 1000 dol. nuliūdime žmona Anastazija ir Tebūnie lengva jam 
persiuntė TF atstovybei Mont 8 mt- dukrelė Jonė. Į Kanadą žemė.

vai. realy; Hamiltono šalpos fon

LONDON, Ont.
ŠAUNUS LINKSMA VAKARIS.

Š. m. balandžio men. 30 d. alučio ir pasišnekučiuoti, kol 
(šeštadienį) Londone, puikioj darbymetis dar neužklupo. Pra 
Odd Fellows Temple salėj, 555 eitą kartą gražų lietuviško rei 
Dundas St. (kampas William) kalo supratimą ir geio kaimy 
įvyks labai smagus pasilinksmi no pavyzdį parodė p. Kojelai 
nimas. Geras orkestras. Visų tis, suorganizavęs Rodney ūki 
rūšių gėrimai. Loterija. Links ninku ekskursiją į „Aušros Sū 
ma programa. Bus svečių ir iš nų” vaidinimą Londone.
Amerikos. Pradžia 7 vai. vak. Platesnis pasilinksminimo ap

Tikimasi, kad ir šį kartą pas rašymas tilps ateinančios savai 
mus atsilankys daug ūkininkų, tės numery. D. E. F.
Gera proga pasišokti, išgerti

Kanados
A. K.

įvyko atvelykio šeštadienį. Šo 
kiams grojo gera muzika ir vei 
kė lietuviškas bufetas. Viskas 
praėjo gana nuotaikingai.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

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.

AOHAAD/1, P.Q.
REKOLEKCIJOS

šiemet pas mus įvyko balan ūdos, ypač daug knygų nupir 
džio 12 — 13 dienomis, kurias ko Stankai.
vedė kun. A. Sabas, pakviestas Kunigas aplankė visus lietu LIET EVANGELIKU 
iš Sudburio. Kadangi vyrai dir vius, kuriuos tik galėjo rasti ’ . ’’
bo dieninę pamainą, tai rekolek namuose. Iš seniau čia buvu Atkelta iš 2-ro psL 
cijos vyko vakarais. Džiugu pa sios 500 lietuvių kolonijos beli voJa> aukojasi už savo šventus 
stebėti ,kad jose dalyvavo be ko tik 10 šeimų ir 13 viengun įsitikinimus, už iš tėvų pavelde 
veik visi lietuviai. Jau net du gių, viso 54. Kunigą rekolekci turtą — bažnyčią ir kartu 
metai kaip čia nebuvo pasirodęs jų metu daugiausiai globojo vai visos lietuvių tautos gėrės 
lietuvis kunigas. šingieji Stankai ir Rusliai. Ro

Rekolekcijų užbaigai pas St mas visur pavežiojo ir supažin 
ankus buvo suruoštos svečiui dino su dvynučiais miestais ir 
pagerbtuvės. Jose dalyvavo vi jų apylinkėmis. Nors šioji ko 
sos šeimos ir trys viengungių lonija ir toli šiaurėj, kur šalta,

BENDRUOMENĖS VAKARAS.
Motinos Dienos minėjimas

įvyks gegužės 7 d. nauojojoj uk 
rainiečių salėj. Bus galima gai 
vintis prie staliukų ir tuo pa 

* čiu laiku žiūrėti programos, ku 
ri žada būti turininga ir įvairi.

PADĖKOS
Daktarui J. Šegamogai, už 

sėkmingą operaciją ir atsidėju
nę ateitį.

Kun. Ansas Trakis,
Chicago, 1955 m. balandžio 10. sį gydymą mano ligų nuošir 
Red. straipsnį dėl vietos stokos džiai dėkoju.

aptrumpino. A. Blažienė.

Carlton Clothes Shop |
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI I |

atstovai. Ta proga buvo nema ir, galbūt, netoli meškos gyve 
žai išplatinta ir lietuviškos spa na, bet gražiosios lietuviško bū 

do ypatybės dar nėra išnyku 
sios. A. S.

S Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
$ rūbų siuvykla. i
8 Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
X Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas.
v Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus i
$ ir nesame patyię nusiskundimų. X
g Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 5 
X ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
i Telef. J. A. 2-6439. |

i"1'.......M ‘ M M 1 »

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON,

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

A. E. McKAGLEI
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 ciefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT J 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. ■!

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

PERKATE ar PARDUODATE?

* N am ai *Ūkiai * Sklypai
Bizniai *Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
L PRANCKEVIČIŲ...LI 9-4121. 

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

IIDOUT realli^eadete
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

Tel. TR. 1135

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS ; J
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į 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. L1 9-2035
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

DundaS’Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

Įsteigtas prieš 27 metus ©
24 valandų patarnavimas. g

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorą © 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — g

I patikrinimas. X
; Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. $
; Ontario Motors League patarnavimas. v
; Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav' ą. yį

II VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................... 0S0
Skrybėlė ................... 0.85

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

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

4nnnn:>::nn::nnnnn:»:n:u:in»:nt::»»n»n»»i:minniin>niiiiuiimmimi

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
; Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

t Imperial Auto Collision
’ Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
; Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
I 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.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

j ; NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
; ’ PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 
I ' statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. 
; I ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

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

mingų atsitikimų.

Pirmosios Montreal y lietuvių Real Estate 
tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius OP 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. Budriūnas RA 7-2690.

i
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COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

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.
■ P (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

C. Halpin Funeral Home Reg’d

LIŪDESIO VALANDOJ

Laidotuvių Direktorių

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George StųTR 5151 Ville Lasalle.

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

I: GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON ;
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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DĖMESIO!

Jei gėla tau širdį gelia, 
Grimzta dūšia liūdesiu, — 
Tu ateik į mūsų balių 
Savo skausmo užgesint.

Šaunus šokiu VAKARAS Montrealy!
Pamatysite įdomią, linksmą programą:

DĖMESIO!

Data: 1955 balandžio 23 d.
Vieta: Policijos salė, 
1474 St. Catherine St. East.
Laikas: Pradžia 8 vai. vakaro.

Dramos aktoriai E. Gailevičiū tė, J. Akstinas ir L. Barauskas atliks komiškų pantomimų ir keistų parodijų grandinę. J. Rimkevičiūtė pašoks „Siciliana“ šokį, akomponuojant Lapinui. 
Vakaro metu bus išleistas humoristinis laikraštis „Kočėlas“, kuris aptars įžymius žmones ir įvykius, bei vakaro dalyvius. Jūs rasite taip pat gausią ir turtingą LOTERIJĄ. Tarp da 
ugelio fantų bus paveikslai įžymių Kanados lietuvių dailininkų. Taip pat rasite įdomų spaudos stalą, kur galima bus įsigyti lietuviškos spaudos ir knygų.
Jūsų lauks silpni ir stiprūs gėrimai bei užkandžiai. ' Šokiams gros puikus Brolių Lapinų orkestras.

Visas vakaro pelnas skiriamas pirmajai Kanados lietuvių, Vinco Krėvės vardo, literatūrinei premijai. _ .
įėjimas — 1,25 dol. Lietuvių Akademinis Sambūris.

mowt|real 
MONTREALIO BANKELIS PRIMENAMA, KAD SLA 

„LITAS“ 123 KUOPOS
gyvuoja, susidomėjimas kyla. 5 metų sukaktuvių vakarienė 
iki šiol turime 126 narius, in bus šį šeštadienį 7 vai., punktu 
dėlių įnešta per 4000 dolerių, aliai, vakaro, Aušros Vartų 
paskolų išduota per 3.000 do naujoje salėje, 1456 rue de Se 
lerių. Išvystyti veikimui, reikia ve, Cote St. Paul. Vykti auto 
nešti daugiau indėlių, jei visi busu Bannatyne, ligi 4 Avenue 
narių įneštų bent po 100 dole ir nuo čia per vandentiekio til 
rių, jau turėtume 12.600 dol. tą įšalę, kuri čia pat.
Mes turime daugiau pasitikėti Prašoma atsivesti prijauČian 
sava įstaiga ir pagalvoję supra čių ir norinčių įstoti į SLA na 
sti, jog jei tenkinsimės tik įne riais.
Šimu 5 dolerių, tai žinoma ir 
veikimas bus lygus tik 5 dole 
riams. Tad visi lietuviai kvie 
čiami nešti savo santaupas į lie 
tuvišką bankelį. Jis veikia kas 
sekmadienį, po pamaldų Auš 
ros Vartų bažnyčios patalpose 
prie Spaudos kiosko.

Bankelio Vedėjas.
20 METŲ VESTUVINĖS 

sukaktuvės prajusį šeštadienį 
buvo suruoštos, daugiausia p. 
Kupęevičienės pastangomis, ver 
duniečiąms p. Konstancijai ir 
p. Kazimierui Jasučiams. Iškil 
mėje dalyvavo apie 150 asme 
nų, kurių dalis net iš JAV. Va 
karą gyvai vedė p. Sirvydas. So 
lenizentus gražiai pasveikino je priešvelykines rekolekcijas, 
p. Sirvydas, p. Jasučio brolis, ir viešėjęs kelias dienas Mont 
kun. J. Kubilius, kun. J. Bobi realy, aplankė „Nepriklausomos

Lietuvos“ redakciją, ir, pats bu 
damas „Laiškų Lietuviams“ re 
daktorius, domėjosi NL spaus 
tuve

nas ir kiti. Visų minėjime daly 
vavusių vardu pp. Jasučiams 
įteiktas setas labai gražių lem 
pų.

Minėjimas buvo labai links 
mas ir smagus. Draugai ir bi 
čiuliai, kurių pp. Jasučiai turi 
labai daug, linksminosi ir šoko 
su pagerbiamaisiais drauge. 
Puota tęsėsi ligi leido oficialu 
sis laikas.
CANADAIR pradėjo šaukti į 
darbą daugiau darbininkų. Jau 
grįžo į darbą J. Nevardauskas. 
Yra pašauktų ir daugiau.
SUSILAUKĖ sūnaus pp. Že 
maičių šeima, Memorial ligoni 
nėję.

KUNIGAS 
ALFONSAS GRAUSLYS 

kurį laiką viešėjęs Montrealy, 
sekmadienį A V bažnyčioje pa 
sakė labai gražų, klasiškai su 
komponuotą, pamokslą, aplan 
kė su pp. Smilgevičiais ir pp. 
Daukšais sergančią E. Karde 
lienę, pp. Smilgevičius, p. Ar 
lauskaitę, pp. Daukšus ir kitus 
pažįstamus ir pirmadienį išvy 
ko į New Yorką:, kur viešės 
apie 10 dienų, po to giįš į N. 
Orlean, kame gyvena pašto 
viai.

KUN. J. VAIŠNYS, S. J., 
laikęs Šv. Kazimiero parapijo ir bus iškilmingai į ją persikel 

ta.
PROF. DR. V. PAVILANIS, 
kaip virologas, kuris vadovau 
ja Montrealio universiteto labo 
ratorijų statybai, kurios gamins 
skiepus nuo vaikų paralyžiaus, 
šią savaitę daug kartų kalbėjo 
per televiziją. „NL“ yra gavusi 
jo pasikalbėjimą, kuris bus įdė

LIETUVIŲ AKADEMINIO SAMBŪRIO VAKARE, 
kuris įvyks balandžio 23 d., Po tė, bet ir pirmą kartą Montrea 
licijos salėje, atsilankiusiųjų lyje pasirodys su savo origina 
laukia daugybė malonių staig liai komponuotu dalyku, ku 
menų. Viena jų, kaip teko pa riam tiek muziką, tiek 
tirti, bus turtinga loterija, ku pats yra sukūręs, 
riai eilę labai.vertingų fantų pa Paskui humoristinis 
veikslais atsiuntė Kanados lie tis „Kočėlas“, aprašys 
tuviai dailininkai. Suprasdami dalyvius, jų nuotaikas, 
sunkumus, kurie slegia kiekvie organizacijas, visuomenės vei 
ną kultūrinį darbą ir įvertinda kėjus; Dramos aktorių pasiro 
mi Sambūrio užsibrėžtą tikslą dymai, su komiškais monolo 
(Vinco Krėvės vardo literatūri gaiš, pantomimomis, juokin 
nę premiją) šio vakaro loterijai gaiš šokiais, parodijomis ir dai 
savo kūrinius, net po keiius au nomis....
kojo: dail. T, Valius iš Toron Nepraleiskime šio vakaro, ku 
to (grafika), dail, A. lamošai riame bus galima ne tik šauniai 
tis iš Kingston© (tapyba), dail. pasilinksminti, bet ir laimėti 
J. Akstinas iš Montrealio (ta daugelį labai vertingų ir retų 
pyba) ir visiems gerai žinoma, fantų, kurių tik dalį galėjome 
savo tautiniais audiniais, dail. čia išvardinti. Savo gausiu atsi 
A. Tamošaitienė (taut, juostos, lankymu parodykime Kanados 
kaklaryšiai ir takeliai). ir viso pasaulio lietuviams, kad

Antrą staigmeną patieks or Montrealio visuomenė tebėra 
kestro vadovas Z. Lapinas, ne jautri kiekvienam kultūriniam 
tik pagrodamas pats savo or pasireiškimui, kad gyvai ir vie 
kestrui pritaikęs „SicŲianos“ ningai remia ir įvertina kiekvie 
šokį, kurį pašoks J. Rimkevičių ną pozityvų darbą.

žodžius

laikraš 
baliaus 

mūsų

DAR DĖL SESELIŲ KOTRYNIEČIŲ.
nai apie seselių vienuolyno už 
darymą sužinojo iš Motinos Vi 
kar.ės, Seselių Kongregacijos 
Generates padėjėjos, kuri buvo 
atvažiavusi čionykščių seselių 
vizituoti. Vienuolyno uždarymo

Paskutinė korespondencija.
Nežiūrint dalies seserų kot 

ryniečių išlaikyti savo rankose 
liet, vaikų darželį, praėjusį pen 
ktadienį, vokietė sesuo, lietu 
viškai išverčiant seseriai Patri . . .
cijai, beišsivedantiems tėvams vyriai*siu pagrindu buvo duo 
savo vaikus priminė, kad vaikų 
darželis savaitei uždaromas ir 
kad pirmadienį tėvai nebeatves 
tų vaikų.... Savaitgalį, susirin 
kę tėvai, kurių vaikai lanko lie 
tuvių darželį, nusprendė ir to 
liau siųsti savo vaikus į darže 
Ij, o sekmadienį po pamaldų per 
savo delegatus pranešė vokie 
tems seserims nebandyti kištis 
į darželio reikalus. Tokios pat 
rūšies demąršą delegacija pada 
rė ir tėvams pranciškonams, 
asmeniškai atsilankydama jųjų 
vienuolyne. Be to, delegacija, 
nuėjusi pas kanadietį advokatą 
patyrė, kad vokietės, kaip laiki 
nai atvykusios į Kanadą, už 

Toronto Šv. Jono Kr. par. ko trukdymą veikti liet, darželio 
kad mitetas bažnyčios remonto nau policijos galėtų būti greitu lai

Advokatas
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.
XX X

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
Verdun. Tel.: YO 3611.

h šeštadieniais 11—1
K arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne Av. 
į Verdun. Tel.: PO 6-9964. 
K xx

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

i NOSIES, GERKLĖS ir / 
AUSŲ SPECIALISTAS / 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

i 956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX8822ž

tas nepramatymas galimybių 
sudaryti formuotą bendruome 
nę — vienuolyną, esminiai rei 
kalingą tolimesnei vienuolyno 
egzistencijai. Nei vietinė dvasi 
nė vyriausybė, nei pranciško 
nai šiam skaudžiam Motinos 
Generolas sprendimui neturėjo 
jokios įtakos. Tas Motinos Ge 
nerolės sprendimas pranciško 
nams buvo patiektas jau kaip 
įvykęs faktas.

Negalėdami sulaikyti seselių 
išvažiavimo, pranciškonai nore 
jo išgelbėti bent vaikų darželį. 
Pasitarę su J. Em. Toronto Kar 
dinolu, jie kreipėsi į lietuvaites 
Nekalto 'Prasidėjimo seseles 
Amerikoje, atsiklausdami, ar 
jos nesutiktų išgelbėti padėties 
ir vaikų darželį perimti. Pats 
perdavimo ir perėmimo posė 
dis buvo padarytas Toronte 
abiejų Kongregacijų vyriausių 

d7Tš"17ėtuvaičių*sesė^*iš ’gaJti viršininkų. Kokios yra perdavi 
parašus po vokietaičių parašy mo ^Ygos, pranciškonams tuo 
tu raštu, kuriame sakoma, kad tarPu visai nėra žinomos išsky 
lietuvaitės „laisvu“ noru išvy rus tai’ ^a<^ vlsa nuosavybe pa 
ksta į Vokietiją ir, kad liet, kot tekama darželiui n- kad jam va 
rynietės seserys su džiaugsmu dovauti Kardinolo yra pakvies 
darželį užleidžia Putnamo sese tas nauias personalas, Nekalto 
rims. Deja, tokį raštą, tesutiko Prasidėjimo Seserys .

Gegužės mėn. 1 d., 15 vai. pasirašyti tik viena, sesuo Pat 
Šv. Kazimiero salėje (Rances ricija. Šis jos raštas, kaip visų 
valles 156 g-vė) bus Motinos seserų „įgaliotinės“ bus bando 
Dienos minėjimas. Paskaita — ma paduoti liet, spaudai, visuo 
Dr. Gaidamavičiaus. Meninę menės „apraminimui“... 
dalį suburtomis jėgomis atliks Atrodo, įtampa truputį atslū 
šešt. pr. mok-la, Lituanistiniai gsta: pirmaidenį, nežiūrint tru

TORONTO
JURGINIŲ PROGA.

PERSIKĖLIMAS Į NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ.

Aušros Vartų klebonas kun.
dr. J. Kubilius paskelbė, 1
gegužės 1 d. jau bus atidaryta daį ruošia viešą puikų Jurginių ku išsiųstos iš krašto .Įtemptai 
naujoji Aušros Vartų bažnyčia parengimą, kuris įvyks parapi padėčiai sušvelninti, vokie 

jos salėje šį šeštadienį, balan lęs, kurios save pasiskelbė vir 
džio 23 d. Parengimo metu ką " 
vutė su šaltais užkandžiais vi 
siems atsilankiusiems svečiams. 
Veiks bufetas, gera muzika, lo 
terija ir įvairūs netikėtumai, su 
ruošti parapijos ponių.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Gegužės mėn. 1 d„ 15

šininkėmis ant lietuvaičių, ban

ir laikraščio leidimu.
E. KARDELIENĖS 

STUDIJOS
mokinių koncertas įvyks gegu tas į sekančios savaitės „NL 
žės 1 d., 4 vai. po pietų D'Arcy 
Me Gee salėje, 220 Pine Avė 
West.
IŠSKRIDO į New Yorką į dra 
ugės sutuoktuves O. Matulytė.

DR. J. ŠEGAMOGAS
PERSIKELIA . _ .

Nuo gegužės pirmos dienos mas ^lmas paskutiniųjų ketu jaunimo klubas. 
Dr. J. Segamogas perkelia sa 
vo ofisą iš Wellington gatvės į 
Bannatyne gatvę — 5441 nr,, 
kampas Bannatyne ir Wood 
land. Tai bus daug gražesnis ir 
patogesnis ofisas. Bet ligi gegu 
žės 1 dienos daktaras dirbs dar 
senoje vietoje.

LITUANISTIKOS
Augštesnieji Kursai sekantį šeš 
tadienį bu slO vai. ryto. Paskai 
tos: Dr. H. Nagys — liet, lite 
ratūra, Z. Lapinas — muzika.

nr.

I
Dr.E.Andrukaitis

956 SHERBROOKE E.
Tel.: CH 7236.

Redakcijos prierašas.
„NL“ redakcija^ perėdama 

nustatyti nešališką tiesą, surin 
ko apie šį nemalonų įvykį šių 
žinių: 1) Seserų kotryniečių, 
kurios yra atvykusios iš Lietu 
vos, kongregacijos centras bu 
vo Vokietijoje, — todėl jas, re 
miantis teisine tvarka, vadovau 
ja ir tvarko Kotryniečių cent 
ras, kurio pryšakyje stovi vo 
kiečių vadovybė. 2) Incidentas 
yra kilęs iš pačių seselių kotry 
niečių, nes jos nesusitarė dėl 
darbo. Joms pačioms tarp sa 
vęs nesusitariant, jas turi tvar 
kyti centras, kas ir yra daroma. 
3) Pasiūlymus perimti Toron 
te sudarytą kotryniečių židinį 
yra padaręs inspektuojantis as 
muo, kaip galimą išeitį, kuri pa 
tenkintų ir realią podėtį, 4) 
Šios rūšies klausimus reikėtų 
svarstyti ramiai, be karščiavi 
mosi, imant dėmesin objekty 
vius duomenis,

„VARPO“ KONCERTAS

SKAUTŲ LAUŽAS.
Šį sekmadienį, balandžio 24 

d., 5 vai. p. p., Montrealio Skau 
tų Tuntas ruošia Stovyklinį La 
užą su plačia ir įdomia progra kursai, vaikų darželis, skautai, kdymų ir dalinės blokados (lie 
ma. Laužo pabaigoje bus rodo skautės, Jaun. ateitininkai ir tuvaitėms seserims uždrausta 

darželyje atlikti darbą) liet, da 
rželis veikia toliau. Girdėti, kad 
ir vokietės, bijodamos liet, vi 
suomenės neapykantos, šią sa 
vaitę išeis iš darželio patalpų, 
o tėvai pranciškonai delegaci 
jai pasižadėjo laikytis nuoša 
liai, linkėdami joms „sėkmės, 
nežiūrint, kur jos bebūtų“. To 
kių būdų pirmieji žingsniai liet, 
vaikų darželio išlaikyme gana 
puikūs, dėką liet, tėvų vienin 
gurno, kaikurių seserų ryžtin 

V-ba. gurno ir visoumenės simpatijų 
seserims kotrynietėms, Tėvas. 
Aiškinimas tėvų Pranciškonų, 

„Prisikėlimo parapijos žinio

rių metų Montrealio lietuvių Tą dieną motinų intencijai 
skautų vasaros stovyklų. Gau bažnyčiose pamaldos 11 vai. Ma 
tas pelnas padės mūsų skauta loniai kviečiame pamaldose ir 

minėjime skaitlingai dalyvauti 
motinas ir visus lietuvius.

Rengėjai.

TORONTO ŠAULIŲ KLUBQ 
visuotinis susirinkimas įvyks bą 
landžio 24 d., sekmadienį, 4 v, 
p.p. Lietuvių Namuose.

Prašomi nariai ir buv. Šau 
liai aktyviai dalyavuti.

SLA 236 KUOPOS

ms stovyklauti pasaulinėje skau 
tų Jamboree Niagara Falls, Ką 
nadoje. Įėjimas: 25 centai. Vie 
ta: Aušros Vartų parapijos są 
lė 377 Willibroard St., Ver 
dun. Po laužo yra šaukiamas 
Skautų-čių Tėvų ir Rėmėjų Bū 
relio susirinkimas.

Tuntininkas.
SKAUTŲ ŠVENTĖ.

Ateinantį sekmadienį, balan 
džio mėn. 24 d. Montrealio ska
utės ir skautai mini savo Patro susirinkimas kiekvieno mene 11 iBmWUUU uamunua z, 

gazinė plyta ir saliono komp no šv jurgio šventę. 10 vai. ry šio antrą sekmadienį įvyksta ap se” Nr 59 tai aiškinama: 
lektaR Sutinku issimcikeiimiii. a ..y  6;    . . • .

SKUBIAI PARDUODAMA

lektas. Sutinku išsimokėjimui. to Augros Vartų bažnyčioje įvy tarti einamuosius reikalus. Šį
* <•* oi * T T T? “ J J t J . ų 1 jjxxwiu viaiviiJQ icxvi

bKamointi vakarais ovzo. pamaldos, kuriose skautės sekmadienį numatytoji Frenze gerį Seselės Kotrynietės, ture praėjo su žymiu pasisekimu. PuSkambinti vakarais HE 6926.

Išvykstant į JAV.

Kaip visiems jau žinoma

Išvykstant į JAV., PARDUO'r skautai dalyvauja uniformuo lio paskaita neįvyko, nes prele jqsios savo vienolyną ir vedu blikos buvo pilna salė, Koncer 
DAMAS dviejų augštų - butų Iškilmniga abiejų^ luntų su gentas pranešė negalįs atvykti. sįos vaikų daržeįl, 46 Delawa tas padarė gerą įspūdį visiems 
po 4 kambarius, virtuvę ir vi . ....... ' D'"“

sais patogumais, namas. 
Tel.: OR 4-2321.

IŠNUOMOJAMA PATALPA 
krautuvei kampiniame name 
prie autobusų keitimosi vietos. 

Teirautis pas: A. Matulis,
7682 Edward St., Ville Lasalle.

Tel. TR 8112.

Priimta naujų narių V.. Poyi re Avė., apleidžia Torontą ir atsilankiusiems,
ŠV. ANDRIEJAUS 

liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, lietuvių pa 
maldos bus balandžio 24 d., 9 
vai. ryto, Kun. dr. M. Kavolis

eiga įvyks Aušros Vartų para _ ___ _ __
pijos salėje 4 vai. p. p. Po suei laitis, A. Čižikas, V. Šukaitis ir išvažiuoja f Romą, 
gos seks Stovyklinis Laužas. O. Tamošauskienė. Nutarta pa 
Visuomenė yra širdingai kvie kviesti SLA sekretorių Viniką 
čiama dalyvauti šioje skautiš padaryti pranešimą platesniam 
koje šventėje. vietos veikėjų subuvime, ir pa

Tuntininkai. darant parengimą su vaidini
mu. L.

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

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

6351
neju- 
mūsų

IGNAS CIPKŪNAS
iš Norandos kasyklų lankėsi 
Montrealyje ir svečiavosi pas 
Paškevičius, Burčikus, Paulaus 
kus ir k. buvusius Belgijoj an 
gliakasius. Šia proga užsiprenu 

rtneravo „N. L.”.
P. RAŽINSKAS, baigdamas 
sutartį kaime, lankėsi NL reda 
kcijoje ir domėjosi darbais mie 
ste.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.*

1. 4 butų, 6 metų senumo kam 
pinis namas su 2 garažais, 
Bannantyne, Verdun. . . . 
$ 27.500.

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė., 
Ville LaSallle. $25.000.

3. Naujas 4 butų namas prie 
pat statomos lietuvių bažny 
čios. $ 26.000.

VERSLAS PADEDA 
BENDRUOMENEI.

Mūsų tautietis A. Dūda 
savo draudimo įstaigąri

Dūda General Insurance, 106 
Adelaide Str. W., tel. WA 
4-8539. Be malonaus patarnavi 
mo jis net apmoka per jį apsi 
draudusių lietuvių solidarumo 
mokestį Bendruomenei. L.

Mūsų parapija jungiasi prie 
visos kolonijos ir reiškia savo 
apgailestavimą. Kiekvienam iš 
mūsų juk gerai žinomas jų pa 
siaukojimas ir pasišventimas 
mūsų mažųjų auklėjimo darbe. 
Todėl ir mūsų giliausia padėka 
bei Dievo globos linkėjimas ly 
di jas, nežiūrint, kur jos bebū 

tU tų,
Paskleisti gandai, kad tėvai 

pranciškonai Seselių Kotrynie 
čių ne tik kad neužtarę prieš se 
sėlių vyriausybę, bet dargi pri 
sidėję prie jų išvežimo iš To 
ronto, yra visiškai be pagrindo 
ir neteisingi. Patys pianciško

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

VASAROTOJAMS!
Kambariai su maistu

50 mylių nuo Montrealio.
15 rue Beauchamp.

St. Adele
(prie 11a kelio)

Susisiekimas su Montrealiu 
autobusais kas valandą.

Graži vila ant ežero kranto.
Jau nuo Į 5 gegužės galima 

nuomoti kambarius arba 
užsisakyti vėlesniam laikui./..

Ė. Grybaitienė,
■ I ■IWI'I I ■■ ■ I .11 . I ■—

tik
K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 

diplomuoto teisininko
JONO J.JUŠKAIČIO, LL.B. 

naujas adresas yra:
Suite 14, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street
Vancouver 1, B. C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas 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.
I M W irW m»

Dr. N. Novos ickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarimą5
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