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Montrealio lietuvių atstovai pis Montrealio miesto majorą (iš kairės): Montrealio lietuv 
Seimelio Prezidiumo atstovas Albertas Norkeliūnas, KLB Politinio Komiteto piiminink;
Jonas Žmuidzinas, Aušros Vaitų parapijos klebonas kun. dr Jonas Kubilius S. J., AV pa 
rapijos k-to narys Jonas Lukoševičius, Montrealio majoro pareigas einąs vicemojoras p. 
John Sullivan, ,,NL“ red. Jonas Kardelis, Šv. Kazimiero- parapijos klebonas kunigas Jo 
nas Bobinas, Kanados Lietuvii Tarybos Montrealio skyriaus pirmininkas Antanas Navickas 
ir dailininkas Jonas Ladyga. (Platesnį šio vizito aprašymą žiūrėk praėjusiame NL numery 

je, 1 puslapyje).

PADĖKA PAVERGTŲ TAUTŲ GYNĖJUI — CEYLONO 
MINISTERIŲ PIRMININKUI P. KOTELEWALA

Kaip žinoma, Indonezijos Bandungo mieste vyko Azijos ir 
Afrikos valstybių atstovų konferencija, kurioje Ceilono pir 
mininkas p. Kotelewala labai gražiai užstojo Rusijos paverg 
tas tautas ir jų valstybes. Dėl to KLB Politinis komitetas jam 
pasiuntė šią įvertinimo telegramą:
His Excellency
John Kotelawala
Premier of Ceylon, Bandung.
We highly honor you for bringing to the attention of the
Conference
enslaved by

SLA 123 KUOPOS 5 METI 
NĖS SUKAKTUVĖS

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje Montrealio 123 kuopa ba 
landžio 24 d. iškilminga vaka 
riene-subuvimu paminėjo 5 me 
tų kuopos veiklos sukaktuves, 
kuriose dalyvavo 60 asmenų.

Didelėje naujosios AV baž 
nyčios salėje vaišių metu kuo 
pos primininkas pasveikino 
sirinkusius sukaktuvėmis ir 
ko-jo daugiausia rūpesčių 
darbo {dėjusioms, rengiant 
karienę, p. Balzarienei, p. Gra turėsiąs įvykti 
žienei ir p. Laurušoniui.

Kalbėdamas apie organizaci įvairios medžiagos komisijoje 
ją, pirmininkas iškėlė jos dide susirinkus, visų grupių komisi 
lę lietuviams naudą — naudą jos nariai turėjo posėdin susi 
medžiagišką ir naudą tautinę, rinkti ir jos darbuose dalyvau 
SLA draudžia ligos ir nelaimin ti. Tačiau taip nebuvę.
gų atsitikimų atvejais — suau į paskutinį komisijos posėdį 
gūsius ir vaikus nuo gimimo neatėję tautininkų Jr laisvės ko 
dienos.

Finansų sekretorius ir orga 
nizatorius M. Juodviršis padare 
kuopos įsikūrimo ir veiklos ap 
žvalgą. Iniciatorius buvęs St. 
Juodviršis. Pirmi įsikūrimo žin 
gsniai buvę nelengvi, ypač, kad 
ir valiutų varžymas tuomet p. 
P. Juškevičienei nugalti parei 
kalavo daug rūpesčių. Pirmu 
pirm, buvo J. Gražys. Narių sk 
aičius kito ir dabar turima 44.
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Reiktų eiti prie tvarkos
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

Pereitą savaitę New Yorke pradžių buvo manyta. Kiekvie 
buvusi susirinkusi posėdžio Po nos politinės grupės, pozity 
litinių Grupių sudarytoji komi viai laisvinimo- darbui nusista 
sija VLIKo perkėlimo sąlygo čiusios, pareiga, tą naują me 
ms tirti. Po komisijos vizito džiagą pasverti, objektyviai 
Washingtone ir po- išsiaiškini vertinti ir bendradarbiaujant su 
mo su ALTo egzekutyvu, atro kitomis politinėmis grupėmis 
do, turėjo susidaryti medžiagos pajieškoti pačios geriausios iš 
komisijai savo išvadas padary eities laisvinimo veiksnius stip 
ti ir paruošti sugestijas Politi rinti ir patį laisvinimo darbą 
nių Grupių Pasitarimui, kuris sėkmingiau dirbti. Bet jei su 

po kelių savai kitomis politinėmis grupėmis 
čių. Taip pat atrodo, kad tiek komisijoje nebendradarbiauja 

ma, tai ko siekiama? Kaip ne 
bendradarbiaujant galima pa 
reikšti savo atskiras nuomones 
arba suderinti bendrame darbe 
paskirų grupių nusistatymus 
ir siekimus? Ar nėra tai laisvi 
nimo darbo boikotavimas? Ar 
tai daroma visos politines gru 
pės interesų ir siekimų vardan 
ar tik paskirų asmenų, kuriems 
visa grupė, kaip politinis viene 
tas, gal būt ir nepritaiia?

Ar vienaip ar kitaip, bet ten

Central

the tragic plight of the Republic of Lithuania 
the Soviet communistic colonialism

Jonas Žmuidzinas Chairman
Pranas Rudinskas Vicechairman 
Jonas Kardelis Secretary

Council of Canadian Lithuanian Federation.

VĖL POSĖDŽIAVO MONT 
REALIO LETUVIŲ 

SEIMELIS 
Prezidiumas pasiskir 

tė pareigomis
Pirmame posėdyje neišbaig 

tos dienotvarkės svarstyti bal. 
22 d. vakare Seimelis buvo su
sirinkęs antro posėdžio, kuria Per 5 metus susirgimų buvo per 
me dienotvarkę išbaigė svarsty 30, ir ligos pašalpų gauta 877 
ti ir po to išrinktasis Seimelio dol. Nelaimėje žuvo narys G. 
prezidiumas pasiskirstė parei Mickėnas, kurio brolis gavo 
gomis. --- - - ----------------- --------- —

Pirmininkaujant A. Norke bar apsidraudę 44.000 dol. 
liūnui, baigiamos diskusijos dėl 
baigusios savo kadenicją KLB 
M. ap. v-bos pirm. L. Balzaro 
pranešimo. J. Lukoševičius pra 
šo paskaityti praėjusiojo visuo 
tinio apylinkės susirinkimo pro 
tokolą. P. Rudinskas, diskusijų 
metu, kelia mintį imtis kokių 
priemonių išjudinti platesnius 
lietuvių sluogsnius (už tokias 

prie sienos, Maskva pa mintis aname susirinkime J. 
sutiko rimčiau ją svars Kardelis gavo pylos net ir per 

„TŽ“ šerangą buvo pervary

: žuvo narys G. 
, kurio brolis gavo 

500 d oi.draudimo. Nariai da

Politinė įvykių savaite
BANDUNGAS PASIBAIGĖ — PRASIDEDA VIENA 

Nesėkminga komunistams
Azijos-Afrikos valstybių kon spirta 

ferencija Bandunge pasibaigė, galiau 
Ji vyko karštoje atmosferoje, tyti. 
Is anksto buvo jau taip kombi Maskva iš to nori susikrauti tas...) ir surinkti daugiau lėšų 
nuojama, kad konferencija pa sau kapitalą, bet Kotelewala bendruomenės reikalams. Su 
sitarnautų komunistams. Bet iš Bandunge aiškiai pasakė, kad manymas labai rimtas ir vertas 
pirmosios dienos I ‘ jx. •_

gavo smūgių. Indonezijos pre kol veiks Kominformas, kol ko 
zidentas, < 
renciją,

PASISAKĖ UŽ JTO 
PRINCIPUS.

Toliau labai gražiai 
gai kalbėjo dar jaunos 
valstybės pirmininkas 
wala, kuris apkaltino komunis 
tiniu imperializmu užsikrėtusį 
pasaulį, o visų pirma Rusiją, 
dėl naujos rūšies kolonializmo. 
Kotelevala, reikia pabrėžti, įsa 
kmiai suminėjo- visas 
SOVIETINIO KOLONIALIZ

MO AUKAS,
O jų tarpe ir Lietuvą. Ši kalba, 
pastiprinta kitų kalbomis —. Fi _
lipinu, arabų kraštų atsovų ir lų viena, nes po to ji būtų už 
tt. — padarė didelį įspūdį ir pulta Rusijos, 
sugriovė Kinijos premjero Cu- — Ču-Enlai pasiūlė JAV de 
En-lai visus užsimojimus. Jis rybas dėl Formozos, į ką JAV 
net nedrįso ginti Rusijos ir ap atsakė, kad tai yra Laisvosios 
siribojo švelniu apsigynimu.

Rezoliucijoje, kurią konfe 
rencija priėmė,

PALAIKOMI JTO 
PRINCIPAL

Taipgi pasisakoma už A pa 
naudojimą taikos reikalams, 
prieš bet kokį kolonializmą ir 
nesutarimų išlyginimą arbitrą 
žo keliu. Nors galutini konfe 
rencijos vaisiai dar paaiškės vė 
liau, bet jau ir dabar galima sa 
kyti, kad konferencija komu 
nistams nepasitarnavo.

Dabar politinis dėmesys jau 
krypsta 
Į VIENOS KONFERENCIJĄ, rio metu kalbės Ontario ČCF 
kuri turėtų prasidėti gegužės lyderis Donald MacDonald, pa 
2 dieną Vienoje. Tai konferen liesdamas sverbesnius šios die 
cija, kurioje turi būti sutarta nos klausimus. Trumpomis kai 
Austrijos taikos sutartis, 10 me bomis pasireikš lietuvių, vokie 
tų dėl Rusijos užsispyrimo ne čių, lenkų, italų, ukrainiečių ir 
galėjus būti sutarta. Tiktai pri kt. atstovai.

komunistai niekas komunistais nepatikės, didelio dėmesio.
___ ___ r._ IVU1 1X03 n.vi n.u A. Lapinas sako, kad buv. 

atidarydamas konfe munistai varys pasirausimo po v-ba dirbo, kiek galėjo todėl 
litiką kitose šalyse, kol jie 
kys okupavę eilę valstybių 
turės pavergę eilę tautų. Tai 
bai rimti žodžiai.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Eisenhoweris tarėsi su ka 

ro vadais ir po Įo pasiuntė į Fo 
rmozą karinę delegaciją.

— Kinijos komnuistų prem 
j eras Cu-En-lai pareikalavo iš 
Anglijos Hon Kongo.

— Taikos reikalų tvarkyto 
jas Amerikoje Stasen pareiškė, 
kad negali būti vienašališko nu 
siginklavimo, todėl Amerika 
negali naikinti savo karo gink

ir teisin 
Ceilono 
Kotele

Klebonas kun. di. J. Kubi 
liūs pabrėžė, kad jo žiniomis 
SLA yra geriausia iš jo žinomų 
apsidraudimo organizacijų. P. 
Parojus pabrėžė SLA organiza 
cijos svarbumą, o p. scidys kė 
lė mintį, kad kuopos nariai bū 
tų veiklesni ir gyviau dalyvau 
tų veikloje. Baigiant susirinki 
mą buvo pabrėžtas fin. sekr. ir 
org. M. Juodviršio nuoširdus

votojų atstovai. Tai supranta 
ma, jie iš pat pradžių pasisakę 
visus klausimus, kaip matoma, 
komisijoje nedalyvausią, nes 
yra išsprendę a priori. Tačiau 
socialdemokratų ir ūkininkų 
partijos atstovai, kurie komisi ka ir politines grupes ir politi 
jos darbuose pareiškę nedaly nius veikėjus šaukti prie tvar 
vausią su tam tikrais rezervais kos. Iš demokratiško- taško žiū 
ir kurie dalyvavo komisijos pa rint reikia ir tada bendradar 
sitarimuose su ALTo egzekuty biauti, jeigu nuomonės ir nesu 
vu, šį kartą į komisijos posėdį tinka. Iš lietuviškai tautiško ta 
taip pat neatėję. Kyla klausi ško žiūrint, reikia laikytis vie 
mas, kodėl? nybės net ir tada, jei su kitais

Norėtųsi manyti, kad bendri esi piktuoju. Politinė išmintis 
mūsų laisvinimo veiksnių reika turėtų diktuoti, kad nebendra 
lai, yra visų politinių grupių darbiavimas bendruose reikaluo 
reikalas. Jei kai kurios po liti se pirmoje eilėje kenkia ne kito 
nės grupės prieš komisijai pra ms politinėms grupėms, bet be 
dedant darbą ir turėjo a priori ndriems veiksniams ir svarbiau 
nusistatymus laisvinimo veiks šia bendram reikalui. Be to ne 
nių perorganizavimo reikalu, bendradarbiavimas gali būti 
tai juk po komisijos vizitų ir skilimo pradžia. Koks patrio 
po jos pasitarimų su Min. P. tas šiandien gali norėti skilimo 
Žadeikių, su JAV įstaigomis ir mūsų vienybės? Ne bet kokios, 
su ALTu, daug kas atsistojo 
kiek kitokioje šviesoje negu iš

bet veinybės skaldymo karo 
lauke kovojant su Lietuvą pa 
vergusiu komunizmu. Vienybė 
mums nėra koks liuksusas; ji 
yra mums kovojančios už lais 
vę tautos įpareigojimas. Tad 
prie tvarkos, ponai.

Pagaliau šiandien VLJKo re 
formų klausimas ne mums vie 
niems patiektas spręsti. To kla 
usimo sprendiman įjungti kiti 
veiksniai: mūsų diplomatai, J 
AV įstaigos, ALTas, visi tie, 
kurie VLIKo išlaikymą talki 
na, kurie yra viename kovos

Kuklus, bet nuoširdus paren 
atsidavimas SLA kuopos ir ben girnas buvo pačių SLA kuopos 
drai organizacijoms reikalams, narių darbo vaisius, suaukotas 

Subuvimą paįvairino plokšte 
lių koncertas, kuris buvo prade 
tas Kauno Karo muzejaus apei 
gų transliacija, padariusia dau 
geliui didelio įspūdžio. Po to 
sekė Traviatos, Pikų damos, 
Niauros ir Pilypaičio 
garsus labai puikiai 
Niauros ir pilypaičio 
T.V. tarnybos įmonės 
te NL skelbimą) pagalba Grun 
dig aparatūra, puikiai viską 
perduodanti.

gal pakanka spaudos mformaci 
jos. Diskusijų metu vis dėlto 
palaikoma A. Navicko idėja.

J. Kardelis siūlo specialų, 
Trečiajai Lietuvių Dienai skir

broliškai Skaisgirio, Kęsgailos, 
Morkūno, Šeidžio, ŠimelaiČio, 
o svarbiausia p. Balzarienės, p. 
Gražienės ir p. Laurušonio, ku 
riems priklauso didelė padėka 
ir pagarba, kaip ir pp. Niautai 
ir Pilypaičiui, kurių aparatūra 
daugelis susižavėjo.

Verta pastebėti, kad dauge
lis plačiau susipažino su SLA bare su VLIKu ir su mumis vi 
uždaviniais ir tikslais ir dauge sais, kaip sąjungininkai. Jei 
lis pareiškė noro stoti į narius, tautininkai, laisvės kovotojai, 
apdrausti vaikus ir tt. Tat, ti socialdemokratai ir ūkininkų 
kimasi, kad didysis Montrealis partija boikotuoja komisijos 
ilgai netrukus turės ir didžiau darbus, kurie yra susiję su mū 
šią SLA kuopą. sų diplomatų, JAV įstaigų ir

Didelė padėka kun. klebonui ALTo nusistatymais, ar tai ne 
už nemokamą patalpų vakarie turėtų reikšti, kad jie visi kar 
nei suteikimą. tu boikotuoja min. P. Žadeikio

Pastebėtina, kad subuvimas nuomonę, JAV įstaigų palankų 
pasižymėjo- aukingumu. Kun. mūsų reikalams pritarimą, AL 

gal jo statutą sudaryti tokią ko posėdžiui jau turi būti komisi šarkai paremti surinkta 3 7.25 To paramą VLIKui ir kartu tą 
misiją, kurią tvirtintų Seimelio jų paruošti konkretus pasiuly doi Krėvės premijos fondui visą lietuvių išeiviją Ameriko 
Prezidiumas. Pasiūlymas pri 
imamas.

Pagal organizacijų susitari 
mą Seimelio veiklai reikia iš 
dirbti statutas ir tam tikslui iš 
rinkta komisija: P. Rudinskas, 
S. Kęsgailą, L. Girinis, J. Luko 
ševičienė ir A. Lapinas..

Šalpos komitetas, K. Toliu 
šiui pasiūlius, sudaromas senu 
būdu: Organizacijos siunčia po 
atstovą ir Prezidiumas duos sa 
vo vieną narį. Ši komisija iš sa 
vo tarpo išskirs narius rūpintis 
Vasario 16 gimnazijos šelpimo 
reikalais.

Pagaliau patvirtinus KLB m. 
v-bos nutarimą, kad nuo 10 dol. 
mokesčio atleidžiamos visos or 
ganizacijos, dienotvarkės punk 
tai išsemti.

Lietuvių Dienos klausimas.
A. Navickas siūlo Lietuvių rengimams Augustinai^Kudž 

Dienos klausimą kelti plačiau. ma- Ik
Jis pataria parašyti visoms Mo Taigi, Montrealio Lietsyių 
ntrealio organizacijoms kvieti Organizacijų ir Visuomenės^! 
mus ir, jeigu galima, jas aplan nktų Atstovų Seimelis jau g? 
kyti dar ir asmeniškai. lutinai susiformavęs ir yra įsto

Dėl to kaikas pasisako, kad, jęs į darbą. Sėkmės!

Radio ir 
perdavė 

Radio ir 
(žiūrėki

lai verta padėkos, o P. Rudinskas 
jr pasiūlo ir padėkos rezoliuciją, 
ja kuri priimama.

Baigus diskusijas
zaro pranešimo, 
prie rinkimo komisijų.

Komisijų rinkimas.
Revizijos komisijon išrinkti:

J. Lukoševičius, P. Rudinskas,
Z. Lapinas.

St. Kęsgailą, kuris KF cent 
ro yra paskirtas L. Kultūros 
Fondo atstovu Montrealiui, siū 
lo KF komisijos nerinkti, o pa tą, Seimelio posėdį, tiktai tam

dėl L. Bal 
pereinama

Kinijos reikalas ir su ja reikia 
kalbėtis.

— Prancūzija su Tunisu su 
tarė savivaldą;.

— Ties Taivanu vis vyksta 
kovos, nors ir neišvystomos dar 
į didesnį karą.

GEGUŽĖS PIRMOSIOS 
MINĖJMAS TORONTE.
Palaikydama seną Europos 

darbo žmonių tradiciją minėti 
gegužės 1 dieną, kaipo Darbo 
šventę, Taryba ruošia balan 
džio 30 d. šeštadienį 8 vai. va 
kare, Plieno- darbininkų unijos 
salėj 33 Cecil str. subuvimą, ku

mai bei planai. Taip ir susitaria 28,50 dol. ir AV bažnyčios sta je, kuriai ALTas politiškai ats 
ma, pripažįstant, kad šis klau tybai 20 dol. tovauja? Į kur visa tai gali nu
simas ir svarbus ir aktualus. .Subuvimo metu M. Mačiu vesti? Tegu kiekvienas pats 

P. Rudinskui pasiūlius, -pri'Įįas .įteikė J. Lukošiūnui jo- iš sau atsakys.
loštą NL spaudos baliuje 
tiumą.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Montrealio šeštadieninė 
kykla rengia Motinos Dienos kasi patenkintų kiekvienos gru 
minėjimą šių metų gegužės m. pėsi, norus 100 nuošimčių. Tik 
8 d., 3 vai. 30 min. 220 Pine tąjąbprasme, kad, kaip kiekvie 
Ave., D'Arcy McGee salėje, naši kompromisas, patenkintų 
Programoje prof. kun. Ylos pa kieli 
skaita. Tautiniai šokiai ir vai benį 
dinimas ,,Karalaitė Teisutė'-, šia,; 
atliekamas mūsų mokyklos mo pių j 
kinių. kad

Visuomenė maloniai kviečia mą i 
ma dalyvauti minėjime kuo sk išlai 
aitlingiausiai. nės

Pelnas skiriamas mūsų šešta kadj 
dieninei mokyklai paremti.

Įėjimas — laisvos aukos.
Tėvų K-tas.

INŽINIERIUS p. Amolauskas, 
dn>įstekstilėje, pakeltas į 
pės kffąfoiijžinierių virąųMri

imamas Seimelio sveikinimas 
KLB Krašto Valdybai. Po to 
posėdis uždaromas ir -giedamas 
Tautos Himnas.

Prezidiumas pasiskirsto 
pareigomis

Po Seimelio susinįnkimo tuo 
jau posėdžiauja 
kuris slaptu balsaviinu taip pa 
siskirsto pareigomis: pirminin 
kas inž. Stasys Naįinionis, vi 
cepirmininkas Domilinkas Nor 
keliūnas, sekretorius! Jonas Pu 
niška, iždininkas Kostas Toliu 
šis, santykiams su 
džios ir kitomis taii 
tas Norkeliūnas, š; 
lams Irena Lukošev?

ezidiumas,

;o:
esto-, vai 
jais Alber 
as reika 
įflinė, pa

kos Politinių grupių pasitarimas 
įvyks. Komisija savo- sugestijas 
Ištieks. Tikėkimės, kad jos bus 
pozityvios. Tikėkimės, kad jos 
bus priimtinos visoms politinė 

Mo mą grupėms. Ne ta prasme.

vienos politinįės grupės 
dalį aspiracijų. O svarbiau 

kad išlaikytų politinių gru 
; vieningumą veiksniuose, 
Išlaikytų veiksnių vieningu 
hūsų kovai už Lietuvą, kad 
lytų visos lietuvių visuome 
Fvieningumą išeivijoje ir 
Misa tauta ten už geležinės 

uždAngos galėtų mūsų vienin 
gojjns pastangoms ir kovai pri 
taįfti ir neturėtų pagrindo nu 
egffvilti.

Tad dar kartą prie tvarkos 
lis. visi! h.
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„Nepriklausomos Lietuvos” 
prenumeratos

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 

DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KANADOS LIETUVIŠKUOSE BARUOSE.
Dar taip neseniai stovėjome valdyboms. Su tokia medžiaga 

1955 m. slenkstyje, o štai, žiū lietuvių atstovai nuėję į miesto 
rėk, jau prabėgo ketvirtis me galvos raštinę (jau bent Hamil 
tų! Vertėtų ta proga mesti žv tone ir Toronte) tikrai neišeitų 
ilgsnį į praėjusius 3 mėnesius tuščiomis. Gal kai kam atrodys 
Kanados lietuviškame gyveni tas viskas dar per ankstyvas 
me, padarant kartų planų ar su reikalas, bet laikas labai greitai 
manymų ateičiai. bėga ir šiuo metu, daug leng

Visų pirma, iš praėjusių di viau yra visą medžiagą surink 
dėsnių įvykių, į pirmą vietą rei ti. 
ktų statyti

Nepriklausomybės šventės 
minėjimus, 

pravestus, kaip ir ankstyves 
niais metais, visose mūsų kolo 
nijose. Ši šventė, dar kartą įro padėti mūsų ministeris Vašing 
dė Kanados lietuvių vieningu- tone, susirišęs su Kanados am 
mą, nes kaip bebūtų, tik šios basada USA sostinėje. Toks at 
iškilmės — minėjimas sutrau silankymas lietuvių delegacijos 
kia didžiausią lietuvių skaičių, Ottawoje dar daugiau sustiprin 
kartu išgarsinant vietos kana tų mūsų padėtį šiame krašte, 
diečių spaudoje, radio n tt. Lie Kokio pobūdžio šis vizitas (po 
tuvos vardą. Vienose vietose ji litinio, padėkos ar pan.) turėtų 
buvo pravesta geriau, kitose būti, tektų spręsti Kr. V-bai. 
silpniau. Tas be abejo priklau Kada užsiminiau apie centri 
so nuo vietos sąlygų ar nuo nį mūsų organą, norėtųsi ir čia 
rengėjų iniciatyvos ir sumanu keletą žodžių tarti. Visų pirma 
mo. Tačiau buvau, esu ir bū dėl jo posėdžių. Anksčiau ir sp 
siu tik už tai, kad mūsų gyveni audoje buvo*’nors trumpai talpi 
mo didesni įvykiai, reikia narni posėdžių nutarimai ar pra 
yra atatinkamai ir reprezentuo nešimai. Šiandien nieko. Gal 
ti. Čia, negali būti kalbos apie apylinkių valdybos kokius raš 
finansų nedateklių gražios sa tus ir gauna, bet tas palieka tik 
lės nuomai, meninės progra 7 asmenų tarpe. Dažnai KV 
mos išpildymui ir pan. Pinigai nutarimai kol pasiekia B-nės 
šiam reikalui turi būti surasti, nario ausį būna su įvairiais 
kaip surandama kasdieninė duo gražinimais ir pilno vaizdo 
na, nes dvasinis žmogaus pe gaunama. Reiktų grįžti prie 
nas, šiuo' atveju, lietuviškas me kstyvesnių laikų praktikos, 
nas, lietuviškoji daina, mūsų elbiant posėdžių nutarimus, 
tautos kančios ir išgyvenimai, ręstus klausimus (nors ir be de 
bus mums patiems ir svetimtau talių) viešai, 
čiams penicilino doza, stipriau Toliau — 
veikiančia negu baltoji Westo resniam jo išrinkimui KV bu 
ns duona. 1

Paprasčiausiai išsprendžia kuri turėjo paruošti planus jo 
mas reikalas (ypatingai Mont išrinkimui. Iki šiol nieko nesi 
realyje, Toronte ir Hamilto girdi. O pinigai yra labai svar 
ne) su finansais: visos organi bus veiksnys kiekviename veiz 
zacijos prisideda savo įnašu kime. Jie yra reiaklingi tai pa 1 
prie 16 Vasario minėjimo, ka čiai KV, B-nių ap. Kultūros 
dangi tautos diena, nepriklau Fondui, kurio mums piadeda 
so vien tik vienai partijai ar pavydėti net broliai amerikie 
žmonių grupei. čiai. Kanados Kultūros Fondas

Kaip minėjau, reprezen yra užplanavęs įsteigti literatu 
taciją vienose kolonijose pavy ros premiją (500—1000 dol.?), 

. - . T . A . ko atlikti gerą—kitose silpnės tad išrinkimas Kanadoje kokių
tuvių gyvenime. Jeigu to nėra, Didžiausio laimėjimo šieme 3.000 dol. galėtų sušildyti ko 
tai hetuviskąjai visuomenei, le tjnįarne minėjime atsiekė jas tolimesniuose žingsniuose . » . _ .- ivi-Urmia;
tuvių tautai, nors kas ir kalbe . . ateities organizaciniame darbe Yra tinkama ir šiame amžiuje, sek apobuvis. Maloniai kvie
tų lietuviškai, jau jis prilygsta Montrealio lietuviai, & mokestis tatro GYvi paveikslai vežimuose, pla čiame visus dalyvauti,
ne lietuviui, bet kokiam kitos p. Navicko pastanogmis, kada, do tjk Toronte) renkamas sena — v«lwk„ švenčiu i
tautos asmeniui — prancūzui, vietos burmistras 16 Vasario tvarka 
bulgarui, lenkui. Dieną paskelbė kaip Lietuvių

Atrodo, kad metas būtų rū Tautos Dieną, JAV lietuviuose nuQta buvo išlei8ti Kana<
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Apie senuosius ir naujuosius
Tiesa sakant, ši tema yra pa laiką ir sąlygas. Ir ką iš čia at 

ti seniausia, nes ji prasidėjo ta vykusiųjų lietuvių laikyti senai 
da, kai į Kanadą pradėjo atvyk siais ir ką laikyti naujaisiais? 
ti lietuvių, kadangi jie neatvyko Paskutinė dipukų banga Ka 
vienu metu ir, tokiu būdu, vis nadą pasiekė. . . jau prieš 10-tį 
buvo vieni anksčiau atvykę, ki metų. Tai, ar juos galima laiky 
ti vėliau, atsieit — vieni senie ti naujaisiais? Juk yra į Kana 
ji, kiti naujieji. dą atvykusių lietuvių šiemet.

Kas yra senasis lietuvis ir Šie tikriausiai bus naujieji atei 
kas yra naujasis lietuvis, nei gi viai, o prieš 10-tį metų atvyku 
mimo metrikai negali nustaty šieji jau.... yra pasenę, Kaiku 
ti, nes tas yra naujausis, kuris rie jų jau vaikus išauklėjo, o 
vėliausiai yra gimęs, o kadangi kaikurie jau.... yra iškeliavę į 
gimimai, — galima pasidžiaug aną pasaulį. Tat, visai teisin 
ti, — vyksta nuolat, tai nebent ga, kai šiandien jau sunku susi 
tuos galime laikyti naujaisiais, gaudyti, kas yra senas, ir kas 
kurie yra vėliausiai gimę. yra naujas ateivis. Ir ar tas

O kas yra seniausis lietuvis, svarbu?
atsiradimo Kanadoje prasme, la Kanados imigracijos ministe 
bai sunku nustatyti. Yra Kana rįs P- Pickersgill mano, kad ge 
don atvykusių lietuvių 1904— riausis Kanadai yra tik ką gi 
5 metais, kai'teko jiems bėgti męs vaikas, ne imigrantas, nors 
nuo Rusijos carinės valdžios Pats ministens yra. imigrantas, 
persekiojimų, ypač po 1905 me ® mes, lietuviai , galvojame, 
tų revoliucijos, kurios metu lie kad mums svarbus kiekvienas 
tuviai siekė laisvių ir savaran lietuvis, ar jis čia gimęs, ar iš 
kiško gyvenimo. Tų laikų atvy kur kitur atvykęs.
kėliai buvo pirmieji dipukai — Mes vertiname ir brangina 
išvietintieji. Tai buvo, savo ma me kiekvieną lietuvį, kuris sa 
stu, pirmasis masinis lietuvių ve jaučia lietuviu, kuris dedasi 
pasitraukimas iš Lietuvos ir jų į lietuvišką darbą -— dalyvauja 
atsikėlimas į šį Amerikos žemy lietuviškose organizacijose, lan 
ną ir jo dalį, vadinamą Kanadą, kosi lietuvių parengimuose, 

Vėliau sekė kiti lietuvių at ateina i. lietuvišką bažnyčią lei 
sikėlimai, ypač žymūs savo sk <*zia vaikus j lietuvišką mokyk 
aitlingumu 1912-tais, dar vėliau dalyvauja^ kultūriniame^ lie
—1926-27-siais metais, ir paga * 
liau po Antrojo Pasaulinio ka 
ro

Galima konstatuoti, kad lie 
tuvių atvykimas į Kanadą pasi 
reiškė didesnėmis ar mažesnė 
mis bangomis, kurios per Atla 
ntą liedavosi į Kanados plotų 
krantus.

Kiek galima buvo ligšiol nu 
statyti, pirmieji lietuviai į Ka 
nadą buvo atvykę 1902 metais,

1946—58 metais.

Augščjausias taip pat laikas 
Kr. V-bai pasirūpinti vizitu pas 
Kanados premjerą, o Toronte, 

— Ontario min. pirm.
Šiame reikale daug galėtų

pa 
ne 
an 
sk 
sp

WINDSOR, Ont.
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.

Balandžio 16 dieną visomis Prieš metus tapusi katalike, 
krikšto apeigomis pakrikštijo Myli lietuvių kalbą ir lietuvis 
kūdikį vardu Karmen-Suzana, kus papročius. Jaunimui dai 
dukrą Juozo ir Sofijos Mikels nuojant, ir ji drauge traukia lie 
kų. Krikšto tėvais buvo p. Ro tuviškas dainas su jais. Puikus 
mas Dumčius ir Matytė Čiup pavyzdys kitoms svetimtautė 
rinskaitė. Krikšto sakramentą ms žmonoms. Ji jau moka ir lie 
suteikė kun. V. Rudzinskas. tuviškai kalbėti^ Naujagimei 

visi linkime gražios sviestos ir 
Pokylis vyko ponų Čiuprins laimingos ateities, išaugti gera 

kų namuose. Svečių prigužėjo lietuvaite ir padidinti mūsų tau 
skaitlingai ir vaišės buvo pui tos praretėjusias eiles. Mikels 
kios. Pasakyta daug kalbų ir lin kiui už pareiškimą nesiskriti iš 
kėjimų naujagimei, kūmams, lietuvių tautos kamieno ir visa 
tėvams ir kitiems. Sofija Mi da likti lietuviu didelis gyrius 
kelskienė yra vokiečių kilmės, ir garbė. Z. T.

TILLSONURG - DELHI, Ont.
PAVASARINIAI TABOKININKŲ ŠOKIAI.

Balandžio 30 d. 1 v. v. Delhi sias laikas gauti darbo pas lietu 
Slovakų salėje įvyks šokiai. Gr vius tabako augintojus. Todėl, 
ieš Slovakų orkestras ir bus vyrai, norintieji padirbėti vasa 

linkės lietuviai kviečiami atsi vykti į šiuos rengiamus šokius 
ir vietoje susitarti su tabakinin 
kais. Kreiptis prašoma pas vai 
dybos pirmininką M. Norkų. 
Jis atliks patarnavimą ir taba 

Prasidedant pavasario darba kininkams ir darbininkams.
ms, dabar yra pats patogiau KLB Apylinkės Valdyba.

nario mokestis Ge IvairiW garimų. Visi tabako apy ros metu tabakyne, prašomi at 

vo sudariusi specialią komisiją, an yt1,
TABAKO DARBININKŲ

REIKALU.

KLB Apylinkės Valdyba.

Port Arthur ir Fort William,|Ont.
MINĖJIMAS.

Dienos minėjimą gegužės
MOTINOS DIENOS

KLB Fort William ir Port nos
Arthur apylinkė ruošia Moti 6 d., C. St. L. Ortono Hali, 513 
——i——-------------------- --------- Simpson St., Fort William. Pra
kaip vieša eisena. Ši taktika bu džia 6 vai. vak. Programa pra 
vo naudojama visais laikais, ji aidės 7 vai. punktualiai. Po to

katai, įvairus Šukiai, greitai — Velykų švenčių proga šal 
praeivį pagauna. Viešas demo pos Fondo atstovė p. A. Ka

Taip pat, jau anksčiau, užpla nstracijos vaizdas žmogaus at minskiene ir p. V Sibuhs atlan 
.... . . . ., ..uotą buvo išleisti Kanados mintyje palieka visam gyveni ke ligonius ir jteike do van les.

pintis lietuvių ir lietuviškais rei tas jau laikoma lyg ir tradicija, Lietuvi istoriją> tačiau šis di “ ' " '
trnloic /-». r»o clrircfvn I ip-ri ixnn c 1 r>P»a hpvm Ir xrici niHAcni mipcrni _ ,. * i • idelis darbas atrodo net ir nebu 

gyvena, šią vo pajudjntas kiek toliau. Lyg 
T . . „ J —ir su kokia baime spaudoje pa

u . • v • T> j ■ ■ ------- Lietuvius prasminga ver Tiesa, nesame dar taip stiprus, . .. ke]etas strainsniu iieš
bet oficialiai Kanados irrngraci tinti pagal jų darbus, jų veiklą, kaip musų kaimyninės valsty Dahar „ai
jos įstaigoje tai nėra žinoma, jų susipratimą ir dėjimąsi prie bės tautiečiai, kuriems pasiekti • . v nutilo O kodėl nenaiieš .
1902 metų data vis dėlto yra lietuviškųjų reikalų. O atvyki gubernatorius, burmistius, kon . . • • nei;etuviu tarne ^oav ttq'a organizacijos ( 
patikima, nes Kanadoje dar yra mo į Kanadą laikas visai nesvar greso narius, per plačias pažin . . -J‘ o’KeeffesF ar ir painfoimavo platųjį
žmonių, kurie atsimena ir pa bus nes jis\ieko nenustato ir tis, nėra taip sunku. Bet ir Ka tt‘s SamdtonaTXnu tu nukankint,uaR Uet”
varrlpę taHA wlcTIQIII ill J . - * LanaLT S. ii rt Till 1 TO IlclS Vienu 1U viii Ir 11 m true wcl/nnnc ✓

džiu, 1952 metais jau yra suka 
kę 50 metų, kai Kanadoje ži 
nomi yra lietuviai.

Per tuos 50 metų lietuvių kie 
kis Kanadoje pasipildydavo, 
kaip pasakyta, didesnėmis ar 
mažesnėmis bangomis, pagal pareiga ir uždavinys.

kalais, O' ne skirstyti lietuvius i nes beveik visi didesni miestai, 
senuosius ir naujuosius, nes šis kuriuose lietuviai £ 
skirstymas neišlaiko jokios kri dieną skelbia dešimtmečiais, 
tikos.

1902 metų data vis dėlto yra

- ---- j--- ...---- ~ ------------- —
nieko nepasako to, kas mums nadoje negalima nusiskųsti, 
svarbu, kaip lietuviams. Kaip ten bebūtų, per trumpą

Labai būtų svarbu ir malo laiką, esame gan giliai šaknis 
nu, kad visi lietuviai būtų susi įleidę vietos visuomenės veikė 
pratę, kultūringi, veiklūs, orga jų tarpe. Pirmi ledai 16 Vasa“ 
nizuoti ir vieningi. Tai ir būtų rio jau pralaužti Montrealyje, 
kiekvieno susipratusio lietuvio nors tiesą sakant, šiemet gali 

. ma bus panašų žingsnį padary
ti Toronte ir Hamiltone, paAPŽVALGA skelbiant ir tuose lietuvių susi

A I* rinkimo vietovėse o ficialų bur . , .
mistro raštą. Sekantiems meta Birželio trėmimų minėjimas, 
ms jau reiktų susirūpinti Kraš Be jokių atidėliojimų turi bū

mui. Pavyzdžiu čia gali būti Taip pat lankė ir p. Jonaitienė, 
jau dvi demonstracijos Hamil p. J. Spakauskas, pp. Drukte 
tone. Tiesa, dar dideliu pagel niai, p. Bružienė ir p. Jonas Zig 
bininku šiame reikale gali būti mantas. E. J.

ATSIŠAUKIMAS į BUVU 
SIUS AUGSBURGIEČIUS.

Koks dabar gyvenimas 
Vokietijoje.

Prieš mėnesį ar du Jūsų 
laikraštyje buvo tilpusi žinutė, 
kad lietuviai, likusieji Vokieti 
joj, Augsburge, tveria knygyne 
lį ir, prašo, visų lietuvių, o ypa 
tingai tų, kurie Augsburge gy 
veno, paremti juos knygomis.

Pirmieji į tai atsiliepė gyv. 
St. Catharinėj lietuviai, kurie 
pasiuntė ir knygų. Tai buvo 
graži pradžia. Užsimezgė, ge 
riau pasakius, atsinaujino san 
tykiai buv. augsburgiškių, ar

Bažnyčios.
Kiek mūsų parapijos, įvairios

i organizacijos (net

Labatt's. Hamiltonas vienu jų vių kunigus, vyskupus? Beveik 
jau pasitarnavo.^ nieko. Kardinolų Midszenty,

Nenorėčiau užmiršti, per Kr. Stepanic vardai yra žinomi. O 
Tarybos suvažiavimą Hamilto mūsų! ? Deja ne I Birželio trė 
ne, iškelto sumanymo — įregis mįmų minėjimo proga ar never 
truoti musų Bejndruomenę vai tėtų surengti Maldos Dieną už 

Lietuvą. Lietuviai kunigai, su 
atsišaukimais, plačia medžiaga 
(o jos juk netrūksta!) privalė 
tų kreiptis į Kanados kardino 
lūs, prašant, kad, pav., birželio 
12 d. sekmadienio pamaldos, vi 
sose Kanados bažnyčiose skir

džios įstaigose. Posėdyje reiktų 
ir šį klausimą išnagrinėti.

Antras, didesnis įvykis, koks 
mus laukė dar prieš vasaros 
atostogas, būtų

... AR NESKRAIDOME PADANGĖSE?
„Eur. Lat. įdėjo Pasiuntiny tie tariamieji mūsų skirtingu to Valdybai gal net... šiandien, ti pradėti minėjimo pasiruoši butų uz Lietuvą, lą pati ga tai Hochfeldo ar Haunstetho 

bės patarėjo V. Balicko kalbą mai tolydžio mažėja, nes šito gaunant Montrealio laikraščių mai. Ir tie visi minėjimai turietU padaryti lietuviai protes jietuvįų sų likusiais ten lietu 
Did. Brit. Lietuvių Sąjungos kiu būdu mes išmokstame tvar su burmistro skelbimu, papra būti vieši, t, y. gatvių demonu taptai» susitarę sų latviais ir es vįaį8> kurių viso Augsburge 
suvažiavime. Štai ką tarp kita dyti savo individualumus. Taip šant ALTo prisiųsti gubernato tracijos. Niekada mes negausi tai®' suPt* priešą, tai sup yfa asmenų.
sako V. Balickas: ir turi būti, nes kitaip demokra rjų paskelbtus tekstus (gali bū me įspūdingesnio vaizdo', nie ** J! is visų pusių ir visomis ga NOrs jų tenai ir nedaug likę,

„Mano giliu įsitikinimu, lie tinė santvarka būtų išstatyta ti jr lietuviškoje spaudoje) ir kuomet žiūrovo akių nepagaus hmomis priemonėmis, bet organizuoti, turi knygyne
tuviškas solidarumas ir vienin pavojun virsti anarchija. šiuos dokumentus persiųsti be taip didingos, įspūdingos ir Baigdamas, norėčiau trumpai jį įsisteigę, turi B-nės V-bą iš 
gumas yra tikras kelrodis visie čia, išeivijoje, mes, perėję nt didesnių miestų apylinkių vieningos laisvės kovos vaizdo, sustoti prie sirinkę.
ms mūsų darbams, kol mes te tam tikrus vargo kelius, ir vos ........ Trečiosios Lietuvių Dienos, Jie rašo: Jūs jau nepažintute
besame išeivijoje. Nes visi juk spėję padaryti tam tikrą mate d2ių. Nes visokie nesutarimai nauda iš visų mūsų laisvinimo rengiamos Montrealyje. Išrink Augsburgo: griuvėsių nėra, vi 
mes esnme vieno ir to paties rialinę pažangą, jau pradedame dažniausiai kyla iš asmeniško darbų, jeigu, pavyzdžiui, ūžtos yra įvairios komisijos, visų sa,nuvaly ta mieste, gatvės pra 
medzio atžalos ir sakos, nors daug ką pamiršti. Mes piadeda pobūdžio impulsų bei emocijų, keliolikos metų lietuvių kalba darbų atlikimui ir pats augščiau plėstos, o tos pievos, ką stove 
atplėštos nuo gimtojo kamieno, me šakotis, pradedame vengti atsįradusių mūsų širdyse. To išeivijoje taps lyg dvasia be vie sias taip pat laikas pradėti dar J° Prieš Hochfeldo stovyklą, už 
bet dvasia suaugusios j vieną vieningo darbo ir leidžiamės į kjos emOcijos, jei jos tolydžio tos ir vaidensis tik bibliotekų bą ne tylomis, bet informuo statytos 8 —10 augštų namais, 
tautos medi. Išlaikyti tautinę, tug^us partinius ar asmeninio a kurstomos, tampa barje bei muzėjų lentynose? Tad, iš jant ir spaudoje. Man atrodo, Futbolo aikščių nėra, švabų su 
o drauge ir žmogiškąją, veitę pobūdžio barnius. Lyg patys raįs, kurių vėliau mes patys jau eitų, kad šalia kitų darbų bene kad jau anksčiau pasiūlytą KV avimis nėra, jie jų tenai nega 
gyvenant svetur, yra, žymiai nesuprastume, kaip negausios nepajėgiame perlipti. pirmiausioji mūsų visų pareiga vizitą Kanados sostinėje, taip no- Y^sa pasikeitė iš pagrindų,
lengviau laikantis draugėje, yra musų jėgos, ir kaip dideli . . . _ būtų rūpintis atlikti tai, ką visi pat galima būtų sujungti su Lie tik likusių lietuvių buitis nepa
nes kiekvieną paskirai vėtros prieš mus uždaviniai! Ir, vis Žiūrint šiandien ir į mūsų gy pavyzdžiui, kad lietuvy tuvių Diena, pakviečiant pav., sukeitė nei kiek, greičiau pablo
lengviau sulaužo ir, išblaško, dėlto, negausias jėgas dar ima venimą, nevienam jau kyla kla židiniai neišblėstų ir kad Kanados premjerą būti šios šv Jie rašo: gauname iš vai 
Nemaža jau turime žuvusių sa mės skaldyti, pradėdami tarp usimas, ar ne per daug mes už mQs„ vaikai mokėtų kalbėti lie entės garbės globėju, o taip pat džios pašalpą —— gyventi nėra 
vo tautai; žuvusių tik todėl, saVęS rietis, tarytum, kaip prie siimame taip vadinamu „augs tuv,§kai. Mums jau nekartą ten įtraukiant ir daugiau augštų ko, o kad mirtume badu — 
kad savo gyvenimo ke yje jie |O Babelio bokšto, Dievas mu tuoju pilotažu , t. y.^ beskrajo raus^į kaį girdime faktus, valdžios pareigūnų iš Ottawos, ta^ perdaug.
buvo_vieniši, arba labai mazuo ms protą butų sumaišęs. Pa darni padangėmis, dažnai nema paįVįrtinangius šiuos nugąstavi Jeigu net pas karalienę kreipia a’S^ Cathariniečiai, se 
se būreliuose ir nepajege atsi ėmę rankon lietuviškus laikraš tome, kas darosi apačioje, ant mus. juk jau turime lietuviškų masi su prašymu paveikti NHL niau gyvenę Augsburge, suma
spirti svetimos aplinkos veja gjus> mes matome, kaip aštriai, žemės, kas reiškia, neįžiūrime geimų, su kurių vaikais nebega pirmininką Campbell atšaukti nė kreiptis į visus lietuvius,
ms ir svetimų padangių audro kaip piktai, lietuvis su lietuviu mūsų pačių tautinio žlugimo jima ‘ lietuviškai susikalbėti, diskvalifikavimą ledo rutuliniu kurie anksčiau gyveno Augs

grėsmės. O šiaja tema jau lai Taigi ar ne liūdnas faktas, ger ko, kodėl mes negalime 30 tū burge — ar tai Hocheldo, ari— ------1—t i_ . .. . . . . . ..... . ................. Haunšteteno stovyklose — o
dabar gyvena Kanadoje ar US 
A, prašydami paremti savo se 
nūs pažįstamus pinigine auka. 
Pinigus prašome siųsti šiuo ad 
resu: Canada, St. Catharines, 
Ont., 61 Rykert St. J. Navasai

K. Baronas, čiui. Iniciatorių būrelis.

ms. kovoja.
Dirbdami drauge, mes taip Vieton tuščių ginčų, kurie kas būtų drūtai pagalvoti. Juk, biamieji, kad, tuotarpu, kai to kstančių lietuvių vardu kalbėti 

pat turime progą geriau įsisą be reikalo tik didina mūsų pa iš tikrųjų, jei mumyse bus gy kių svetimšalių, kaip Eretų, Se taip pat šio krašto ir Lietuvos 
monininti, kad dalykai, kurie čių sunkumus, reikėtų visiems va tautinė sąmonė, tai savaime nn‘ų ir Matorė’s šęjmose gali reikalais. Tam turime pilną tei 
yra mums visiems bendri, yra griebti pasitaikiusias kliūtis už mes rūpinsimės ir Lietuvos lais ma susikalbėti lietuviškai, tai sę. Tik daugiau pasitikėjimo 
daug svarbesni už mūsų skirtin ragų ir stengtis jas be delsimo ve. Bet jei patys žūsime savo mūsų Kęstučiai, Gediminai ir savimi, savo organizuota jėga, 
gurnus. Pagaliau, įpratę dirbti nugalėti. Reikėtų taip pat ste tautai, tai savaime išblės ir mū Vytautai jau baigia savo vai o vaisiai, visuomet užpildys mū 
drauge su skirtingų pažiūrų ngtis pašalinti bet kokią asme sų rūpesčiai Lietuvos laisve ir kus „išlaisvinti“ iš lietuvių kai sų lietuviškąjį aruodą.
žmonėmis, mes pastebime, kad ninę neapykantą iš mūsų šir nepriklausomybe. Kokia gi bus bos... Yra apie ką pagalvoti!“ £Z. _ ______
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Vaiku paralyžius nugalėtas!
KANADA VAIKUS SKIEPYS NEMOKAMAI

Ontario ir Vakarinėse pro 
vincijose daugiausia serga vai 
kai 5—6 metų amžiaus, — to 
dėl tose proviniejose pirmeny 
bė 5—6 metų amžiaus vaikams, 

Quebeco provincijoje dau 
giausia vaikai serga 2—3 metų, 
todėl tos provincijos vyriausy 
bė nutarė pradėti skiepyti vai 
kus šito amžiaus."

Šita pirmenybė nustatyta sk 
iepijimams dykai, kol nėra pa 
kankamai skiepų. Mes tikimės, 
kad iki vasaros, Provincijų vy 
riausybės galės nupirkti pakan 
karnai skiepų, kad visi, kurie 

vaikus, puola gydytojus, kad yra reikalingi apsaugos prieš 
jie galės atvesti savo vaikus. vaikų paralyžių, galėtų būti pa 

Skiepų kiekis tuo tarpu yra skiepyti valdžios lėšomis.
labai ribotas ir visi, aišku, nega Įdomu žinoti, kaip ir iško pa 
lės gauti iš karto. Kiekviena pr ruošiami prieš Poliomyelitą sk 

amžių vaikų, iepai. Prof. Dr. V. Pavilanis ir 
kurie turi pirmenybę gauti skie čia duoda išsamių atsakymų, 
pus dykai. kurie seka.

SKIEPŲ PRIEŠ POLIOMYELITĄ GAMYBA.
1. Kaip gaminami skiepai? 3. Kokios beždžionės tinka 
— Skiepų prieš poliomyeli skiepų gamybai?

1910 metais Levaditi — Pa 
ryžiuje, Kling — Stockholme 
ir Flexner — New Yorke įro 
do, kad poliomyelitas yra sukę 
liamas viruso.

1929 m. Levaditi ir Lepine 
—Paryžiuje įrodo, kad polio 
myelitu užsikrečiama per bur 
ną.

1930-34 m. Kolmer ir Brodie 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se bando pirmą kartą skiepyti 
vaikus prieš poliomyelitą. Jų 
bandymai nepasisekė ir dargi 
nelaimingai baigėsi.

1949 metais Isabelle Mor 
gan įrodo, kad poliomyelitas 
gali būti sukeliamas trijų skir 
tingu virusu, kurie pavadinami 
I, II ir III.

1949 m. Turner, Sabin ir mes 
įrodo, kad normalus suaugęs 
turi savo kraujuje medžiagų, riodo. Iš kitos pusės visa eilė žiu pagal ligos sunkumą, tai tą gamyba yra gana sudėtinga. — Tik Indijos macacus rhe 
kurios užmuša virusą ir kad laboratorijų buvo sumobilizuo randame, kad sunkiose formo Visų pirma paimami bezdžio sus ir Javos macacus cynomol 
tos medžiagos atsiranda, jei žm ta tirti kraują tų vaikų, kad ga se (bulbospinalinėse) protekei nių inkstai, jie supjaustomi į gus. Indija prieš kiek laiko bu 
ogus buvo užsikrėtęs poliomy Įima būtų žinoti, ar jie tikrai ja siekia 94%, ir lengvesnėse mažus gabalėlius ir įdedami j vo sustabdžiusi bezdžiopių iš 
litu, nors ir nesirgo. serga vaikų paralyžiumi. Rezul (spinalinėse) 60%. Tarp kit maitinamąjį skystimą. Šis mai vežimą, nes keli laikraščiai pa

1952 m. Hammon įrodo, kad tatams įvertinti buvo sudaryta ko šie skiepai, atrodo, neapsau tinamasis skystimas vadinamas skelbė, kad daug beždžionių už 
Poliomyelitas dar vadinamas gamma globulinas (žmogaus speciali nepriklausoma komisi go nuo poliomyelito labai leng „medium 199“ ir jis susideda duso viename lėktuve. (Bez 

vaikų paralyžiumi, arba Heine- kraujo dalis, kurioj yra virusą ja, kurios pirmininku buvo iš vų formų, kurios nesukelia jo iš 68 įvairių chemikalų. Inkstai džionė Indijoj skaitoma šventu 
-Medin liga, arba lotyniškai po užmušančios medžiagos) apsau rinktas Dr. Thomas Francis jr. kių paralyžių ir eina kaip pap maitinamame skystime dedami gyvuliu). Bet JAV atstovams 
liomyelitis anterior acuta. Ši Ii go vaikus nuo parįyžių. Ši komisija gavo rezuitatus ty rastas peršalimas.
ga yra užkrečiama, dažnai epi 1952 m. Bodian ir Howe įro rimų visų 1.829.996 vaikų, juos Kaip yra žinoma, poliomye 
deminė ir ji pasireiškia paraly do, kad galima auginti poliomy įvertino ir balandžio 12-tą die iitas gaii būti sukeliamas trijų 
žiais, kurie dažnai padaro ligo elito virusą audinių kultūroj ną paskelbė. Jų raportas --- ■ —
nį amžinu invalidu. Poliomyeli ant beždžionės inkstų. Už tą at ima kelis šimtus lapų ir tik 
tas pasitaiko visuose kraštuo radimą 1953 m. jis gavo Nobe raporto santraukos pasirodė 
se. Pas šiaurėj gyvenančius es lio premiją. audoje.
kimus lygiai tiap pat, kaip pas 1953 m. Parker ir Rhodes iš
Afrikos atogrąžose gyvenan Toronto suprastina audinių kul __ _____ ______________ v____  _ ___
čius negrus. turą ir jų kultūros skystį gali nepageidaujamos reakcijos. Pas rezultatai rodo, kad Saiko tipo karnas. Virusas užmušamas for na injekcija yra 1 cm įskiepy

Ši liga egzistuoja nuo labai ma įskiepyti žmogui. p---------—----------------- -----------------r— -r o-j- ------------

senų laikų. 1924 metais Flin 1954 m. Jonas E. Salk pasiū betas raudonumas inokuliacijos prieš I-ą tipą, 100% vaikų pr daro skiepus,
ders Petrie atrado Kaire skėlė lo National Foundation for In vietoj tik pas 4 iš 1.000, bet to ieš H-ą tipą ir 92% vaikų prieš 
tą egiptiečio, gyvenusio 3700 fantile Paralysis pradėti skie ks pat raudonumas buvo paste IH-ą tipą.
metų prieš Kristų. Šis egiptie pyti vaikus, 
tis turėjo kairę koją trumpesnę 1

Prof. Dr. V. Pavilanis, 
Montrealio Universiteto Mikro 
biologijos Instituto laboratori 
jų vedėjas, virologas ir Univer 
siteto laboratorijų, kuriose bus 
gaminami nuo poliomyelito 
skiepai, tvarkytojas bei išsamių 
apie poliomyelitą žinių teikėjas.

KELI DUOMENYS APIE 
POLIOMYELITĄ

POLIOMYELITAS, SUTRUMPINTAI ANGLŲ VADINA Connaught laboratorijose ir 
MAS POLIO, ARBA VAIKŲ PARALYŽIUS, NORS JUO Montrealio Universiteto Mikro 
SUSERGA IR SUAUGUSIEJI, LIGŠIOL BUVO VIENA biologijos Instituto laboratori 
IŠ NENUGALIMŲJŲ LIGŲ, PASKUTINIAIS LAIKAIS jose. 
PERSIMETANTI Į EPIDEMIJAS IR SUDARANTI TIK 
RĄ SIAUBĄ VAIKAMS IR YPAČ JŲ TĖVAMS, KURIE paskelbė, 
IR PATYS NEBUVO GARANTUOTI, NUO UŽSIKRĖTI 
MO TA LIGA NUO SAVO VAIKŲ. DABAR, FASKLI 
DUS GERAS NUOTAIKAS K ELIANTIEMS PRANEŠIMA 
MS, KAD POLIO NUGALĖTAS, TEKO SKUBIAI KRE 
IPTIS Į JAU PAŽĮSTAMĄ „NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ SKAITYTOJAMS MŪSŲ TAUTIETĮ PROFE 
ŠORIŲ DAKTARĄ VYTAUTĄ PAVILANĮ, KURIS VI 
SĄ LAIKĄ DIRBA KAIP TIKTAI POLIOMYELITO 
SRITYJE IR DABAR PRIE MONTREALIO UNIVERSI 
TETO, KURIO VIRUSINES LABORATORIJAS JIS VE ovincija nustatė 
DA, STATO LABORATORIJAS, KURIOSE BUS GAMI 
NAMI NUO POLIO SKIEPAI. PROF. DR. V. PAVILA 
NIS ŠIUO KLAUSIMU DUODA PLAČIŲ IR IŠSAMIŲ 
AIŠKINIMŲ, KURIE SKAITYTOJAMS BUS LABAI 
NAUDINGI.

Visos Kanados provincijos 
kad jos duos tuos 

skiepus dovanai, ir tie, kurie no 
rėš, galės juos pirkti vaistinėse 
ar gauti pas savo šeimos gydy 
toją. Tėvai, kurie turi mažus

į šiltus kambarius, kur tempe patikrinus, kad bus imamasi vi 
ratūra laikoma 37l'C, ir čia iš sų priemonių, kad tas nepasikar 
būna 6 dienas. Po to pakeičia totų, Indija draudimą atšaukė, 
mas maitinamasis skystimas ir 
įpiliamas virus. Virusui leidžia ?
ma daugintis dar 4 dienas. Kai skiepus.

uz virusų — tipai I, II ir III. Per 
to 1954 metus, JAV-se buvo ste 
SP beta, kad 60% visu vaikų para 

lyžiaus ligų buvo sukelta I—ti virusas nustoja daugintis, mai 
po, 5%__ II-o tipo ir 35%__ III tinamasis skystimas, kuriame injekcijas leike 3—4' savaičių

Šie skiepai nesukelia jokios -o tipo. Dr. Francis paskelbti Yra beveik visas virusas, suren ir trečią po 7 mėnesių. Kiekvie

paskiepytų vaikų buvo paste skiepai apsaugojo 68% vaikų malinu. Ir tas skystimas jau su tas į raumenį.
5. Ar gaminami skiepai Mon 

2. Kokie tyrimai naudojami trealyje?
nustatymui, 
vartotini?

— Reikia 
skiepai nėra 
įskiepyti beždžionėms įr kitie dolerių 
ms laboraotrijose naudojamie ms atlikti. Šiuo laikų Montrea 
ms gyvuliams neturi sukelti jo lio universitete mes gaminame 
kios ligos. Kitas patikrinimas, mažais kiekiais, bet kai bus įre 
kad jie tikrai apsaugo nuo po ngtos naujos laboratorijos, Mo 
liomyelito: tuo tikslu yra pa ntrealio priemiestyje — Lavai 

t ~ skiepijamos beždžionės ir vė des Rapides, mes pradėsime ga 
į ko liau jos užkrečiamos poliomye minti industrinius kiekius. Aš 

litu. Geri skiepai turi apsaugo tikiuosi, kad už kokių 3—4 mė 
ti beždžiones nuo eksperimenti nešiu naujos laboratorijos bus 
nio poliomyelito. Tik tada lei įrengtos ir mes pradėsime ga 
džiama naudoti tuos skiepus mybą didesniais kiekiais, 
vaikams.

4. Kaip reikia vartoti tuos

Rezultatai:
— Dr. Salk pataria duoti dvi

metų prieš Kristų. Šis egiptie pyti vaikus. betas pas 4 iš 1.000 jei buvo Aš čia patiekiau keletą iš
tis turėjo kairę koją trumpesnę 1955 m. balandžio 12 d. Tho įskiepytas tik vanduo (place traukų iš daktaro Francis ra 
ir deformuotą, iš ko galima at mas Francis Jr. praneša, kad bo). Svarbesnės reakcijos buvo porto, norėdamas paaiškinti 
spėti, kad jis sirgo poliomyeli šie poliomyelito skiepai apsau pastebėtos tik pas 4iš 100.000 Saiko skiepų vertę, tuo labjau, 
tu. 18-os Egipto dinastijos lai g° vaikus nuo paralyžiaus. vaikų, bet įskiepijus vandens kad tie skaičiai pasirodė visuo 
kais Astartos šventyklos Mem Iš tų kelių svarbiausių išra (placebo) didesnės reakcijos bu se laikraščiuose, ir ne specialis 
fyje vyriausias kunigas Runa, dimų, kuriuos paminėjau, ma vo pastebėtos pas 6 iš 100.000 tui sunku juose susigaudyti. Ga 
miręs 1580 metais prieš Kris tyti, kad skiepai prieš poliamy vaikų; taigi reikia skaityti, kad lutinėj išvadoj galima pasaky 
tų, turėjo dešinę koją paraly elitą atrasti daugelio mokslinin tos reakcijos yra atsitiktinis ti, kad
žuotą nuo poliomyelito. Taigi kų pastangomis, dirbusių įvai dalykas ir nieko bendro neturi (1) Saiko vakcina galima sk 
ši liga egzistavo visuomet, bet riuose kraštuose, kartais net vi su skiepais. iepyti vaikams be jokio pavo
tik 1840 m. vokiečių mokslinin są amžių. Čia prisidėjo ir svar Tie tyrimai įrodė, kad pas jaus ir komplikacijos, jei — 
kas Heine moksliškai aprašė tą bios piniginės paramos, kurių visus vaikus, kurie buvo paskie kios yra, dažniausiai yra atsitik 
ligą ir pavadino „Poliomyelitis daugiausia paaukavo March of pyti Saiko skiepais, atsirado tinis reiškinys, nieko bendro 
anterior acuta“. 1891 metais dimes (10 centų, aukotų kovai kraujuje medžiagų, kurios už neturįs su skiepais.
skandinavų mokslininkas Me prieš vaikų paralyžių). Keli pa muša virusą (antikūniai). Šios (2) Šie skiepai duoda 90% 
din pirmą kartą aprašė poliomy vyzdžiai sumų, skirtų tyrimą medžiagos lieka kraujuje ma apsaugos prieš vaikų paralyžių, 
elito epidemiją. Dėl to dažnai ms.
ši liga vadinama Heine-Medino 1949 metais Isabelle Morgan

tyrimai kainavo 1.500.000 dol.
1909 metais du Vienos gydy . 1952 m. daktaro Hommon ty 

tojai, Landsteiner ir Poppe, įro rimai kainavo apie 2 mil. dol. 
do, kad poliomyelitu galima už 1954 m. daktaro Saiko tyri 
krėsti ir beždžiones. mai kainavo per 22 mil. doL

SKIEPIJIMO PRIEŠ POLIOMYELITĄ REZULTATAI.
Balandžio 12-tą dieną Michi Tautinė Fondacija (National

kad skiepai butų — Taip. Provincijos valdžia 
mums paskyrė 600.000 dolerių 

patikrinti, ar tie naujai laboratorijai įrengti ir 
pavojingi ir jie, federalinė valdžia davė 150.000 

reikalingiems tyrimą

žiausia 5 mėnesius, gal net ke Tai reiškia, kad tie skiepai duo 
lis metus. da apsaugą, kokią gauname tik

Laike observacijos meto, tar iš kitų giauriausių skiepų, kaip 
pe 1.829.966 vaikų, buvo stebė pav., apsauga gaunama nuo sk 
ti 1.013 vaikų paralyžiaus atsi iepų prieš difteritą, dėmėtąją 
tikimų'. Patikrinus laboraton šiltinę, tsabligę, rauples ir tt. 
joj, buvo atrasta, kad 67,59% Nauji patobulinimai pohomyeli alio dienraštyje „The Montreal pavojaus, kuris gresia laisvajam 
— buvo paralitinio poliomyeli to skiepų gamyboj ledižia mu Star“ š. m. balandžio mėn. 2 d. pasauliui, jei dabartinė pataika 
to, 17,6%—polio be paralyžių, ms tikėti, kad apsauga dabar Autorius gana suglaustai, blai vimo ir nuolaidų politika soviė 

nenustatyta, 7,6% — gaminamų

KOEKZISTENCIJĄ ARBA VIENINTELĖ 
EKZISTENCIJA.
Fulton L Sheen.

Šis rašinys pasirodė Montre jau bręsta tikras supratimas to

____ _____  _______ _________ ________ . . _ _ skiepų bus 100%. viai ir aiškiai, operuodamas faktiniam komunizmui bus ir to 
gano Universiteto Ann Arbor Foundation for Infantile Para kitos ligos, kurios gali būti pa Šie tyrimai duoda vilties kad tais, išanizuoja tą naują sovie liau tęsiama tarptautinėje are 
Mich. Profesorius Daktaras lysis). Viso Jungtinėse Valsty našios į poliomyelitą. Iš to sk greitai apie poliomyelitą, kaip tų blizgutį, kuris, deja, jau su noje. O tai suteikia mums ne 
Thomas Francis jr. paskelbė, bėse, Kanadoje ir Suomijoje bu aičiaus galima buvo tiksliai nu ir apie rauples, bus kalbama, spėjo sužavėti daugelį vis dar tik paguodos ir vilties, bet ir su 
kad naujieji skiepai, Salk tipo, vo paskiepyta 1.829.996 vaikai, statyti skiepų vertę. Apskaičia kaip apie buvusią ligą, kurią vaikiškai galvojančių vakarų di stiprina mūsų fizinę ir dvasinę 
prieš poliomyelitą yra ne pavo daugiausia 2-ro skyriaus moki vimai įrodė, kad skiepai apsau žmonija su didelėmis pastango plomatų. Dėl šio straipsnio re ištvermę nenuilstamoj kovoj už 
jingi ir apsaugo 90 nuošimčių niai 6 metų amžiaus. Tie vaikai gojo 75% paskiepytų vaikų, mis pažabojo ir panaikino iš alios logikos ir aukso minčių tautos laisvę.
vaikų nuo paralyžių. buvo stebimi nuo 1-mo Birže Jeigu paskirstyti vaikų paraly civilizuoto pasaulio. verta kad ir mūsų platesnioji L Viliušis — straipsnio sulietu

Šis skeibimas yra galutiniai lio iki 31 Gruodžio 1954 me SKIEPIjiMAS PRIEŠ POLIOMYELITĄ KANADOJE. £*"°mene arČiaU SU ju° SUSlpa Vll£2? SSUDrasti ka Rusiia irai
rezultatai didelių tyrimų, atlik tais. Tiems stebėjimams įvyk zintų. Kad suprasti, ką Kusija gal
tų su daktaro Jonas E. Salk, Pi dyti buvo sumobilizuota visa Kai tik Dr. Thomas Francis sios vaistų firmos paskelbė, Jei straipsnio mintys daugu voja apie „koekzistenciją“, rei
ttsburgo Universiteto profeso armija vaikų ligų specialistų, or jr. paskelbė skiepijimo prieš po kad jos greit, turės tų skiepų moję mums ir nėra labai nau kia skirti žodį nuo politikos. Žo
riaus, patobulintais skiepais topedų. Šie gydytojai buvo pa liomyelitą rezultatus ir įrodė, pardavimui JAV ir Kanadoje, jos, bet jos parodo gana aiškiai, dis „koekzistenciją“ kažkas
prieš poliomyelitą. Šį tyrmią siruošę ištirti kiekvieną ligą, ku kad tie skiepai apsaugo nuo vai Be to, Kanadoje tie skiepai ga kad štai ir vakaruose daugelio nauja ,pirmą kart pavartotas
organizavo vaikų paralyžiaus ria tie vaikai sirgs laike to pe kų paralyžiaus, šešios didžiau minami Toronto Universiteto galvojančių žmonių sąmonėse Nukelta į 8 psl.

kirką ar surūdijusiu titnaginiu Iš 8.000 raupsuotųjųnaujas neramutnu ZUUnyS Skiltuvu šautuvą. Formozoje apie 250 iš jų yra
TAIVANIS FhRMn7A Tuo Pač^u ^aiku komunisti kareiviai, ir raupsų liga dabar
1 Al V AN 13 rOKMOZA. nės Kinijos armija yra padary čia skaitoma tiktai kaipo varg

2. salą laiveliais ar net sieliais (su ta aiškiai globojama, remiama šų ir alkanų liga. Nežiūrint vi
Iš kitos pusės Formozai yra rištų r4tsų). Nacionalistai gale ir favorizuojama grupė, kurios so to ir vargingų turimų gyve 

dar ilgas kelias ligi tikros lais Panašiu budu pabėgti pas lojalumas ir palankumas vyria nimo sąlygų, nacionalistų karei 
vos demokratijos Tautinis par raudonuosius į priešingą pusę, usybei taipogi palaipsniui ug viai jau nebeplėšikauja. Jie yra 
lamentas buvo išrinktas 1947 tačia? net Patys kinicčiai k01?“ domas. gerai aprengti ir pakankamai ge
mt., kada Čiang dar kontrolia njstaj nepretendudja ir nesigi Kitas atkreiptinas dėmesys ra\aPginkluoti, bet nepakanka 
vo didelę dalį Kinijos žemyno; ria’ ^ac tokių atsiranda. jr svarjjUS dalykas yra ginčai mai Serai apmokyti.
nuo to laiko šis parlamentas ____________v____ ,
prileidžiama atstovaująs visą žemyno kiniečių nusivylimas 
Kiniją, o išrinktieji žmonės* tu komunizmu yra tikras ir garan

Nepriklausomybės jie nenori 
todėl, kad esą per maži. Juos 
prarytų komunistinė Kinija, o 
tai būtų pats liūdniausias ir blo 
giausias likimas.

Jungtinių Tautų (U. N.) glo

nio vietinių gyventojų, su ;ku 
riais aš kalbėjau ir kuriuos su 
sitikau, aš klausiau tą patį klau 
simą:

— Jeigu tai priklausytų nuo 
jūsų, tai kokios vyriausybės jūs _
norėtumėt Formozoje? Ar ne ba ar patikėtinių valdymas jie 
priklausomybės? Ar Jungtinių ms atrodo neaiškus ir laikinas. 
Tautų globos? Ar vėl japonų? Kas link japonų, kuriuos, gal 
Ar geriau pasilikti su naciona būt, kai kurie Formozos gyven 

ria, kad įokių atsiranda. • “X““ d^k^^rZ^S mai gerai apmokyti. ’ vyriausybe, kurią turite tojai slaptai apgailestavo prieš
ir svarous aaiyxas yra ginčai b r 7 dabar? ketverius metus, tai jie skaito

Jeigu tikrai skaitysime, kad apie generalisimo Bendroje išvadoje atrodo, Mano didžiausiam nustebi mi negeresni už Čiango vyrus.
1 armijos kokybę kad nacionalistų armija duoda mui visi atsakė, kad jie nori pa Taip, galų gale, man, buvo pa

  _ „ l maža pasitikėjimo kaipo invazi silikti su tuo, kaip dabar yra— sakyta žmonių, kurie Tatys su 
amžinas — nesibaigiančias tuotas,_tai, visdėjto, sunku nu ir įvertinimą kaipo kovojančios jai ir puolimui pajėga, o atrodo nacionalistų vyriausybe. Tiktai sikalba ir dažnai susitinka su

atstovų teises, Čiango kabinę matyti ir įsivaizduoti kaip šie pajėgos. Nėra jokių abejonių geriau tinkanti gynybai. Aiš aštuoni metai po maišto, nėra Formozos gyventojais, kad jie
apsivylę žmonės dėl generalisimo armijos mora ku, kad komunistų bandymas mumo' ir kruvino už tai atsiker palaipsniui, jei ir ne entuzias

išsikelti Formozoje būtų ener šinimo, kada 1947 metų vasa tiškai, pasidaro lojaliais genera
gingai ir gerai ginamas ir šia rio' mėnesį nacionalistų kariuo lisimo rėmėjais — šalininkais,
me atvejuje Čiango pajėgos ga menės daliniai išžudė apie 5.000 Tai gal ir bus atsakymas ii 
Ii priskatiyti ir pačių Formozos Formozos gyventojų, įskaitant gesniam laikui. Gali būti, kad
gyventojų bendradarbiavimą ir daugumą jų vadovaujančių as „laisvosios Kinijos“ kariai su
pagalbą. menų ir dabar toks atsakymas visais jų metais iš metų trimitą

„ ... , . ir apsisprendimas man atrodė vimais apie karą ir Kinijos iš
Permazi nepriklausomybei. neįtikėtinas. Taqiau su manim iaisvinimą sekančiais metais, ga 
Man neteko kalbėti su dau turėję pasikalbėjimą Formozos lų gale apsistos ir pasitenkins 

Tačiau kareiviai geliu Formozos gyventojų, nes gyventojai pasakė,

tas yra daugiau ar mažiau at komunizmu
sakingas šiam parlamentui. Tik gailėtų sukilti ir tuo paremti in lės ar elgesio - laikysenos, ku 
rumoje Formozos vyiiausybė vaziją — išlaisvinimą, pradėtą rie yra tikrai puikūs. Net karš 
yra gubernatoriaus rankose, įg Formozos. Žmonės, kurie iš čiausieji kritikai nacionalistų re 
kuris yra paskirtas Čiango. Gu gyveno raudonoje Kinijoje du žimo, o Formozos gyventojai 
bernatorius yra visais atžvil metus po komunistų pergalės, dar tokie užkietėję kritikai yra, 
giais geras žmogus ir pareigin pasakoja, kad pirmas dalykas, pripažįsta, kad nacionalistų ka 
gas vyras, tačiau tikrumoje jis kurį raudonieji išlaisvintojai reiviai save yra pastatę atitin 
nėra atsakingas žmonėms, ku padarė, buvo karnoje augštumoje nuo Čango
riuos jis valdo. . . ,. . . vyriausybės persikėlimo į Tai

S o ė nabėgėliu pilnas ir pagrm ims gyven ojų pej 1949 m Tačiau kareiviai geliu Formozos gyventojų, nes gyventojai pasakė, kad 1947
rove pa g ų nugin lavimas. nėra pakankamai gerai maitina jie buvo nedrąsūs, net bailūs metų atsiminimai jau baigia iš

atvyksta Formozon iš komunis Kiniečio žemdirbio namuose mi ir jų maisto davinys daugiau kalbėti su svetimšaliu, gal būt, nykti, lygiai kaip ir nedraugiš 
tinės Kinijos. Dažniausiai jie Kinijos žemyne neatrasite da šiai susideda tik iš ryžių su ne kad prisibijanti „taikos apsau kūmas ar priešingumas Čiango 
atvyksta iš žemyno į Quemoy bar jokių ginklų, nebent kokią pakankamu kiekiu proteinų. gojimo“ korpo. Tačiau pustuzi vyriausybei.

tiktai Formozos vyriausybe. 
Taip bus, jeigu komunistai' ir 
kai kurie USA senatoriai jiems 
tai leis.

Sulietuvino: J. Skaržinskas.
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Iš visur ir apie viską
KĄ VEIKIA VYRAS P ARĖ JĘS Iš DARBO Į NAMUS.

Gollup’o institutas surinko ■ Leonardo da Vinci paveiks
i ..Paskutinė Vaka

— ~ ograma, kuri buvo sudaryta Lietuvos mokslinėms instituci
"V'T T T HPT IDT A 7 tį Kf TVC A* daugiau prisilaikant vokiečių re joms. Vienas visų leidinių kom
JAAzL/J- W J. 1A.AA. alinių gimnazijų programos, plektas bus paliktas Australijo

•*-*“’* Tais klausimais referavo Vasa je.
SUKAKTUVINIS „KELEIVIO” NUMERIS. rio 16 Gimnazijos direktorius Archyvo surinkta medžiaga ____ _ __________ __________________

Bostone išeinantis socialde dainaviečiai susibūrė Čikagoje, V- Literskis. S. Antanaitis taip pat gaėls būti panaudota statistinius duomenis iš viso J jas (freska) „Paskutinė Vaka 
mokratų savaitraštis „Kelei kur ir dabar gražiai dirba. referavo apie realines gimnazi rengiamoms parodoms, bei ats AV ploto apie tai, ką idealus vy rienė<. jau baį atnaujinti 
vis” minėjo auksines — 50-me Sudarytas komitetas „Daina Sir asmei^ 1.stonnems ar so ras daro parėjęs iš darbo namo. gerokį sužalotas per
tų sukaktuves. Šioms paminėti vos“ dešimtmečiui pagerbti, ku ^is, o dr. A. Rukša — apie hu dalinėms studijoms. Gallupo statistika parodė, jog buvo gerokai sužalotas per
jis išėjo dvigubai didesnis. Ir rio pirmininku išrinktas Dan cistines gimnazijos privalu Archyvo medžiagos telkimui 62 proc. vyrų dalyvauja namų Milano bombardavimą 1943 m. 
tas „Keleivio!“ numeris yra įa Kuraitis, spaudos — informa ™us‘ Diskusijoj buvo prieita bus sudaromas bendradarbių ruošoje, į kurią neįskaitomi dar Restauravo dailininkas Maura
bai įdomus. cijos pirmin. Algirdas Gustai isvados, kad nebūtų tikslu pa tinklas visose svarbesnėse lietu baį darže ir kieme, taigi pade Pelliccioli. Paveikslas yra išli

Antanas Žvingilas aiškina, tis ir vakaro — banketo pirm. ?6 Gin™a2aJS vn? koloniiose Austrailj°je- da savo žmonoms tvarkytis vir kęs nuQ 1487 jis buvo nu
kaip jis sumanė leisti laikraštį, Faustina Manelienė. bet pasirinktinas vidurį širdžži nfašo^pllKilimv tU™je k,ambariuose; 40 proc' pieštas ant Santa-Marcia-della-
o io žmona su palvo 10 ir Kelei ..Dainavos koncertas įvyks S1.ne’. DeT pasirinaunas viaun srrazjar prašomi pagal gaiimy vyrų padeda savo moterims vir ,
vio“ vardą " 2.582 sėdimas vietas turinčioje nis t5pas’ Sudarytas ir pamokų bes siųsti visų savo leidinių po tį pietus ir bulves skusti. 33 -Gražia Milane vienuolyno vai

Pirmuoju redaktorium , A. koncertinėje Orchestra Hali sa lentJles projektas. Numatyta 2—3 egz. žemiau duodamu ad proc. vyrų mazgoja indus po gomosios salės sienos.
Žvingilas pakvietė M. Paltana Įėję, Čikagoje, gegužės 8 d., 3 ^stiprinti visuomeninių moks resu. Gautieji, iš paskirų asme piet. Be to Gallup nustatė, jog
navičių, antruoju J. Smelsto vai. 30 min. Be „Dainavos“, ų ^U3_SS- omisija taip pat pa nų ar leidyklų, leidimai bus ka kuo vyras kultūringesnis, tuo
rių, kurį turėjęs „pavaryti“, ten jiems iškilmes padės pra Fu°s Vasari° 16 Gimnazijai trū rts nuo karto pakvituojami mu palankesnis padėti savo žmo 
nes blogai pradėjęs rašyti. Tre vesti iš Cleveland© atvyksta© s a™^. a V V1 programas n sų periodinėje spaudoje. nai namų ruošoje. Pagaliau juo 
Čiuoju red. buvo P. Bukšnai tis „K. M. Čiurlionio“ ansamb perzl^r.es. esa™s programas. Korespondenciją ir spausdi jAV kuris rajonas yra, labjau 
tis* ketvirtuoju Antonovas, pen lis. Tuo būdu viso choristų-da .vu2 1 J5 su.x^r^ a onuse {Jlus Australijos Lietuvių industrializuotas ir tirščiau ap 
ktuoju vėl Bukšnaitis, šeštuo lyvių bus apie 160—170 asme 155 Antanaičio, dr. J. Gri Spaudos Archyvo vedėjui p. B. gyventaSj juo jo vyrai pašto 
ju S. Michelsonas, „Maikio ar nų. To išskirtinio koncerto me ? a“8l,.;f’ Y; Žaliui, 9 Lloyd Ave., Nth. Ban viau dirba namų ruošos srityje,
tėvo“ feljetonų autorius, septin tu bus pagerbta ir lietuvė moti 
tuoju J. Jonuškis ir dabartiniu na.
Dr. J. Sonda.

'Labai įdomų aiškinimą duo parapijos salėje, talpinančioje 
ad S. Michelsonas: Amerikos apie 800 asmenų, įvyks vaka 
Lietuvių Taryba ir BALFas yra rienė-banketas „Dainavos“ gar 
*,Keleivio“ s 
ruoita. Be ko kita, ALT yra įs gų „j 
teigta 1943 meais, (Kanatdoje kordąvimui ir išleidimui, 
veikė Kanados Leituvių Tary Po tų iškilmių Čikagoje, ki 
ba nuo 1941 metų pabaigos), tą savaitę „Dainava“ vyks revi 

Prof. Vaclovas Biržiška rašo zito į Clevelandą pas čiurlionie 
apie socialistinius „Keleivio“ čius, kur pastariesiems padės 
pirmtakus, o red. Dr. J. Sonda minėti jų 15 metų sukaktį. 
— apie „Keleivio“, kaip social Dešimtmečio proga „Daina 
demokratų organo, kelių aišku va“ išleidžia gausiai iliustruotą ^“"skeveriū“^ Steponlvičtenė, sukaktuv^

i e r rv . v platmti tik to koncerto dieną. / H ė Joan_Au 
Kęst. Gardinas. — J

NUSTATYTA VASARIO 16 vykusiu.
GIMNAZIJOS KRYPTIS
Pastarajame PLB Vokietijos 

Krašto Tarybos suvažiavime bu 
vo išrinkta Komisija Vasario 16

Literskio, kuri turi tą darbą at kstown, N.S.W. ■ žmonės keičia ne vien politi
likti iki s. m. birželio mėn. 15 . _, . nmc lipt ir religiniu** įsitikini» . d ir nateikti nrnPramas komisi — Adelaides lietuvių teatro niu8» oet ir renginius ĮSiUKin

Po koncerto, Šv. Kryžiaus . . Datvįrtįntį mylėtojų grupė, režisuojama p. ™us’ Viešos opinijos tyrinėto
jai patvirtinti. Rįtelio, kovj.25 d. Adelaidėje )aa George Gallup paskelbė,

J. ŠTRAUSO pastatė A. Škėmos „ŽivUę“. J°S Regyje pastarųjų poros de
. -u . , . , „ČIGONŲ BARONO” _ Sydnėjun. Australijos, pe ‘”*'1 J.'???0“ .J’.'0“!
sugajvota w mspi bei, kūno tiks as surinku pini kotl<.„tinės atrankos buvo gra įsikėlęs gyventi dalininkas Ra I S t
. v,„ a, , ..... .. .„Dainavos^plok^Uų jre din tas-RZtaiSis. dirba .keramikos

rasčio pavasariniame koncerte, įmonėje, kuriai projektuoja iš reiį„j:a r j t r 
įvykusiame balandžio 17 d. Sa dirbinius. Gegužės mėnesį jis J 
kalų salėje, „Pirmyn“ ' _ j
išpildžiusiam visas arijas, vado darbų parodą, 
vavo muzikas Steponavičius. Pa 
grindines partijas turėjo Alg. kus, gyvenąs* Australijoje, mi 
Brazis, Praurima Krasauskaitė, nėjo 30 metų jūreiviško darbo

mą ir pastovumą. savo veiklos paminėjimui skir Valentinas Liorentas ir kt. Da
„Keleivi dabar leidžia Ame tą ledini, kuris r ~

rikoįi lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, redaktorium yra Dr.
J. fionda^ adminstiratoriium J.
Januškis.
ČIKAGOS LIETUVIAI RUO 

ŠIASI PAGERBTI 
„DAINAVOS“ ANSAMBLI.

Rudeniui muz. Steponavičius 
mano tą operetę patiekti su de 
koracijomis ir kostiumais, vi 
soj pilnumoj. ( g) įnešta per 4000 dolerių,

„Dainavos“ ansamblio pra Gimnazijos krypčiai nustatyti. ĮKŪRTAS AUSTRALIJOS L paskolų išduota per 3.000 do 
džia jieškotina 1945 mt. Hanau Komisijon buvo išrinkti šie as IETUVIŲ SPAUDOS 
a. M., Vokietijoje, D. P. stovyk menys: S. Antanaitis, T. A. Be 
loję. Ji turėjo eilę vaclpvų tiek rnatonis, V. Gailius, dr. J. Gri 
tautiniams šokiams, tiek cho nius, kun. A. Rukša, prof. K. 
rui. Dabar jų centrine figūra Zaikauskas ir Pr. Zunde, 
yra muzikas Stepas Sodeika. T“

Per 10 savo gyvavimo metų KIT Valdytojui K. Zaikauskui 
„Dainavos“ ansamblis yra tei ir sekretoriaujant dr. J. Gri 
giamai pasidarbavęs lietuvių niui, komsiija s

padarė 
m a n fe

pinigingu

‘ chorui, Sydnejuje ruošia savo dailės ■ Prof- Dr. J. Taylor, iš Ro
- ■ ___ - Chester universiteto, neseniai
'-"jūrų”kapitonas F. Marcin F‘re«kt: J0« Vokietijai nesan 

J r -- - - ti reikalinga nei Rytų Prūsija,
nei Karaliaučiaus sritis. Esą ne 
tiesa, jog be tų žemių likusieji 
vokiečiai negalės išsimaitinti. 

AIDAI 3(79) nr. 1955 m. Tą patvirtiną ir kai kurie vo 
kovo mėnesio. Gražiai atrodan kiečių ekonomistai.

Koncertą reikia skaityti pa tlS ir tuniun£as nr* ■ Šimto trijų metų lietuvė De
MONTREALIO BANKELIS troite. Kovo 4 d. Detroito „Fo 

„LITAS“ rd K°uge News“ laikraštyje til
., ... , , po nuotrauka Agotos Oškinie

gyvuoja, susidomėjimas kyla. nė švenčiančios savo 103-čią 
Iki šiol turime 126 narius, m T> 18 52 m ....gimtadieni. Ji gimė 1852 m. sa pgp veikia magiškai __ ypač,

- - ------ . usio men. 27 d. Lietuvoje. Į — jums sunku prisiversti tau
lerių Išvystyti veikimui, reikia AmerTlk3 atvyko prieš 55 me L g a r a n t u oi j a, kad jū 
nešti daugiau indėlių, jei visi. Jos sveikata yra gera, tik nuroed tas asmuo s pil 
narių įneštų bent po 100 dole L L -matytą sutaupyti sumą, jei
narų i estų oenr p a nebyle Jos megiamiau jCL/p’ieS tai Aūmirsite. Toli

sias darbas dabar yra žiūrėti te ^esJniųVinformacijų ir nemoka 
eviziją. mos pgp knygelės reikalaukite

jums artimiausiame Bank of 
Nova Scotia skyriuje.

Chester
pirmų kartą 

mano gyvenime.
THE BANK OF NOVA 
SCOTIA ASMENINIS 
TAUPYMO PLANAS 

(Personal Security Program)
LAIKYS JŪSŲ

SANTAUPAS KOL 
PASIEKSITE SAVO 

TIKSLĄ.
PSP veikia magiškai

ARCHYVAS. 
. _ T, ir •• narių inesrų oenr pu ivu uuic t™ ““‘““‘-./'•‘j □umuj.jv. j„.ALK Kultūros Draugija yra . * turėtume 12.000 dol. č!a “ neby1?’, J°S m£gJai™au gu jūs prieš tai numirsite. Toli

Įkūrus, Australijos Lietuvių *“im“ daugiau s,as darbas daba. .. ...........................................
Kovo 19 d. pirmininkaujant »/,? “ J° V' Cj“ aava ištaiga ir pagalvoję supra
it VairUH-rU.u v ■žaiiraucirnį puKvierusi x>. z,dij. sti, jog jej tenkinsimos tik įne ■ Vienuolė sesuo Judita Mari

sekretoriaujant dr. J. Gri Į šį archyvą bus renkama vi Šimu 5 dolerių, tai žinoma ir ja, 31 m. amžiaus, New Yorko
[ susipažino su sa Australijos lietuvių periodi veikimas bus lygus tik 5 dole vadinamam akių bankui, iš ku

liaudies meno reprezentavimui įvairių tipų vokiečių gimnazijų ka, knygos ir proginiai leidi riams. Tad visi lietuviai kvie rio atsargų pataisomas regėji
tiek užsieniečių, tiek savųjų programomis ir su ikšioline Va niai (kaip parengimų, minėji čiami nešti savo santaupas į lie mas akliesiems, atidavė savo pa
tarpe. Nuo atvykimo į JAV-es sario 16 Gimnazijos mokslo pr mų programos ir tt.) šie leidi tuviską bankelį. Jis veikia kas skutinę akį. Jos dešinė akis bu

niai bus kataloguojami ir sau sekmadienį, po pamaldų Auš vo išimta prieš keletą mėnesių,
, gomi iki atgaunant Lietuvai ne ros Vartų bažnyčios patalpose kai joje atsirado glaudoma. Gy

priklausomybę, vėliau jie turės prie Spaudos kiosko. dytojai jai pasakė, kad reikės ir
būti perduoti atsikuriančioms Bankelio Vedėjas. antrą akį išimti.

Jūsų partneris, 
padedąs 

Kanados augime.

The BANK of NOVA SCOTIA
„LAISVOJI LIETUVA“

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

($2.000) dolerių
Prenumeratos kaina $4.50 metams.
Adresas: 3157 So Emerald Ave., Chicago, Ill.

L J

Pičiūno nuotykiai. Pasileidęs vaikas nuskriaudžia Pičiūną.
VoiLA PtTCHf Qul tHTRt OAHS SA 
CABlNt CtiT U MOHlMl OE IE 
SOUPOUDRER Ot POU* A-GRMrtR

Iškirpk ir pasiųsk šį kuponą

Pavardė ir vardas.......................................
Adresas: .....................................................

»tUM MMCB

TAUTINAS MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJOS „LITAS“ STATUTAS.
Montrealio lietuvių kredito unija „Litas“ su ap 
rėžta atsakomybe, inkorporuoja pagal Quebec’o 
kooperatyvų-sindikatų aktą.

1. VARDAS
Kredito unijos vardas bus — Montrealio lietuvių kredi 

to unija „Litas" su aprėžta atsakomybe“. Žodžiai „kredito uni 
ja“ naudojami šiame statute, turi būti suprasti kaip liečią Mon 
trealio lietuvių kredito uniją „Litas“ su aprėžta atsaokmybe.

2. TIKSLAS
Kredito unijos tikslas skatinti taupumą savo narių tarpe 

ir tuo būdu sudaryti kredito šaltinį savo nariams leistomis nuo 
šimčių normomis ūkio ir šiaip produktyviniams tikslams.

3. INTERPRETACIJA
Šiame statute vyriška lytis apima ir moterišką, ir viena 

skaita daugiskaitą, kur prasmė tai leidžia.
4. VEIKIMO PLOTAS

Kredito unijos veikimo plotas apima didįjį Montrealį.
5. NARIAI

1., Kredito unijos narys turi patikti sekančioms kvalifikaci 
joms:
a) Jis turi būti lietuvių kilmės, arba vedęs lietuvaitę, arba 

ištekėjusi už lietuvio.
b) Jo gyvenamoji vieta, kai jis įteikia pareiškimą įstoti na 

riu, yra kredito unijoj ribose.
c) Jis turi būti veiksmingas asmuo.
d) Jis turi sutikti su kredito unijos principais ir tikslais.
e) Jo pareiškimas tapti nariu turi gauti valdybos pritari 

mą. Toks įstoti nariu pareiškimas Suprantamas kaip 
dalis memorandumo kredito unijos sąjungai.

f) Jis turi sumokėti vieną dolerį įstojamojo mokesnip, 
kuris negrąžinamas.

g) Jis turi pasižadėti įisgyti mažiausia vieną šėrą (įnašą) 
ir sumokėki įstojant.

2. Jei bet kurio: nario gyvenamoji vieta pasikeistų ir atsidur

tų už kredito unijos ribų, toks narys, valdybos sutikimu, 
gali/'pasilikti ir/toliau nariu, bet negali būti renkamas į 
valdomuosius organus.

6. PAGELBINIAI NARIAI
Pagelbiniu nariu gali būti asmuo, kuris atatinka šio statu 

to reikalavimus 5-tam skyriuje (1) sekcijoje, išskiriant sekciją 
1c, ir kuris yra mažametis arba ištekėjusi moteris. Kiekvienas 
mažametis arba ištekėjusi moteris, priimtas kaipo pegelbinis 
narys, yra objektu aprėžimų, numatytų sekcijoje 14 Quebec’o 
kooperatyvų-sindikatų akto. Pagelbiniai nariai neturi teisės 
balsuoti nei būti valdomuose organuose. Šiam statute minimi 
„nariai" supranta ir pagelbinius narius, išskiriant statuto 5, 
15, 17, 18, 19 ir 24 skyrius.

7. IŠSTOJIMAS IŠ KREDITO UNIJOS
1. Narys gali kiekvienu metu išstoti iš kredito unijos, pra 

nešęs apie tai raštu kredito unijos sekretoriui arba vedėjui (me 
nedžeriui).

2. Narys, kuris turi mažiau penkių dolerių savo šėrų (įna 
Šų) sąskaitoje, bet kuriuo metu, praslinkus vieniems metams 
nuo jo įstojimo į kredito uniją, laikomas išstojusiu.

3. Valdyba turi teisę pašalinti bent kurą narį, kaip tai yra 
numatyta Quebec’o kooperatyvų-sindikatų akte.

4. Narys, kuris išstojo arba buvo pašalintas, neturi dau 
giau jokių teisių į kredito uniją, iŠskiriarrt teisę atsiimti kiek 
vieną sumą, kuri yra jo šėrų (įnašų) sąskaitos kredite, kaip 
tai buvo augščiau numatyta, bet jis nėra atleidžiamas nuo už 
silikusios atsakomybės kredito unijai tuo savo išstojimu arba 
pašalinimu.

8. NARIO TEISIŲ GRĄŽINIMAS
Asmuo, nustojęs nario teisių, gali būti vėl priimtas sąly 

gomis, kurias valdyba skaitys patenkinančiomis.
9. KAPITALO MINIMUMAS

Kredito unijos kapitalo dydis gali .keistis, bet niekados 
neturi būti mažesnis penkiasdešimties dolerių.

10. ŠĖRAI ĮNAŠAI)
1. Nominale vertė kiekvieno šėro (įnašo)—penki doleriai..
2. Šerai (įnašai) sumokėtini įstojimo arba pasižadėjimo

mettu, arba, valdybai sutikus, ratomis. '
3. Kredito unija turi teisę užlaikyti nario šėrus (įnašus) 

už kiekvieną skolą to anrio kredito unijai, arba už išduotą pa 
skolą, kuri buvo jo laiduota.

4. Šerai (įnašai) gali būti perleidžiami tik valdybai auti 
kus.

5. Jei kredito unijos kasoje yra užtektinai laisvo kapita 
lo, pinigai įmokėti Šėrų (įnašų) sąskaiton, gali būti išimami 
bet kurią dieną kredito unijos darbo valandomis. Jei kredito 
unijoje nebūtų pakankamai laisvo kapitalo, toks išėmimas ga 
ūmas tik einant stat. 12 str.

6. Dividendo laipsnis, bent koks, mokėtinas už šėrus (įna 
šus), — nustatomas bendram metiniam susirinkime.

11. GRĄŽINIMO FONDAS
Jei kredito unijos laisvo kapitalo nepakanka, bent kuriuo 

metu, vykdyti išmokėjimus, arba patenkinti išėmimus visų rū 
šių šėrų arba jų dalies — nuo to laiko pusė visų įplaukiančių 
pinigų į kredito uniją turi būti įnešta į grąžinimo fondą iki tol, 
kol kredito unijos laisvas kapitalas sudarys galimybę pateną 
kinti tokius išėmimus. Grąžinimo fondas bus naudojamas ap 
mokėjimui tokių išėmimų.

12. PASKOLOS
1. Kredito unija gali duoti paskolas tik savo nariams, iš 

skiriant atsitikimus, numatytus Que,bed‘o kooperatyvų pindi 
katu akte.

2) Ribos,/kuriose gali būti skolinami pinigai savo naria 
ms (pilnai garantuoti, dalinai garantuoti, arba be kitų garanti 
jų, o tik skolininko parašu) nustatomos kredito komisijos, kas 
savo keliu turi būti patvirtinta Valdybos.

3. Skolinama bus tik [ūkiškieims ir .produktyviams |įks: 
tams.

6. Skolininkas gali visada sumokėti pilnai ar dalinai savo 
skolą kredito unijos darbo valandomis.

5. Prašymai pasiskolinti paduodami raštu su visomis rei
kalingomis žiniomis (informacijomis) ir turi būt prašytojo pa 
siiašyti. . .

6. Tiek kredito, tiek revizijos komisijų nariai tiesiogiai ar 
netiesiogiai negali skolintis pinigų iš kredito unijos ir negali 
būti laiduotojas bet kokiam skolininkui. Bus daugiau.
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu 
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Fomoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly)
11. PARYŽIUS

„Apie ką man dūmoti ant Paryžiaus grindinio, 
Grįžtant iš miesto ausims įdundėtoms?“

Ad. Mickevičius.
„Mousieur, vous n’avez pas de standing parisien“.

Fr. Hoffet.
Paryžius — visų, svajonė. Maskvos ir Romos aristokratų 

Naujai pasidariusių grafų ir ba salionuose, nemėgo Paryžiaus, 
ronų, besidarančių poetų, daili Reikėjo gyventi, kaip su nemy 
ninku ir studentų, provincijoj Įima žmona kad gyvena, 
nesitveriančių raštininkų, sve Reikėjo, kad jis būtų svečias 
timšalių, tarnaičių moterų vie mėgstančio titulus Chateau 
nuolynams ir prostitučių sta briand ir Romos pasmerkto ku 
žui atlikti Montmartro kavinė nigo filosofo Lamennais. Reikė 
se. jo, kad jis būtų draugas grafo

Paryžiaus gatvės šūkis — Montalembert, literatūros kriti 
būti mandagiu, o didžiausia ma ko Sainte-Beuve ir rašytojos Ge

E. Kardelienės (dešinėje) muzikos studijos Montrealy mokiniai (iš kairės): G. Stankaitis, V. Šipelis, V. Lukošius, 
G. Vazalinskas, R. Knystautas, R. Urbonas, A. Gaurytė, R. Jurjonaite, D. Aneliūnaitė, L. Bulota, A. Bulota, G. Butku 
tė-Čapkauskienė, Br. Bulota, S. Pakulytė, I. Šipelytė, V. Lukoševičius, V. Tenne-Sens, R. Kličjus, M. Stankaitytė, A. 
Lukoševičiūtė.
Šios studijos metinis koncertas įvyks šį sekmadienį, gegužės 1 dieną, 4 valandą po pietų, D’Arcy McGee salėje, 220 
Pine Avenue West. ,. . Foto J. Wachnianyn.

da, vyrų ir moterų, koketuoti ir orge Sand, kolega pažangiųjų 
įtikti. Vadinti daiktus netikrais liberalų Michelet ir Quinot. Jo 
vardais. veikalai buvo verčiami prancū

Buvo laikai, kada madinga zų kalbon, ir kritikai juos gy 
buvo turėti amie; atėjo laikas, rė, kaip savajį biffteck ir vin 
kada vyrui reikalingas jaunas rouge, 
vyras. Buvo salionai ir cenak — 
liai; atsirado surrealistų rūsiai.
Tik nebuvo sveiko, natūralaus žiuje Madame Lacroux priėmi cūzų ir hebrajų (sic!) kalbas, o 
žmogaus. me, Balzako klausiamas, jis iš Šventojo Sosto pasmerktos už

„Augščiausia ten dorybė — drįso įvertinti prancūzų litera heretišką tendenciją, poetas už cijoj ir retai teišeidavo iš Saint 
lankstumas, didžiausia yda — turą: 
savarankiškumas. „L’influen 
ce, mes chers amis, l’influence 
ėst tout dans cette ville“.1)

Regėkite, poetas atvyko Pa 
ryžiun, neiškrypęs Lietuvos 
laukų vaikas! Ne pasižiūrėti, 
bet gyventi.

Ne, jis neleis išprievartauti Monseigneur Affre, heretikas kyštį ir kilnią jaunystę, liku 
savo sveikos prigimties, ir tada svečias rūsčiai paklausė: šią amžinai tolimam krašte,
jį pradės ten gerbti. „Ar Tamsta manote esąs ge Kaip automatas, kartais žings

Paryžius — karti tikrovė, ras ganytojas?” —*— --1----- ’----------- ’-----
Yra tame mieste dar viena kla Monsieur, vous n'etes pas pa 
sė, mari, bet niekados neišsibai risien. 
gianti, keikdama ir raudodama, Koketuoti ir vaidinti daiktus 
įsikibusi į sugedusį miestą, dus netikrais vardais jis atsisakė, 
dama per vasaros karščius bla O puiki prancūzų kalba taip ti 
kynuose. Tai politiniai tremti ko meluoti ir girti, 
niai ir pabėgėliai. Valdžia yra f ~ „
bejėgė iškeldinti tokius iš So statytas romantikų cenakliui 
domos miesto.

Toks buvo turtingas ir civi nebesirodė.
lizuotas didelis miestas tada, C ___ ______ _  _
Liudviko - Pilypo epochoj, kai Tautos ir Piligirmų Knygas“, žino, k^p daug tave vertinti 
per pačius vasaros karščius jis vieną dieną uždarė duris tie reikia, kuris jau tavęs neteko. 
1832 metais profesorius Leleve ms, kuriuos traukiančius Reino šiandien aš tave regiu visam 
lis pasitiko stoty atvykusį iš link vokiečiai vadino „Sturmvo tavo puikume, tavo grožį dai I 1 a a —x* a a X — T 'l — — — - A-a a - — a a. — 1 J _ _ U • * • -.44 f-TA t • , • 5 • •nuoju, tavęs as ilgiuosi.

Nekaltoji Mergele, tu, kuri sustojus prie užeigos namų, tu 
saugojai garsią Čenstachavą ir r®J° iškeldinti iš vežimo ligonį 
spindi Vilniaus Aušros Vartuo ir laukti, kol praeis kosėjimai 
se, kuri globodamą seną Nau su kraujapludžiu.
garduko miestą ir jo tikinčiuo Tai buvo liūdna iškyla per 
sius, grąžinai kitados stebuklin Alpes ir Provansą.
gai man kūdikiui gyvybę (kai Toli dar nuo Italijos, sename 
ašarojančios mano motinos pa saulėtam popiežių mieste, jau 
vestas tavo globai, aš atvėriau nas poetas numirė poeto ranko 
mirštančias akeles ir nuėjau pa se ir angelo sparneliais spurks 
skui pėsčias tavojon šventyk telėjo į erdves. Kauno lotynų 
lon padėkoti Dievui už man kalbos mokytojas Provanso že 
grąžintą sveikatą), — grąžink mėj ant jo kapo parašė: 
dabar mane, padarydama tą pa „Stephanus Garczianski, mi 
tį stebuklą, manojon tėvynėn, les in bello contra Moscoviae ty 
Nukildink tuoj pat mano išsiil ranum...” 
gusią sielą į kalvų pušynėlius, Tada buvo ruduo. Provanso 
į žaliąsias pievas, besidriekian laukuose buvo gražu. Sustojęs 
Čias išilgai mėlynojo Nemuno,--------
į išmargintus javų laukus sidab 2) Iš „Pono Tado“. (Versta ne $ .oow brewery limited 
ro spalvos rugių plotais ir auk iš originalo).

„Geriausia politika, pakliu 
vus į girtuoklių tarpą, laukti, 
kol jie išsipagirios“, — rašė jis 
Nemcevičiui į Londoną.

Kai jo neseniai parašytos 
„Lenkų Tautos ir PiligrimųBet reikėjo būti paryžiečiu.

Grafienės Sobanskos, Pary Knygos“ buvo verčiamos į pran

so kviečiais; kur kerinti gars grįžtant Lione, viešbučio lange leidimu. Jo kūdikystės dienų 
tyčia primena gintarą, o žydin šildydamasis saulutėj, poetas ra kraštas turėjo likti amžinai gie 
tis grikis baltas, kaip sniegas, šė dar tik penktąją „Pono Ta dras ir nesudrumstas keršto 
kur dobilas nurausta nekaltos do“ knygą. . bei neapykantos, kaip įpusėjusi
mergaitės gėdingumu, o prie ža Kai jis sugrįžo į Saint-Nico rami vasara kad brandina vai 
lio takelio, lyg besitiesiančio las, artėjo žiema, ir ilgų naktų siu, praėjus kaprizingo ir vėjuo 
kaspino, stovi šen ir ten lauki regėjimuos vėl gyveno gimtojo to pavasario metui. Jaunųjų Ta 
nė kriaušė”.2)

Jis gyveno laimingas egzalta
krašto nostalgija, kol baigė ne do ir Zosės meilė, sklidina ty 
mirtingą simfoniją, koncertų ro idiliško džiaugsmo, turėjo 
koncertu, meile ir visuotiniu at Nukelta į 7-tą puslapį.

sidarė Saint - Nicolas gatvelėj -Nicolas. Nenusikirpdinęs, su
„jei pasirodytų naujas Omą nuo baisiojo miesto kakafoni barzda, ilgu redingotu ir dide 

ras ir sudegintų du trečdaliu jos ir melo.
leidžiamų knygų, — nebūtų ko Tada jis rašė „Poną Tadą“.
gailėtis“. Menkame ir skurdžiame bute

C’ėst de la part d’un etran ly, augščiau apačioj esančios
ger... arklidės, jis sielos gelmėse pra

Vizituodamas arkivyskupą regėjo vėl savo nekaltą kūdi

liais nuvalkiotais batais. Pasida 
rė pernelyg liesas, o pabalusios 
sutrauktos lūpos ir paraudusios 
akys išdavė nemigą ir pakilusią 
temperatūrą.

Retkarčiais susitikdavo su 
vilniečiu Domeika ir Ukrainos 
poetu Bogdanu Zaleskių.

Iš Poznanės Konstancija Liu 
niavo ilgai? vakarais po komba bienska priekaištaudama rašė 
rį, vienišas, kaip šmėkla, kol su aistringus laiškus, iš Romos — 
degdavo paskutinė žvakė, ir kunigaikštienė Volkonska. Jis 
praplikdavo brėkštantis rytas visai neatsakė. Jis buvo toli, 
Paryžiaus gatvių skruzdėlyne. Lietuvoje. Jis buvo ten.

„Kai aš rašau, man atrodo, Tada Steponas Garčinskis, 
lyg aš būčiau Lietuvoje“, — jis jaunas poetas, 1831 metų suki 
sakydavo. Išminčius su stiklu limo karys, Šveicorijoj buvo 
ginčysis, bet jis ten buvo, kai 
rašė:

„Lietuva, tėvyne mano, tu 
O parašęs lenkams „Lenkų esi, kaip sveikata: tas tik te

Viemntėtiai du gaminiai 
turi kokybes garantiją

Kartą Dovydo d’Angers pri

Arsenale, poetas daugiau ten

Drezdeno poetą. Per šimtą su egel der Revoliution“. Ten kry 
viršum metų miesto mados kei kštavę, Paryžiuje šie paukščiai 
tesi, išskyrus madą būti manda suskilo į politinius būrius, kle 
giu- gėjo ir plėšėsi, norėdami kiek

Naujas gyventojas, buvojęs vienas turėti poetą savo pusė 
--------  je. Jis išsikėlė incognito į siau 
J) Frederic Hoflet „Psychanaly rutę ir apleistą Saint-Nicolas- 
se de Paris“. -d’Autin gatvelę.

į> Igno Končiaus albumas
I „MEDŽIO DROŽINIAI

; GIMTĄJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“
• kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
Į 223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų.
I Kieti viršai. Kaina $ 5.00.

v Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: 
v L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.

prie mirties. Reikėjo ligonį ga g 
benti Italijon numirti nuo tu 
berkuliozės. X

Tam turėjo būti leidėjui par 
duotas „Ponas Tadas“, dar vi 
sai įsčiuje pradėtas, už keturius 
tūkstančius frankų. O jo auto X 
rius, rudens lietučiui šmakšno x 
jant, kiekvieną kartą diližanui Į? saw

PUIKUSIS

PRANAŠUSIS

SBEER
X _DOW BREWERY LIMITED Montraol • Quebec • Kitchener

ADOLFINA SKAISTIENĖ.

MIRGA
Dažnai aš prisimenu Vokietiją, studentavimo dienas ir 

Mirgą. Nebuvo tai labai smagios dienos. Vokiečių universi 
tete buvome svetimšaliai, svetimi ir nemieli. Trūko maisto ir 
apsirengimo ir ateities neaiškumas nuteikdavo pesimistiškai. 
Bet buvome jauni, sveiki dvasia ir kūnu ir su džiaugsmu ėmė 
me iš gyvenimo visa, kas ranka pasiekiama. Gyvenome bend 
rabutyje, lankėme paskaitas. Vakarais dainuodavome ir šok 
davome, ir juoko buvo pilni kambariai ir prieškambariai. Tai 
gi, dienos buvo jaunos ir nerūpestingos. Tik ne Mirgai.

Kai mano draugė turėjo mesti studijas ir grįžti į stovyk 
lą pas sergančią motiną, į bendrabutį užsiregistravo nauja me 
dicinos studentė ir buvo* paskirta dalintis su manimi kambariu. 
Pasisveikinome ir mano širdyje nutvieskė nepasitenkinimas. 
Mirga, augšta, liekna, šviesiaplaukė mergina buvo per graži, 
kad būtų mano draugė. Kolegų tarpe ji turėjo būti visų akių 
nukreipimo centras. O kuri iš mūsų būtų norėjusi pasilikti 
jos šešėlyje?!

Taip ir atsitkio. Tuoj po paskiatų, į mūsų kambarį prade 
jo belstis lankytojai. Mano didžiausiam nustebimui, Mirga vi 
sai nekreipė į juos dėmesio. Tiek su vyrais, tiek su mergino 
mis ji pasisveikindavo, pasakydavo, lyg iš prievartos, kelis 
žodžius, ir vėl pasinerdavo į studijas. Veltui buvo kviečiama į 
salioną, kur kiekvieną vakarą mes rinkdavomės, į teatrą, kiną 
ar kavinę. Man ji buvo nedraugiška ir aš vis daugiau prade 
jau praleisti liuoslaikį bet kur, tik ne savo kambaryje. Taip bė 
go laikas ir susidomėjimas Mirga pradėjo gesti. Išdidi, šalta, 
į visus žiūrinti su panieka, iš tolimos, mažos stovyklos nauja 
medicinos studentė buvo palikta ramybėje.

Studentų susiartinimo balius Universitete buvo ruošia 
mas per Užgavėnes. Su didžiausiu nekantrumu visi laukėme 
tos dienos. Kai aš ruošiausi sulauktos dienos vakaro iškilmė 
ms, Mirga susimąsčiusi Jžiūrėjo pro langą. Nors jos ir nemė 
gau, bet pasiūliau eiti drauge. Ji atsisakė. Tarpduryje susidū 
riau su pasiuntiniu, kuris Mirgai atnešė didelį, su Raudonojo 
Kryžiaus antspaudais, laišką. Mirga, jį poėmiui, aiktelėjo ir

aš nenoromis sustojau paklausti, kas per žinios. „Mano tėve 
lis. Jis mirės“. Jei tai būtų buvusi kita mergina, būčiau verkusi 
su ja, bet Mirga neverkė. Ji išsitiesė lovoje ir paprašė, kad aš 
išeičiau.

Didžioji susiartinimo puota man buvo sugadinta. Po ke 
lių valandų grįžau į tuščią bendrabutį. Mirga, kaip ir anks 
čiau, tebegulėjo lovoje. Atsisėdau šalia ir apkabinau tą man 
taip svetimą mergaitę.

— Kodėl tu sugrįžai? — paklausė ji.
— Tavo tėvelis. Kur ir kada jis mirė.
— Prieš dvejus metus. Kažkokiame Olandijos mieste 

tyje-
— Tu žinai, Vida, man dažnai kyla klausimas, kodėl mes 

gyvenome ir man atrodo, kad kažkur, kažkada esame papildę 
didžiulę nuodėmę ir dabar turime už ją atgailauti. Kieno nuo 
dėmė buvo didesnė, tas kenčia daugiau; kieno mažesnė — tas 
mažiau. Pasaulis ir yra tas pragaras, apie kurį Šventas Raštas 
mokina, bet žmonės yra per siauro proto, kad tai suprastų. Ar 
gali būti blogesnė vieta ir didesnis kentėjimas kur nois kitur?

Aš turiu septynerių metų broliuką Rymantą. Nei mainos, 
nei tėvo. Jį priglaudė viena šeima stovykloje, bet tu manai, 
kad aš nežinau, kiek jis kenčia. Mažytis, vargšas berniukas, 
kuris nepažįsta mamos pabučiavimo, nei tėvo paglostymo, ku 
ris auga ne pienu, bet vandeniu ir kurio pėdelės mina ne savą, 
bet svetimą žemę. O namuose buvo keturiasdešimt aštuoni 
hektarai derlingų arimų, žalių pievų, tėtis ir mama ir visada 
besijuokianti sesuo. Kas šiandien iš manęs? Kaip aš galiu pra 
linksminti savo mažą broliuką, kai širdis pilna neapykantos ir 
skausmo? Ypač dabar, kai paskutinė viltis užgęso. Visus sun 
kius metus ėjau per gyvenimą, gyvendama rytdiena. Susirasiu 
tėvelį ir kaip išdidus jis bus manimi. Išsaugojau broliuką, bai 
giau gimnaziją, studijuoju. . . Gavau šį laišką. Ar nereikia už 
rašyti ant žemės vartų: palikite viltį, kurie čia ateinate!

Bėgome iš Lietuvos. Buvo vidurvasaris, noko javai ir 
antrą kartą žaliavo pievos. Su apkartusia širdimi palikome 
visa, kas miela, bet pasitraukimas atrodė laikinas, todėl nebu 
vo per daug skaudu. Važiavome arkliais ir Rytprūsiuose bom 
bardavo. Kai po trumpos baimės ir susijaudinimo atmerkiau 
akis, netoli savęs pamačiau motiną. Vėl užsimerkiau, tačiau

tas nepagelbėjo išblaškyti baisų sapną. Motiną ir daugelį kitų 
tuoj pakasė, o mes, kadangi arkliai taip pat buvo kritę, ^rti 
miausioje stotyje sėdome į traukinį.

Buvau pametusi laiką ir atrodė, kad važiavome be kelio ir 
be pabaigos. Atsimenu, tik kad kažkur išlaipino, vedė ir pri 
statė kasti apkasų. Pradžioje buvome su tėveliu, bet vėliau jį 
atskyrė. Pusalkaniai, purvini, sužvėrėjusių žmonių tarpe, rau 
sėme Vokietijos žemę ir glaudėmės prie jos, kai lėktuvai ata 
kuodavo. Tėvelį mažai matėme. Mažai ir mudu būdavome 
drauge. Dieną Rymantas likdavo barake su kitais vaikais, o 
vakare, kai susiglausdavome, kaip narvelyje uždaryti paukšte 
liai, būdavome perdaug pavargę, kad ką pakalbėtume. Ir taip 
du mėnesius keliavome iš apkasų į apkasus, vis mažiau maty 
davome tėvelį, ir mano broliukas ėmė nykti ir vysti, kaip pa 
kirstas berželis. Nerasdamas kitos išeities, tėvelis pasiprašė 
būti priimtas į kariuomenę. Jį aprengė uniforma, o mus, kaip 
kario šeimą, įsodino į traukinį. Kaip šiandien matau atsisvei 
kinimo momentą. Apkabina tėvelis mudu abu, tvirtai pri 
spaudė prie savęs ir šnekėjo: „Mirga, dukrele^ tu esi didelė 
xiiergaite. Tau tuoj sueis šešiolika metų. Neapleisk savo bro 
liuko. Rūpinkis juo ir savimi, kol aš vėl būsiu su jumis. Pasi 
melsk už mamytę ir mane. Praeis karas, vėl susitiKsime, grį 
Šime namo. Lai Dievas jus, vaikai, laimina. Įdavė šimtą mar 
kių, tetos Bavarijoje adresą ir, traukiniui pajudėjus iš stoties, 
išnyko tolumoje.

Kai sausakimšai pripildytas traukinys sustodavo, stotyse 
gaudavome šilto vandens ir duonos. Kartais net sriubos. Per 
daug neapšaudydavo. Ir po trijų kelionės dienų pasiekėme 
Leipcigą. Reikėjo laukti traukinio. Mudu nakčiai pasilikome 
stotyje. Rymantas nerimavo, prašėsi mamos ir tėčio, klausė, 
kojdėl nevažiuojame namo. Glaudžiau prie savęs ir užniūnia 
vau lopšinę. Kai užmigo, paguldžiau ant vienintelės išlikusios 
antklodės ir pati nuėjau pasiteirauti, kada išeis sekantis trau 
kinys. Paskelbė oro puolimą. Per panikos apimtus žmones, 
bėgau į laukiamąjį pas broliuką. Visa jėga veržiausi prieš 
srovę, kaip pamišusi šaukiau Rymanto vardą ir prieš savo va 
lią buvau nešama į požemį. Krito viena, kita ir daug daug bom 
bų. Užgęso šviesos, ant grindų sukritę žmonės tylėjo. Lipau 
ant gulinčių, blaškiausi tamsoje ir šaukiau, kol kažkas parmu
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Jurgio Blekaičio „Vardai vandenims ir dienoms“
(Išleido Terra; Viršelį, titulinį dominuoja: sutiksime vandenį 
puslapį ir skyrių vinjetes piešė ir lietų, lašėjimą, srovenimą, te 

Z. Mikšys; 70 psl.) kėjimą ir bangas beveik kiek 
Jurgis Blekaitis lig šiol bu vienam eilėraštyje. Neatsitikti 

vo daugiau pažįstamas kaip te nai, be abejo, ir pavadinime po 
atralas — vienas jaunesniosios etas rašo- pirma vardus vande 
kartos režisierių. Literatūroje nims ir tada tik dienoms. Ta 
jis pasirodė, dar Lietuvoje, kaip čiau, nei knygos pavadinimo ra 
vertėjas, vėliau gi spausdino finuotumas, nei įvadinio mot 
eiles ir recenzijas tremties sp to mįslingumas, mūsų many 
audoje. Taigi — ši knyga yra mu, negali nukreipti akylesnio 
Blekaičio pirmas debiutas lite skaitytojo dėmesio nuo to fak 
ratūrinėje scenoje.

Iš anksčiau skaitytų Blekai 
čio recenzijų apie poeziją, mu 
ms liko atmintyje kaikurie įsi 
dėmėtini jo literatūrinės sam 
pratos momentai: netiktai griež 
tai dualistinis tų aptarimų ben 
drasai pobūdis, svyravęs nuo--------- o-----  --------- -----
pietistiškos adoracijos ligi aler ir alogiškų šaradų raizgynės ar 
giško nepakentimo, bet taip ba nesimetama bauginančion 
pat, nemažiau įdomus, pačių au surrealistinių vaizdų gamybon, 
torių 1........ '
kuosius“ ir „moteriškuosius“ 
arba intelektualiuosius ir juslin 
guosius tipus. Tokiu būdu, esą 
me paties autoriaus praturtinti 
įdomiom sugestijom, kulias ban 
dysime, tarp kita ko, pritaikyti 
ir jo kūriniams.

Jurgio Blekaičio eilių kny 
goj vienas recenzentas įžvelgė 
tam tikrų novatoriškų tenden 
cijų, t. y. naujo žodžio jieškoji 
mų lietuvių poezijoj. Stengė 
mės jų surasti, tačiau konkre 
čiai apčiuopti nepasisekė nei 
specifinių tematinių, nei forma 
linių pasiekimų, kurių nebūtu 
me jau anksčiau radę lietuviš 
koj poezijoj. Tad grįžome prie 
įprastinio metodo- suklasifikuo 
ti pačias pagrindines kryptis 
„Varduose vandenims ir dieno 
ms”. Tokių užtikome tris: tra 
dicinę emocinę, intymiu žodžiu 
besistengiančią perduoti savus 
išgyvenimus; pažįstamą esteti 
nę, formaliniu išbaigtumu šie 
kiančią perduoti poetinės tikro 
vės apraiškas ir, šiandien ma 
dingą, intelektualinę, tam tikrų 
poetinių (ir racionalių) šifrų pa iškritus nuvytusi pievų gėlė, 
galba pasiryžusią atverti egzis (18 psl.)
tencijos gelmes. Kaip šie trys Ateik, vos spėjama... Ateik, 
pagrindiniai keliai apvaikščio 
jami mūsų debiutanto ?

Pradėsime paties poeto pasi 
sakymu. Knygos motto pabai 
ga tokia:

— Tebus, tebus, 
lyg duona visų dienų, už mus 
žodis, dangaus iš mūsų

[vaduojamas, 
jūros liūliuojamas žodžių

[lietus.
V. v. ir d., 5 psl.

to, kad Blekaitis, visdėlto, iš 
esmės yra emocinis tipas. 
Šiai lietuvių poezijos tradicinei 
„širdimi rašomai“ krypčiai Ble 
kaitis atidavė didžiausią duok 
lę. Ir, taip pat mūsų nuomone, 
geriausią. Ten, kur autoriaus 
nesistengiama forsuoti keblių

klasifikavimas į „vyriš Ps atranda šiltą ir intymų žodį 
ir vaizdą ir sugeba skaitytoją 
įtikinti, kad yra radęs autentiš 
kam išgyvenimui tinkamą įfor 
minimą. Tokie yra eilėraščiai 
„Didžioji 24“’, „Vėlinės“, „Dėt 
molder Jahre“, „Marija“ ir 
„Andrius“, Nors ir juose gero 
ka doza neskoningų išsirciški 
mų (mano širdies klusniam 
dugne; Ir tada finalas auga ir 
įniršta; Lyg, rėždamos nagais 
visos naktys jam ant skruostų 
metės) ardo vientisumą. Šalia 
tokių sėkmingesnių emocinių 
eilių yra žymiai gausesnis kie 
kis, kurie tiktų lietuvių senti 
mentalinės poezijos (jei tokia 
būtų kada leidžiama) antologi 
jos puslapiuosna. Blekaicio em 
ocinių eilių pagrindinė yda yra 
jų perdėtas sentimentalumas, 
tiesiog feministiškas verkšleni 
mas. Štai žiupsnelis jų:
Ir aš išeinu susitaikęs ir 

[aiškus, 
kaip spalio diena geltonoj 

[pakelėj, 
kaip vakar, bedeginant 

[užmirštus laiškus,

„THE LATOV AK“

Vakarinės Moravijos tautinis šokis.

Populiaraus Latovak šokio pagrindas 
ne šokio judesiuose, bet ypatingai gra 
žioje šokio muzikoje, kur staiga rit 
mas paiskeičia į du ketvirčius. Taip 
pat, kaip ir visuose čekoslovakų šo 
kiuose, originalūs tautiniai rūbai pake 

šokio iškilmingumą. Ilustraiijoje 
augščiau mes matome žinomą Kyjov 
kostiumą, kai šokėjai atlieka Latovak 
šokio vad. vrtak žingsnį.
Tautiniai šokiai, kartu su kitomis Če 
koslovakijos kultūros formomis, atsi 
neštomis imigrantų į Kanadą, be abe 
jo turės pagrindinės reikšmės kultūri 
niame jūsų naujojo krašto vystymesi. 
Prisiminkite tai, kai galvojate apie sa 
vo tėviškę.

SĖKMINGA.

IMIGRACIJOS srityje BALF 
fas išeina su pilnomis teisėmis 
savarankiškai vykdyti tremti 
nių imigraciją pagal ^naująjį 
įstatymą — Refugee Relief 
Act of 1953. Dabar visu aktua 
lumu iškyla darbo ir buto ga 
rantijų klausimas norintiems į 
Ameriką atvykti.

ŠALPOS darbui plėsti įvairio 
se kolonijose jau pradėti vyk 
dyti pinigų, rūbų ir avalynės 
vajai. Tikima lietuvių visuome 
nės duosnumu varge esantiems 
savo tautiečiams padėti.

EUROPON nuo Cleveland© 
Seimo išsiųsta 14 siuntų mais 
to — sviesto, sūrio, riebalų, 
sviesto, pieno miltelių ir k. — 
425.700 svarų vertės 140.870 
dol.; 9 siuntos rūbų ir avaly 
nės, 40.123 svarai, vertės 38. 
200 dol.

O virš visko plaukė, kaip 
[kvapas, o po visko telkšojo, 

kaip tropiškas liūnas, 
lingavo nuodingom kardinėm 

[lelijom ir, — nevietoj, lyg 
[išraudimas, lyg iš kalėjimo 

į karnavalą iškritęs diyžuotas 
[kalinio kūnas, — 

šmėkšojo, — lyg nebe mūsų, 
[lyg pomirtinis,—įsįmy Įėjimas. 

(56 psl.) 
Iš viršaus tingiai sklido gerklės 

[skalavimas.
„Bičiuli! Anubi! Eikš!“ 
Šuns žvilgsnis sutirpo, 

[sužvilgo, 
laižančiai geras, ir uodega 
atsaliutavo man amžiną 

[ištikimybę
dame. Blekaičio eilių formali tu neskoningumu. Tai hierogli „O, kaip praeinama gyventi, gyvent ar mirt! 
nis apipavidalinimas, bendrai, fai ir nemalonių, egzaltuotų šū kaip 
skurdokas ir panaudotieji aso kt.e^ėjimų rinkinys, )abai retai lektualiųjų posmų balansas bus 
nansai taip akivaizdžiai įklijuo beprimenąs poeziją. Keli toki tikrai graudus.
ti, kad ne tiktai darko eilių vie pavyzdžiai: 
numą, bet ir muzikaliniam kū ... Gyvieji
rinio sustygavimui nedaug ką ir laisgyviai — jie žus. O pūs 
padeda. Panašūs eksperimentai ir pūs trimitai, lyg patyčias 
debiutantui, neapdovanotam iš iš jo išpūsto- skausmo ir — 
skirtinu poetiniu talentu, labai (o, gėda! Žemėn! Krist ir 
pavojingi ir todėl, kad jie ne [mirt!)
gailestingai iškreipia eilėraščio ir meilės, paliestos netyčia, 
prasmę, sugestijonuodami kaip kuri staiga: (o, spąstų spąstai!) 
autorius nebe pats valdo eilėda sugaus dar gaudesniu variu 
rą, bet pastaroji jį prievartau ir sielvartu, kuris užgrius, 
ja. Štai kelios tokios eilutės: kaip lapų lavina, fantastą.
Alėjoj (gėla prie lapų prisišlie (26 psl.)
jo“; „Be prošvaistės ir be pa — siūruot, siūruot — 
guodos / užspringdami sminga o, kaip beprasmiškai! — 
lašai, „...nostalgija šmėkla į šie [amžiuose
lą įsėlina / ir sminga su snai panertiems, skausmuos 
gėm, ir skamba skausme...“ [sūriuos,
„Tai pasąmonės vario vartais / kažkieno- didelių rankų 
prasiveržėlis, skausmo su [glamžomiems—
nūs...” „Ir aš su jumis metu/ (50 psl.)
save po lašą, po lapą mėlynėn“. .. ų žengiau į kmbarį, kažkam 

Nesėkmingiausi Blekaičio [klusnus,—
Šalia minėtų sentimentalių bandymai, visdėlto-, tie, kuriuo kažkam, kas lauks, žinau, lange usia, besistengdamas visa jėga 

Nors šių eilučių prasmė ir pasisakymų, pradedamų švel se siekiama pasisakyti giliai, [sustingęs, išgauti moderniškų ir drastiškų
sunkiai apčiuopiama, bet savo niais o!, nemažą dėmesį poetas raizgiai ir mįslingai. Tai tikra Jis šiąnakt neišeis. Jis šiąnakt efektų, kurie tokia negailestin 
tiška debiutuojančiojo credo iš skiria ir estetinių eilių kūrybai, pseudointektualinė rebusų, ša [neužsnus. ga (bet logiška) atatranka su
skaityti galime: mįslingas savo Radausko poezijos įtaka juose radų ir mislių raizgyne. Kad Tylės — bet šauks. Išeisiu: gniuždo ir autorių ir poeziją, 
jo poetinio pašaukimo įprasmi aiškiai pastebima, tiktai, žino dar paklaikintų ir šiaip jau ne [dingęs. Kita vertus, tai rezultatas au
nimas čia simbolizuojamas, ma, nei panašaus meistriškumo jaukią nuotaiką, Blekaitis nau (31 psk) toriaus netvirtos, knyginės „a

„umu!“, tai tariamų inte (Vilnonių kojinių gurgėjimą
[užputę 

sagųnelaukta iš mano 
acteku, ar keltų, ar pūnų 

[kalba)...
(62, 63 psl.) 

Pro metus, lyg pro ašaras
[girdis, 

kai —, vaiduoklis, nakties
[vagis— 

godžiai gerdamas mano širdį, 
neatspiriamai pragys.
M . C24 PS1‘)

[tyli galybe!
Aš, alpstanti liepsna 

[vaiduokliškam slėny, 
šaukiu — ateik, švelni, 

[priglausk į savo glėbį, 
įsūnyk! Ir užpūsk. Užsnik.

[Užmik many.
(41 psl.) 

O rože, trapus ir mistinis žiede, 
mano žvilgsnis apvaisino tave 
pragaro dulkelėm. (64 psl.)

Blekaitis savo temų nesuge 
ba poetine kalba perduoti, nes 
visiškai nejaučia žodžio. To 
kio retai neskoningo debiutan 
to (ir su tokia pretenzija) jau 
ilgai neteko užtikti. Blekaitis 
savo pertemptai jautriuos ir 
klaidžiuos posmuos dažniausiai 
pasiekia tik komiškų efektų. 
Tragikomiškų, tiksliau sakant.
Prisimenant knygos autoriaus Surrealizmas nėra kūrybinės 
kadaise paskelbtas frcudiškas impotencijos vaisius, modernia 
užuominas, reikia pastebėti, 
kad tokio užslopinto bei nejau 
kaus erotizmo ženklų jo raštuo 
se itin gausu. Čia kalbame apie 
Blekaičio poezijoj prasikišan 
čius neestetiškus, bazuojamus 
fiziologiniais atributais ar vyks 
mais, simbolius, o taip pat ir 
vaizdus. Manome, kad debiu 
fantas bus čia suklydęs, pirmia

kųjų pakraipų menas yra išau 
gintas ir autentiškos žmogiškos 
laikysenos, bet ne iš knyginių 
iškarpų, sudėliotų, jieškant 
įmantrių efektų. Tokia lipdyba 
lieka žodinė kabalistika, nežiū 
rint, kaip geraširdiškai į ją 
žvelgtume.

Taigi: Blekaičio debiutas nė 
ra pavykęs. Tai tėra eilutės, ku 
riose, dažnai, pretenzingu stro 
pumu stengiamasi vaidinti ne 
paprastą poetinį pasaulį. Be 
kai kurių išminčių, tai yra hiero 
glifų rinkinys, atmieštas senti 
mentaliai saloniškais sušuki 
mais ir nevykusiu šiandieninių

įtampoj laimimo, „žodžių lie formos išbaigtumo prasme, nei dojasi amerikiečių poezijoj nu Tokių pavyzdžių gausu. Jei la mode“ laikysenos. Pacituoja .(lietuvių ir kitataučių) poetų 
taus“. Bendrai, Blekaičio kny panašaus kondensuoto poetinio žiūrėtais surrealistiniais atrihu gu prie jų dar pridėsime lėks me keletą ryškesnių pavyz sekimu.
goj drėgnasis elementas aiškiai vaizdo Blekaičio knygoj neran tais, tiktai juos inkrustuoja re čių „filosofinių“ posakių, kaip džių: H. Nagys.

še ant žemės ir sukritau raudojime. Po kelių valandų puolimas 
praėjo. Pagrindinis stoties pastatas liko nepaliestas. Išsimu 
šiau į viršų. Ten, į antklodę susisupęs, ramiausiai miegojo Ry 
mantas. Pravirkau iš džiaugsmo ir užmigau. Pabudau, ir prie 
manęs so-tvėjo senyvas, geležinkelio uniformoje, vyras. Tuoj 
paklausiau, kada išeis pirmutinis traukinys. Atsakymas buvo 
liūdnas. Sudaužyta geležinkelio linija, judėjimas paralyžuo 
tas kelioms dienoms. Paklausė, kas esame ir kur keliaujame. 
Pasiūlė prisiglausti pas jį. Su džiaugsmu sutikau. Kaip maža 
turėjau patyrimo ir kaip labai pasitikėjau žmonėmis. Per ap 
linkines gatveles, dūmų, griuvėsių ir besiblaškančių žmonių 
minias, pasiekėme jo bombardavimo nepaliestą namą. Pasisa 
kė šeimą išsiuntęs į kaimą. Su malonumu išsiprausėme šilta 
me vandenyje, valgėme duonos ir dešros ir niekada nepamiršiu 
blizgesio Rymanto akyse, kai mūsų geradarys jam padavė stik 
linę karšto pieno. Minkštoje lovoje apsikabinau savo mažą 
broliuką ir išmiegojom visą dieną. Nežinau, kiek dar būtume 
miegoję, jei ne malonus pakvietimas vakarienės. Gailėjaus, 
kad gimnazijoje mažai tekreipiau dėmesio į vokiečių kalbą. O 
taip daug norėjosi papasakoti, pasiguosti ir dėkingumą iš 
reikšti. Dar kiek pašnekėję, vėl sugulėme. Ir tą naktį pabu 
dau vokiečio glėbyje. Nepagelbėjo maldavimas nei gynima 
sis. Po keletos minučių, aprengusi tebesnaudžiantį broliuką, 
nešiau jį svetimomis gatvėmis, pati drebėdama, kaip rudens 
pavytęs lapas vėjuje. Krauju rausvavo /padangė, miestas te 
bedegė ir, lyg atjausdamas žmonių nelaimę, dangus lynojo. 
Nežinoma kryptimi, klupdama ėjau per griuvėsius, kad tik 
toliau nuo vokiečio vaišingumo ir gėdos. Nepasakosiu dėta 
lių, kaip sekėsi tolimesnė kelionė. Tas visai nesvarbu. Aš 
tik norėjau surišti vaizdą su faktu, kad tu geriau suprastum, 
kodėl aš nebepasitikiu žmonėmis. O kad suprastum, kad ne 
vienas atsitikimas mane atstūmė nuo visumos, dar truputį 
papasakosiu apie anas dienas.

Galų gale pasiekėme norimą miestelį. Kažkokios organi 
zacijos atstovė leido pernakvoti rotušės rūsyje ir iš ryto nu 
vedė į pabėgėlių prieglaudos raštinę. Ten sužinojau, kad teta 
išvažiavusi tolyn į Vakarus. Nebeturėjau kur važiuoti, nei 
ką daryti. Paprašiau prieglaudos. Apylinkėje buvo daug pa 
bėgėlių ir niekas nenorėjo duoti darbo pablyškusiai mergai

tei ir mažam jos broliukui. Savaitę išgyvenome tamisame rū 
syje, ir jei ne tėvelio įduoti pinigai, būtume turėję mirti iš 
bado. Kai paskelbdavo oro puolimą, moterys, vaikai ir vyrai 
subėgdavo į „mudviejų“ rūsį. Ir tu manai, kad motinos, 
glausdamos prie savęs savo vaikus, Ibent kartą paklausė, kas 
esame, kur mūsų tėvai ir namai? Kartą Rymantas prislinko 
prie vokietuko ir apkalbino jį lietuviškai. Motina sugriebė 
savajį ir su pasibjaurėjimu atstūmė Rymantą.

Pagaliau atsirado ūkininko šeima, kuri sutiko duoti man 
darbo. Buvo lengviau, negu prie apkasų kasimo, turėjome 
šiltą pastogę ir maistą ir pažadą surasti tėvelį. Netoliese ap 
sigyveno dvi lietuviškos šeimos. Bėgte nubėgau jų aplankyti. 
Su džiaugsmu prašnekau lietuviškai. O! kokia šviesi buvo 
diena, nors perdaug nuoširdumo ir čia neradau. Kai priartė 
jo frontas ir bolševikų patrankos ėmė gausti visai netoliese, 
ėjau pasiklausti jų patarimo, kas daryti? Deja, jų neberadau. 
Du našlaičiai vaikai būtų tik apsunkinęs jų kelionę. Keliais 
traukė pabėgėlių vilkstinės. Traukiniai nebėjo. Susirišome 
savo daiktelius ir vieną ankstų pavasario rytą prisijungėme 
prie keliu beeinančiųjų.

Kaip matai, išlikome sveiki ir gyvi. Užėjo amerikečiai, 
susidarė stovyklos ir vienoje jų mudu prisiglaudėme. Apie 
tėvelį neturėjome jokių žinių. Bet turėjau viltį, gyvenimo pa 
tirtį ir Rymantą. Išmokau nepasitikėti žmonėmis, pati kovo 
u su gyvenimo vargais. Ne laiku suaugau. Ir patikėk, jūs vi 
sos, nors dauguma vyresnės už mane, esate žali, kaip tie prie 
kelio nesubrendę, žirniai. Ką jūs imate iš gyvenimo? Bliz 
gučius, stiklo karolius, kurie blizga saulėje ir sudūžta be gar 
so. Ar jūs pažįstate gyvenimo rimtį, ar sustojate savo džiu 
gių dienų bėgime ir pagalvojate, kur einate? Žinau, ką tu 
dabar nori man pasakyti. Gimnazijos kapelionas bandė ma 
ne įtikinti, kad be linksmumo savo ribose rimtis ir susikaupi 
mas neatneša tobulybės, kad tas, kas netturi širdyje artimo 
meilės yra nevertas žmogaus vardo. Bet vilkas vilkui nekan 
da, o žmolgus žmogui — jei tik randa silpnesnį už save. Aš 
Neapkenčiu žmonių^ nes jų saldus liežuvi® nešioja gylį ir ne 
kaltas , juokas nuskamba artimo nelaimėje;. Ir dabar paskuti, 
nė šakelė — viltis, nulūžo. Nebėra tėvelio.. Ir niekada nebe

bus. Nebėra prasmės tapti daktare. Jokie daktarai jo neišgy 
dė. Jie leido jam numirti. Ir kodėl aš turėčiau kam nors pa 
gelbėti, jei man ar mano artimiesiems dar niekas niekada ne 
ištiesė pagalbos rankos? Ar yra prasmė palikti Rymantą sve 
timų globai ir dienas, naktis sėdėti prie knygų? Ir puikią glo 
bą turi manot broliukas! Kartą vakare grįžusi radau besėdin 
tį prie stovyklos vartų. Perdaug pavargęs būvio, ikad įliptų 
į penkto augšto pastogę. Niekas jo nepasigedo, niekam ne 
parūpo, kur jis yra. Priglaudė, nes globėjams: maloni padi 
dinta maisto kortelė. O, žmonės, žmonės, kaip aš pavargau 
tarp jūsųį begyvendama!

— Mirga, aš suprantu tave, bet patikėk, nesvarbu, kiek 
pergyvenę ar nuskriausti, mes negalime žiūrėti į gyvenimą per 
juodus akinius. Pasaulyje yra gerų Ir blogų žmonių. Reikia 
mylėti ir būsi mylima. Tavęs niekas neriša anoje stovykloje. 
Aš turiu tėvelius. Jie globos ir mylės tavo broliuką. Mes bū 
sime seserys, Mirga. Aš tau padėsiu atgauti pasitikėjimą žmo 
nėmis. Ir tu pamatysi, kad ir vargingoje tremtyje galima ras 
ti gyvenimo prasmę ir grožį.

— Jau vėlu ir tau laikas miegoti. Atleisk, Vida, kad tiek 
daug prišnekėjau. Labanakt!

Rytą tyliai, kad neprižadinčiau Mirgos, išėjau į paskaitas. 
Grįžusi jos neberadau. Ir niekada, iki šių metų Vasario 16-sios, 
apie ją negirdėjau. Minėtą dieną švenčiau Čikagoje. Į garbės 
prezidiumą, tarp kitų garbingų žmonių, buvo pakviesta dakta 
rė Mirga Normantienė. Mano- didžiausiam nustebimui, ji bu 
vo ta pati mano buvusi kolegė. Po minėjimo draugiškai pasi 
sveikinome ir ji man šneklėjo:

— Vida, Vida! Aš taip dažnai apie tave galvodavau. Ir 
kaip teisi tu buvai aną naktį. Koks gražus pasaulis, kai nusi 
imi juodus akinius. Ilgai aš juos nešiojau. Tol, kol sutikau 
Liudą. O, štai ir jis ateina. Tuoj tave supažindinsiu su savo 
išrinktuoju. Ten, su ana dailia mergina, šnekasi Rymantas.

Supažindino su vyru ir pakvietė pas save. Pasigyrė augi 
nanti du sūnelius.

Turėjome vargo, kol pasiekėme išėjimo duris.
Tiek daug draugų ir bičiulių norėjo paspausti Mirgos ran 

ką ir tiek daug gražių žodžių ji turėjo kiekvienam pasakyti.
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daug projektų yra specialistų 
rankose.

Toronto Reference Library 
ir Central Circuleiting Library 
yra dvi iš gražiausių Kanadoje. 
Be šių dviejų rūmų dai turima 
16 skyrių ir 33 mažesnių sky 
rių, kurie prijungti prie miesto 
mokyklų. Bibliotekos rūmuose 
turima John Ross Robertsono 
kolekciją, apimanti graviūrų, 
spausdinių ir tapybos darbų, 
rodančių ankstyvą Kanados gy 

_ . venimą. Tai yra didžiausia ir
Toronto tuo tarpu pastate brangįausįa esamų kanadiškų 

spausdinių kolekcija.
- - - Toronto Art Gallery (Meno

. . J J aikštes, pirko geresnius tramva galerija) turi puikią paveikslų
nui daug daugiau padeda negu jus ir išleido daugiau pinigų kurioje gaiima rasti
kitur, isskyrus gal Montreal!, viešoje labdarybėje negu kokia ltališk mokykja iki šios dienos 

Toronto neturi jokių ypatin nors kita bendruomenė krašte. surrealistų meno. Toronto mu 
-v . >r^'OronJ.° Bay gatvė išstūmė 2^jus yra Toronto Universiteto 

miestų atžvilgiu. Montrealio St. James gatvę ir Archeologinio skyriaus profe 
. šonų žinioje. Kanadiska tauto 

jų ežerų ir jis neturi gelezinke ru. Jo aerodromas yra daugiau saka ir indėnu gyvenimas yra 
puikiai atvaizduoti, kaip ir di 
nosaurai bei egyptiečių mumi 
jos. Šarvų ir ginklų kolekcija 
yra žinoma visame pasaulyje.
Toronto, kaip ir Montrealis ir 

Londonas, turi gyventojų, ku 
rie labai mėgtsa muziką. Toron 
to Simfoninis orkestras labai 
greit pasižymėjo Šiauriniame 
Amerikos kontinente.

Toronto sužavėjo daugumą 
naujų kanadeičių ir šitie nauji 

, . ... gyventojai priduoda miestui
Miesto centre, kaip tik į va kosmopo,iitinę atmosferą. (CS)

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Gegužės mėn. 1 d., 15 vai. 
Šv. Kazimiero salėje (Rances 
valles 156 g-vė) bus Motinos ■ , , , . • X V ••**••* J 't.'* J 44WVVJM 4_4M4A44V«UU4UQ V * *»Vz V A V* » jK
Dienos minėjimas. Paskaita balandžio mėn. 30 d. (šeštadie skiriamas kultūriniams reikalą 
Dr. Gaidamavičiaus. ~ ------- - - - - —
dalį suburtomis jėgomis atliks william g-rių “kampas“,
šešt. pr. mok-la, Lituanistiniai blokas į vak. nuo Adelaide St.), pažadėję atvykti 

kybos talentų tvarkingumą* ir lį sudaro Royal Conservatory skautės,’“jaum “ateitiAinkli‘“ir gRent a^ar^įDundls —3svlr lnXso°no’
nolariteta. kas vilioio dešimtis nf Music fisirefistravo 8.000'1. __ e ; a c. (-Dundas svar Ingersollo,

•_ blausia miesto g-ve). Labai
nados provincijų. Toronto yra the Ontario Colleee of Art. To ^„’^e llTaSa LoUriS

vienas iš didžiausių mediciniš rontiečiai labai mėgsta vakari lomiai kviečiame pamaldose ir Nuotaikinga nroprama atlieka šauniausią šio pavasario Londo
kų centrų Siaurinėje Ameriko nius kursus. Tai rodo jų įsire minėjime skaitlingai dalyvauti L D-iės Vnufės š’vilnaitės “* —

(solo dainos) ir kvinteto, vado Lauksime!

TORONTO KANADOS PRAMONĖS IR FIANANSŲ 
MILŽINAS.

Toronto per paskutinius 30 je Amerikoje. Mokyklų siste 
ar 40 metus darė daugiau įta ma Toronte išleidžia labai daug 
kos krašto visuomenei negu ko pinigų, net daugiau kaip kaiku 
kia nors kita bendruomenė. Jis rios valstybės pietų Amerikoje 
yra didelis, savo didumo atžvil visam valstybės aparatui, 
giu antras Kanadoje, ir auga 
bematant; jis yra turtingas ir augštesnius rūmus, didesnius 
darosi vis turtingesnis; jis yra viešbučius, patogesens sporto 
Kanados kultūros centras ir me

Toronto neturi jokių ypatin 
gų geografinių pirmenybių ki 
tų Kanados i 
Jis yra paprastas miestas didžių pasidarė Kanados finansų cent sorių^žintoje? KanadFška tauto

lių mazgo kaip Winnipeg arba šiai lankomas, ir jis yra pirma 
Chicago arba geležineklio lini sis miestas Kanadoje, kuris sta 
jos baigiamosios stoties kaip to požeminį tramvajų.
Vancouver. Toronto per paskutinius me

Be to', palyginant jį su ki tus nepadidino savo gyventojų 
tais miestais, jame nelabai ge skaičiaus; jis pasiliko beveik 
rai gyventi ir auginti šeimos, vietoje, kadangi miestas nebe 
Jo gatvės yra siauros ir namai turi daugiau vietos išsiplėsti, 
vienas nuo kito per arti, kad bū Bet jo 12 priemiesčių išsiplėtė 
tų galima gerai jaustis. Oras tokiu greičiu, kad nespėjama 
drėgnas ir retai kada nors turi pastatyti namų ir fabrikų. To 
me tokio gero oro vasaros me ronto jau peržengė milioninę 
tu, kaip Calgary arba žiemos ribą, 
metu Victorijoje. f”* ‘

Jo istoriją nustatė puritaniz karus nuo Parlamento Rūmų, 
mas ir dar prieš keletą metų jis yra Toronto Universitetas, di 
neturėjo įdomių valgyklų, teat džiausiąs Britų Commonwealt 
rų arba spalvingumo, kurio ga he. Tuojau po karo studentų 
Įima rasti Trois Rivieres, Quo skaičius pakilo iki 17.000, nes 
bec provincijoje. Bendrai pa daugelis buvusių kariuomenės 
ėmus, Toronto turėjo visas nei narių pasinaudojo valstybinė 
giamybes angliškai kalbančioje mis lengvatomis, kurios jiems 
Kanadoje. leido gilintis savo studijose.

Bet visdėlto, Toronto parodė Normalus studentų skaičius yra____
savo neginčijamą energiją, pre 11.000. Esminę umverstieto da ku7sa£‘ vaikų darželis," skautai'

polaritetą, kas viliojo dešimtis of Music (įsiregistravo 8.000), jaunimo klubas, 
tūkstančių žmonių iš kitų Ka the Royal Ontario Museum ir •-

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.

Larry Henderson keliautojas, karys, 
Kanados radijo i rtelevizijos žinių 
Paskutiniu laiku jis ypač populiarus 

pranešėjas.

LONDON,

rašytojas ir populiarus 
tiekėjas ir aiškintojas, 
kaip televizijos žinių

Out
VISI Į LONDONO PASILINKSMINIMĄ!

Jei kas rengiasi vykti Londo vaujamo p. muz. J. Petrausko, 
nan ar nori sutikti pažįstamų iš Pradžia 7 vai. vak. Prašoma ne 
apylinkių nuo Toronto ligi Dėt vėluoti, ypač tų, kurie nori ir 
roito, neturėtų pamilsti, kad programą išgirsti. Gros pilnos 
tam geriausia proga — mūsų sudėties Londono lietuvių mė 
linksmavakaris, įvykstąs š. m. giamiausias orkestras. Pelnas

nį), 555 Dundas St. (Dundas- ms ir labdarybei. Tikimasi su 
vienas laukti labai daug svečių. Yra 

L iš Toronto, 
greta benzino stoties - garažo Hamiltono, Paris, Woodstocko.

, _ , Rodney, Delhy,
Windsoro ir Detroito. Visi tau 
tiečiai nuoširdžiai kviečiami į

no lietuvių pasilinksminimą.

? M<
- I .1-.

Athletic 
Sport Shorts

Puikus W a t s o n’o stilius. 
Visi vyrai įvertina Watson’ 
o atletines ap. kelnaites su 

' trejopu abdominaliniu su 
veržimu. Elastiškos per lie 
menį — nepalyginamas pa 
togumas vyrams. Ekspertiš 
kai pasiūtos. Lengvai skal 
biasi — nereikalingas pro 
sijimas. Ilgai nešiojasi. Pri 

taikinti ap. marškiniai.
W11-54.

je, galima sakyti, visame pašau gistravimo skaičius — 14.000. motinas ir visus lietuvius, 
lyje. Meno galerijos, simfoni Studentų tarpe turima atstovų Rengėjai,
niai orkestrai ir didelės leidyk iš 37 kraštų, kas sudaro tam 
los davė darbo tapytojams, mu tikrą tarptautinę atmosferą. NESMAGUS SUSITIKIMAS, 
zikams ir rašytojams, kurie Universitetas sušelpė tyrinę Prieš tūlą laiką Torontą pa 
šiaip vargtų kituose miestuose, jimo darbus įvairiose srityse, siekė kalbas keliančios žinios 
Kanados valstybinė paroda sa Insulino išradimas privedė prie iš Čikagos. Toronte besilanky ------- —<— > ---» c--------.. - - T- J 1 u • 1 .
vo rūšies yra didžiausia pašau Banting ir Best Department of dama viena Amerikos lietuvai susirūpina pasipuošti aplink na Tačiau visad žaliuojančius me 
lyje. Karališkas Ontarijos Mu Medical Research įsteigimo tė susipažino su vienu lietuviu. mu.s ‘ . 
zėjus yra Kanados didžiausias 1923 metais. Connaught Medi po kurio laiko juodu susituokė, kelius ir tt. 
ir vienas iš geriausių Šiaurinė cal Research Laboratorijose Torontietis po kelių mėnesių, 

gavęs imigracinę Amerikos vi 
zą, išvyko į USA pas savo žmo 
ną. Deja, jaunoji ponia jau ras 
ta su kitu. Ji vyrui davusi gana 
įdomų atsaką: „Tomsta vėliau 
atėjai į mano namus, jei nori, iš 
eik“...

DAR VIENAS LIET. 
PATARNAVIMAS.

Lietuvių Namuose, toj 
patalpoj, kur veikia kredito ko 
operatyvas „Parama“ kiekvie 
ną penktadienį bus priimami 
įvairūs draudimai: trobesių, bal 
dų, automobilių, gyvybės ir pa 
našiai

Draudimus priiminės Dūdos Sei,ki,a atk^eiP.tį dėmesį į kelius . . . ____ _______  J____ J_J_.
— General Insurance atstovas dalykus: kokio dydžio jie išau kia parengti iš anksto. Jei že Poetas atsiminė, kad jis, prieš 
P. Januševičius. L.

KOJINĖS

ELASTINGAS kojines 
VIENINTĖLĖS ELASTINGOS 

2-JŲ PADŲ KOJINĖS KANADOJE
P Gaunamos 100% nylon ^ar vilnos-ir-nylon (17-S-5)g

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

i r—i ■ M1 iMrnr-w

1st. OL 7443. Namų RO 2-9138
M. D. MORTON,

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.
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HAMILTONUI, TORONTU1 ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS *
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnertai) į senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai
: Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnelių 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------  Tel. LI 9-2035
T o r o n t e: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

pat

A. E. McKAGLIEJ
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
1 e^efonas EM. 6-4182 

Toronto

ADOMAS MICKEVIČIUS...
Atkelta iš 5-to puslapio.

pripildyti Apvaizdos skirtąją 
brangią žemę jos vertais žie 
dais ir vaisiais.

Didžioji poema turėjo meis 
trišką pabaigą. Taip baigiasi vi 
sos simfonijos. Tai buvo pasku

D. E. F. tinis genijaus palikimas žmoni 
------------ jai. Tai buvo jo testamentas ir 

Pavasario rūpesčiai.-------------------------------------------------------------- teismas sau Pa«am‘
Paskutinį kartą nostalgija jį 

APIE DEKORAIYVIN IUS AUGALUS. šaukė ten. Grįžti prie Nemuno
Pavasariui atėjus, daugelis patartina sodinti vėlai rudenį. Augštupio, prie savosios moti

__ darželius, sodelius, ta delius (pav. Hibiscus, Garde lys ir suparaližuotas, negalėda 
ims ir ii. nai, Lantana, Oleander, Came mas jai pasiteisinti. Nėra tokio
Kiekvienas nori, kad jo skly lia ir 1.1.), bei taip vadinamus poeto, kuris tai galėtų.

pas būtų gražus ir tvarkingas, „citrus“ vaismedžius (citrinos, Tai buvo pavasaris, kai poe 
Be žaliuojančios vejos, žydin apelsinai, mandarinai ir grape tas įtraukė į plaučius Paryžiaus 
čių gėlių ir vešlių daržovių, jis frutai) geriau sodinti anksti ru žydinčių kaštanų kvapo. Lan 
nori pasisodinti ir vieną kitą denį ar vėlai pavasarį, nes tuo gų vitrinų veidrodžiuose paste 
rožės krūmą, dekoratyvinį me met jie greičiau ir lengviau pri bėjo, jog jis turėjo jau trisde 
delį ar vaismedį. Dekoratyvi gyja, be to, žiemos šalnos ir šal šnnt šešius metus amžiaus. Si 
niai krūmai, medeliai ir vaisme čiai tada mažiau jiems paken dabro spalva jau buvo išmargi 
džiai nereikalauja tiek darbo ir 
laiko, kaip sezoninės gėlės, ku 
rias kas keletą mėnesių reikia 
sodinti, prižiūrėti, laistyti ir t. 
t. Be to, krūmai ir medeliai 
puošia kiemą; ir suteikia paun 
ksmę, užuovėją ir užmaskuoja 
apšepusią tvorą, pastatą ir tt.

Sodinant dekoratyvinius krū 
mus, medelius ir vaismedžius

kia.
Beveik visi dekoratyviniai 

krūmai, medeliai ir vaismedžiai 
mėgsta kalkėmis patręštą že 
mę. Tačiau sodinant azalejas 
(Azalea, Rhodondendron), ka 
melijas (Camelia) bei gardeni 
jas (Gardenia) reikalauja rūgš 
tesnio dirvožemio.

Žemę medelių sodinimui r ei

nusi plaukų klodus.
Jis pajuto pirmą kartą bai 

mę. Jis bijojo kažkokios tuštu 
mos prieš jį. Anksčiau kažkur 
balsas jį šaukė, vadino: „Ado 
mai, Adomai!“ Dabar buvo tik 
tuštuma.

Petrapily pianistė Marija Ši 
manovska mirė cholera. Chole 
ra Rusijoj — dažnas dalykas, 
ir ne veltui žmonės jos bijojo.

ga, kaip greitai auga, ar jie yra mė yra liesa, patręšti ją iš anks 
nuolat žaliuojantieji (evergre to perpuvusiu mėšlu. Sodinant 
en) ar žiemos metu belapiai reikia stengtis išimti, iš puodų 
(decidous), klimatą ir vietovę, ar skardinių su visa žeme ir ne 

Dekoratyviniai krūmai bei sužaloti šaknis. Pasodinus di 
medžiai yra nevienodo dydžio, dėsnį medelį įkalti baslį ir prie 
V\e™.jy ,užaUga 50 ir baugiau jo pririšti medelį Taip pat ne i7a7kad”rei k ėjo° ves't? be^eilės“ 
aukščio, kiti gi 3 — 12 pėdų, užmiršti gerai palaistyti vande Jis §ė Celinai> CeIina 
Tad suprantama, kad mažame niu. Be to, pasodinus visad za ko jr ;įe susituokė 
sklype patartina sodinti žema liuojančius medelius, patartina įr tuįtuma ty]i jį. bauginau 
ūgius medelius, nes jie neuž patręšt juos žiupsniu kraujo ir ti idiotiškai išsiSiepė. 
ima daug vietos ir neužstoja ki kaulo miltų (Blood & Bone 
tų augalų. Taip pat kai kurie Dust), pabarsiant apie medelį, 
krūmai ir medeliai auga spar 
čiau, kiti gi lėčiau. Perkant me 
delius reikia atkreipti į tai dė 
mesį. Taip pat yra medelių, ku 
rie tinka vienoj vietoj, bet sku F ARM A ir 2 vasarnamiai gra 
rs kitur pasodinti. Čia reikšmės žioj vietoj, prie Richelieu upės, 
turi klimatinės sąlygos; vieni jų netoli nuo Montrealio — tarp 
mėgsta šiltą, švelnų klimatą, ki Richelieu ir Iberville, prie dide 
ti geriau auga tik vėsiasniame Ho kelio. Yra elektra ir telefo 
arba šiltame klimate. * nas. Teirautis: J. Tutvin. 11—

Visus dekoratyvinius krū 8th. Av. Iberville, Que. Tel.
mus, medelius ir vaismedžius 5430, St. Johns.

T. P-rga.

Parduodama KALAKUTŲ

išvykdamas į Vakarus, mėgda 
vo erzinti jos jaunesniąją mer 
gaitę Celiną. Dabar ji buvo Var 
šuvoj pas gimines.

Tris kartus jam nepavyko ap 
sivesti iš meilės. Tokia buvo da

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

DuMtiS-Dovercturt įtraia.
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO 

Įsteigtas prieš 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav'mą.
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x KOEGZISTENCIJA... arba muzika“.
, . Koekzistencija yra tiktai na

Atkelta is 3 puslapio. ujas apibūdinimas tos pačios se
Malenkovo jo karingoj kalboj neribotą entuziazmą žodžiams, nos politikos, kuri prasidėjo 
spalio mėn. 5d. 1952 m. devy kai Neville Chamberlain grįžo jau 1917 m., tai yra tiktai nau 
nioliktame komunistų partijos iš Hitlerio ir Miuncheno sugla jas melas pavaizduoti taktinį 
kongrese. Dešimt mėnesių vė ustu lietsargiu, kad plačiai gir prisitaikymą, kurį sovietai kart 
liau, rugpjūčio mėn. 8 d. 1953 tis „taika mūsų laikais“. Ame kartėmis vartoja geriau apgau 
m., jau ne taip karingu tonu, rika turėjo taip pat savo žodis ti nekomunistinį pasaulį. Firma 
Malenkovas pakartojo tą frazę ką garbinimą ir mistinę magiš sis buvo Leninas, kuris pareis 
jo pirmam viejsam pasirodyme, ką formulę Woodrow Wilsono kė, kad komunizmui bus reika 
kaipo Stalino įpėdinis. frazėje: „pačių tautų laisvas linga pačiam laikinai prisitai

Tas žodis turi milžiniškos apsisprendimas“. Reikia priim kinti prie kapitalistinių kraštų, 
reikšmės negalvojantiems. Ches ti, kad leksikonų rašytojams ko kad išgelbėtų pirmoj eilėj tai, 
tertonas vieną kart pasakė, kad ekzisenticija labai panaši į ko kas buvo laimėta komunistų 
toki žodžiai, kaip šis, vartojami baltą, ir viską, 
nuimti naštą nuo žmonių, kurie atominiam karui, 
jau perdaug tingi patys galvo f 
ti. Visais laikais pasirodanti dija lieka ta pati ir ta melodija „Tuos, 
magiški žodžiai, kurie sugeba čia reiškia palitiką. Kai mes per naikina, pirmiau juos turi ap 
naivų tikėjimą perkelti į fanta kame koekzistenciją, mes nusi akinti“. Perimdamas valdžią

komunistų 
kas priklauso Revoliucijoj. 1936 m. savo kai 

boję į pasaulio komunistus Pie 
Žodžiai gali keistis, bet melo ck’as tą poziciją vėl patvirtino: 

' *' ’ , kuriuos komunistai su

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

MAMERTAS MACIUKAS!

naivų tikėjimą perkelti į fanta kame koekzistenciją, mes nusi akinti“. Perimdamas valdžią 
zijos ir nusistebėjimo sritį, pa perkame senas gaidas naujais Stalinas matė, kad komunizmas 
tys savaime neturi nei mažiau titulais (naujais pavadinimais), nesivysto Markso principais, 
šio pagrindo. Toks žodis yra Rombergas vieną kartą api kad pažangiausi kapitalistiniai 
„futuramic“, naudojamas apra budino meilės dainą, kaipo pri kraštai pirmieji virs komunisti 
šymui vieno automobilio; kitas siviliojimą įkomponuotą į muzi niais, — kitaip sakant, — ko
„taiki koekzistencija“. Pastara ką. Nėra jokios abejonės, kad dėl pirmiau ne Amerika, o Ru
sis taip sužavėjo ne racionalę koekzistencija yra tik pnsivilio 
vaizduotę „The London Ti jimas; tai panašu į mirties pa 
mes“, įdiegdamas troškimą tos bučiavimą. Bet šiame atsitiki 
„brangios ir gudrios koekzisten me būtų gera realizuoti Samuel 
cijos“. Anglija jau kartą pir Butlerio idealą: „Ką aš nore 
miau (anksčiau) turėjo panašų čiau, — yra tai daina be žodžių,

►®®©©<

Ariamoms ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6%

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

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

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

D. N. Baltrukonis VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.

; 1 Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

ją pranešimų 1924 m „Princi tas momentas neišvengiamai ve H Susisiekimas traukiniais 1953 
pai Leninizmo“, kur jis aiškiai da prie to momento, kai ėriu m. buvęs dukart didesnis nei 
skelbė, kad revoliucija turi bū kas bus prarytas liūto — ir tai 1929 m. ir ketvirtadaliu didės 
ti pirmiau konsoliduota (sustip vadinama „vienintele ekzisten nis negu 1948 m. Pasaulio pre 
rinta) Rusijoje, o tik paskiau ei ja“ (uniexistence). Mes nega kybos laivynas pokario laiko 
apimti visą pasaulį. lime gyventi koekzistencijoje tarpiu ir 1953 m. turėjo 16%

Laikinai jis siūlė taktiškus su komunizmu, jei nenorime tonažo daugiau nei il948 m. ir 
susiartinimus ir kompromisus „vienintelės ekzistencijos“ (un apie 50% tonažo daugiau nei 
su kapitalistinėmis tautomis, iexistence). Suliet. J. Viliušis. 1930 m. 
kol pasaulis pribręs tapti komu 
nistų grobiu.

Mūsų, vakariečių pasaulis, 
kuris naiviai tiki koekzistenci 
ją, turėtų atsiminti, kad tai yra

sija tik paskiau? Dėlto jis įve 
dė „išskėstą politiką“. Moloto 
vas tęsė tą politiką pasirašyda 
mas nacių - sovietų sutartį su 
naciu Ribbentropu pareikšda 
mas: „Mūsų draugystė užants 
pauduota krauju“ — turėdamas 
čia galvoje Lenkijos kraują.

Migdanti žodžiai hipnotizuoti žodis ir tiktai žodis, kuris už 
vakariečių pasauliui, kad suma maskuoja tiesią ir nekintamą 
žintų pastarųjų budrumą, buvo sovietų politiką į eventualią 
komunistų politika nuo pra (galipią) „vienintelę egzisten 
džios. Pirm negu Stalinui pa ciją“, t. y. pasaulio sovietizmą, 
sisekė praskinti sau kelią j Le Tai yra vis momentas kai ėriu 
nino sostą, jis turėjo ištisą šeri kas koekzistuoja su liūtu; bet

LIŪDESIO VALANDOI

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

S/NGC* Elektrinė apvalia šeiva 
t i k $ 24,50.

Pertvarkyta su Olympia naujomi 
dalimis

5 metų garantija.
Taip pat staliniai modeliai irgi.

Skambinkite dieną ir naktį 
RE 7-4134

Nemokamas ir be įsipareigojime 
demonstravimas Tamstų namuose

NEMOKAMAI! Elektrinis skutimosi aparatas 
pirmiems 15 klijentų.

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

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

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

VALOME — P R O S 1 J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

v KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

BELL AZZI — LAMY, INC
TR 5151
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popč’sris.

I
 Detect* T. V. & Radio Service Reg’d.
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS. :|lVokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo 
katelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Įfflmnt:n»»n»:»»nmt:»»n»»ntnmnmmnnnnnnnttffl»»:nnrttt€

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

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

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose, 

į; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
H 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. :
| Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. F

LIETUVIS LAIKRODININKAS

NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ IŠ ŠIŲ 
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 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas:

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

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

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

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SERUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S NES 
KAIP KITUR.

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

Šeštadieniai* — visą dieną.
Kreipti* po 6 v«L vakaro,

I
Groserija - alus |

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. 1 i
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. 1 ■
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. <;Sav. E. BAIKAVIČIUS. Ts©©©©©©©©©©©©©©©©®®®®©©©©©©®©®©®©©®®®®®®®©©©©©©©®-

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE .

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

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

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®©©^

Daromo* įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. j 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

iiiiiiiimt:mitiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!inni!!uiniinffit:tiuui:i11 n 1111 nnnmttr

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL M
į©®®®®©®©®®®®®®©©©®®®®®©®®®©©©®®®®®©©©©©^©^©©©©©©* >®©©©®®®©©©®©©©C©®®®©©©©®®©®®©©©©©®®®©©©©©®©©©©©©*



1955. IV. 27. — Nr. 17 (417) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 9 PSL.

HAAAI LTOJV IVANCOUVER, B. C.
SĖKMINGAI VERČIASI GYDYTOJO PRAKTIKA.

Sėkminga gydytojo ir chirur lumbiją atvyko p. Gumbelevi 
go praktika Britų Kolumbijoje čius. Jis atvažiavo savo mašina, 
verčiasi mūsų tautietis Dr. An su priekaba. Kelionė iš rytų iki 
zelmas Gailius. Kilęs iš Mažo Ramiojo Vandenyno pakrančių 
sios Lietuvos, jis baigė Klaipė užtrukusi apie dvi savaites. Gu

. ■ sta 
Medicinos mokslus tybininkas. Gumbelevičius apsi 

studijavo Vytauto Didžiojo Un gyveno Vancouveryje ir žada 
iversitete, o daktaro diplomą toliau tęsti lietuviškos spaudos 
įsigijo Karaliaučiaus universite platinimo darbą, kuriuo jis pa 

sižymjo Hamiltone ir vėliau 
Toronte.

LIETUVIŠKA SVETAINĖ
Į lietuvių rankas šiomis die 

nomis perėjo „Star“ svetainė,

HAMILTONO KOOPERATYVAS „TALKA” PRADĖJO 
VEIKIMĄ.

Hamiltono kredito koopera yra mūsų kooperatyvo labai di 
tyvas „Talka“ š. m. balandžio delis pliusas prieš bankus ir pa 
7 d. gavo iš Ontarijo provinci skolų kompanijas, kurie tarnau

DĖMESIO LIET. ORGANIZACIJOMS. j°s sekretoriaus įsteigimo pažy tojų “algoms ir patalpoms išlei
. . . .■ o ... . . mėjimą (Cartificate of Incorpo džia dideles sumas.

Montrealyje įvykstančios 3-4 metų TF vietinio skyriaus ration) ir tokiu būdu peržengė tp; inHAlininkai ar ikolinin 'Jauiuo- ^“5° 13 ramiojo vanuenyno paKtai
T —ikimui atžymėti. paskutinį slenkstį organizavi kJ „irtu nrieS 70 metu am sios Lietuvos’ Jis baiSe Klaipė užtrukusi apie dvi savaites.

Programai konferuos K. Ba mosi etape> Tikrumoje, tačiau, žiauC draudirnat numato kad dos Simnazij4 ir Karo Mokyk mbelevičius yra rangovas. - 
nas. valdybos nutarimu pilnas veiki indėlis didinamas dvieuba’i bet ^a Kaune. Medicinos mokslus tybininkas. Gumbelevičius ;
Norėčiau atkreipti malonų mas skaitosi pradėtas balandžio nedaliau £ 1 000 dol Vvtanto nidži™ TTn v.   «
utiečiu dėmesį, kad IF valdv a j nedaugiau Kaip i.uuu uon

Čiosios Lietuvių Dienos proga, veikimui atžymėti, 
bus išleistas platus leidinys 7 
apie Kanados lietuvių gyveni ronas.
mą. Vieta jame yra skiriama ir ] _ _ x
mūsų kolonijai, todėl kiekviena tautiečių dėmesį, kad TF valdy ą ^tuojau po^'to^ka'i^iš“onT 
Hamiltono lietuvių organizaci ba 4 metų sukaktuvių proga prov’ sekretoriaus gautas pa 
ja prašoma yra prisiųsti trum duoda galimybę prieinamiausio tvirtintas kooperatyvo statutas 
pą veiklos apžvalgą (ypatingai mis sąlygomis puikioje aplink© ir jo raštas, kad „Talka“ teisė 
1954—1955 m.) iki š. m. gegu je išgirsti tikrai įdomų ir gražų tai ir pilnai gali daryti visas 
zes men. 20 d. K. Baronui, 131 koncertą, o po jo pabendrauti operacijas statuto ribose. Iki

m telef. LI su artimaisiais ir pažįstamais balandžio 4 d kooperatyvas tu 
. Pr‘e alūčio praleisti pavasarė rįjo teisę priiminėti narius ir 

Lietuviai prekybininkai, no jantį šeštadienio vakarą gražia deponuoti Šerus ir indėlius, o 
rį šiame leidinyje patalpinti me „Aido** orkestro lietuviškos pradedant šia data bus imtasi 
skelbimus, prašomi taip pat kr šokių muzikos bangavime, 
eiptis pas aukščiau minimą as 
menį.

KONCERTAS DVIGUBAI 
SUKAKČIAI ATŽYMĖTI.
TF vietinis skyrius gegužės

7 d. 7 v. v. gražioje Royal Con
naught viešbučio, Crystal salė ms G. Palmer-Paliliūnas, ture 
je rengia originalų koncertą, o jęs savo vyriškų ir moteriškų
po JO nuotaikingus pavasario rūbų siuvyklą Main g-veje, jau jimo laukdami kol kooperaty S1- Tenka cia pastebėti, kad ne jos provincijoje

Kensington Av. N., 
5-0979.

Įėjimas tik 1,25 dol., o stalių 
kai veltui, tad visi pasinaudoki 
me šia puikia proga! Sk. St.

DAR VIENAS LIETUVIS 
VERSLININKAS.

Žinomas Winnipeg© lietuvia

o 
skola iš skolininko turto nejieš 
koma.

Kiekvienas šėrininkas, nežiū 
rint turimų šėrų skaičiaus, tetų 
ri vieną balsą Kooperatyvo rei 
kalų sprendime. Tai yra labai 
^vatfbus, kooperatyvinio veiki 
mo principas, neleidžiąs vie 
nam ar keliems asmenims su 
daugeliu šėrų užvaldyti koope 
ratyvą.

Daugelis hamiltoniečių jau 
dabar priklauso1 kokiam nors 
kredito kooperatyvui ar tai sa 
vo darbovietėje, ar mieste. To 
kių kooperatyvu vien tik Ha 

daugumas hamiltonie miitlon1° mieste ir artimojoje 
apylinkėje yra netoli. penkias

išdavinėti ir paskolos.
Šiuo metu „Talka“ turi 57 

narius, kurie įnešė per 1.000 do 
lerių. Yra tikra, kad dabar 
„Talkai” esant legalizuotai vai 
džios organų, stojimas į narius 
ir indėlių dėjimas staiga pašo 
ks, nes < 
čių susilaikė nuo didesnių su ,-v. ..... .. .- Y. - .
mų įnešimo, ar ir visai nuo sto dešimt ir jie visi puikiai verčia ro pranešimu

DAUGĖJA DARBŲ 
PASIŪLA

Federalinės Darbo Ministeri 
jos ir Dominijos Statistikos Biu 

Britų Kolumbi 
v - - v -.1 ’-’.T J ------- kovo mėnesį

sutikimo sokius. beveik 5 metai kaip gyvena Ha vo organizaciniai reikalai bus ra draudžiama būti nariu dvie buvo 4000 daugiau dirbančių
Koncerto programą atliks miltone. Čia dirbęs vietos di sutvarkyti Į1! *r net daugiau kooperatyvų jų negu vasario mėnesį ir 12

prof. komp. Zanko. P. Zankov džiosiose rūbų siuvyklose, kaip statuto II skyrius, 1 prg. nu ir reik tikėtis, kad tie lietuviai, tūkstančių daugiau negu tą pa
muzikos ir dainavimo studijos Firth Bros ir Cambridge Cloth rodo kad ..Talkos“ nariai tepa kurie yra nariai tų kitų koope tį mėnesį prieš vienerius metus.

ATVYKO IŠ TORONTO 
SPAUDOS BIČIULIS.

Šiomis dienomis iš Toronto, 
Ontrio provincijos į Britų Ko

te. Atvykęs po karo į Britų Ko 
lumbiją, jis atliko interno prak 
tiką Vancouverio ligoninėje. 
Prieš kelis metus jis atidarė sa 
vo kabinetą Fort Langley mies 
te. Jis taip pat dirba ir to mies 
to Memorial ligoninėje kaip vi 601 East Hastings Stieet. Vai 
zituojantis gydytojas ir chirur gykla-kavinė atidaryta iki vėly 
gas. Dr. Gailius turi išvystęs vo vakaro ir šventadieniais. Sa 
didelę praktiką. Musų tautie vininkė Lilija Klimavičienė su 
čiai net iš tolimų vietovių krei pagelbininkėmis paruošia ska 
piasi į jį mediciniškos pagalbos, nių lietuviškų valgių už nebran 

.gią kainą. Galvojama ten pat 
vėliau įrengti ir lietuviškos sp 
audos kioską.

Jonas J. Juškaitis.

muzikas ir dainavimo studijos Firth Bros ir Cambridge Cloth rodo, kad Talkos“ „ariai Uga 1 . .
mokiniai — lietuviai ir jų dai mg, šis senas lietuvis kanadie y bįjtį tdj. Hamiltono Apylin ratyvų, įstos nariais ir į „Tai 
navimo mokytoja p. Karin Zan tis vėl nusprendė atidaryti sa kės lietuvi„ bendruomenės na kos“ lietuviškąjį kooperatyvą, 
kov (Karina Majeraite, gimusi yo biznį šioje lietuvių kolonijo riai; vyrai> žmonos ir šeimu šėrininkų ir indėlininkų nau 
Joniškėlio dv., Panevėžio apsje. Turėdamas gerą patyrimą narjaj; jr> deponavimo tikslu da priklausanti koopeiatyvui 
kr.). Solistams akomponuos savo srityje G. Palmer-Paliliu tįktaį( foet kokios neinkorporuo yra aiški: už savo įnašus jie 
pats prof. Zankov, savo laiku nas beveik mėnesio bėgyje pui tos asmenų organizacijos ar gaus žymiai didesnius nuošim 
dirigavęs Bulgarijos valstybi kiai susitvarkė ir štai jau balan draugijos. Šis nuostatas svai Čius negu bankuose. Skoliniu 
nės operos simfoniniam orkest džio mėn. 16 d. atidarė nuosa bus tuo> kad _ųg {ejdžįa lietuvių kai mokės vieną nuošimtį per 
fulJ Koncert4 paįvairins S. Lu vą vyriškų ir moteriškų rūbų kilmės asmenims ir už Hamilto mėnesį nuo faktinos skolos, kas 
kasevičiutė, atlikdama norą ba siuvyklą vakarinėje Hamiltono no mįesto rjbų įstoti nariais į yra žymiai mažiau negu yra 
lėto dalykų. Lietuvaitėms talki dalyje 7 Sterling St. (kampas kooperatyvą imama paskolų kompanijų ar
ninkaus puikus tenoras kana King St. W.) netoli Westdale Vykdydama statuto reikalą ba krautuvių kredito biuru? Čia 
dietis E. Edwards ir ekspresy Colegiate. Kadangi ir Winnipe y - 
vi pianistė Dolia Zankov - Le ge G. Paliliūnas garsėjo lietu 
pinski. vių tarpe sąžiningumu ir geru

Rašančiajam prieš kurį laiką darbo atlikimu, reikia tikėtis, 
teko išgirsti mūsų jaunąsias ha kad ir čia vietos ir apylinkių 
miltonietes lietuvaites —Laimą lietuviai savo rūbus siųs pas G. 
Šturmaitytę ir Liliją Šukytę, Palmer-Paliūliūną. 
dainavusias studijos rečitaly. Naujas Hamiltono versliniu 
Reikia konstatuoti, kad pami kas yra ir NL skaitytojas. Sek 
nėtos solistės yra daug pasieku mės! K. Baronas,
sios dainos mene ir žiūrovus 
pavergia savo puikiu išpildymu 
ir labai gražiais, kažkaip nau 
jai užimponuojančiais klausyto 
jus, balsais.
yra buvęs, tą traukte traukia ir muzika yra ištisai įrašyti< j uZtik“pin\į7 pnėmim^ 
jas vėl išgirsti, Laima Šturmai plokšteles. Viso koncerto plokš skolinimu ir ii neturi teisės

PADĖKOS
LAS MONTREALIO 

SKYRIAUS VALDYBA
širdingai dėkoja š. m. balan 
džio 16 d. LAS vakaro komedi 
jos „Kelias į peklą“ vaidinto

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.

(Skelbmas).

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS.

„Ir šita Evangelija apie Dei 
vo Karalystę bus apsakyta, ant 

jams: R. SimaniūkšČiui, A. Di viso pasaulio ant liudijimo vi 
kiniui, J. Baltuonienei, A. Stra soras tautoms. Ir tada ateis ga 
vinskaitei-Paškevičienei, O. Salas“. (Mato> evang. 24:14). 
lalytei, V. Slėniui, V. Čėsnai, Tai yra Jėzaus žodžiai.
A. Žukauskui, J. Strėlienei ir Šventasis Raštas aiškiai pa 
A. PieŠinai. rodo, kad Izraelio atmetimas

Taip pat reiškia nuoširdžią turėjo būti tik laikinas, „kelei 
i . « t -lt -r • ? • Z • 1 _ V . . / •   • _ . . .. X.

vimus, kurie griežtai prižiūri nereikia pamiršti, kad kuomet 
mi, Talka apdraudė savo indė paimama paskola iš paskolų 
liūs ir kitus galimus piniginius ' 
nuostolius, kaip pinigų pameti 
mą, apsiskaitymą ir pan. Išduo 
damos paskolos taip pat yra ap 
draustos ir todėl bet koki pini 
gų įnašai į „Talką“ yra lygiai 
tiap pat saugūs, kaip ir bet ko 
kiame Kanados banke. . . . . ... . .. _ . __

ČIURLIONIO” KONCER Šėrininko atsakomybė yra ap Paskaičiuokite ir patys įsitikiu vos“ Redakcijai, p. Lazauskie pilnas pagonių skaičius“. Tam 
TAS PLOKŠTELĖSE. rėžta ir jis nėra atsakingas sasite> nei, p. Latvei, pp. Liesunaičia įvykus.^ ” “

_ . vo įnašų šėrų suma. Indėlinin Hamiltoniečiai! „Talka“ yra ms>^P- Uzcinaitei, K. Mickui, Izraelis*
- . , - ,. °Y.° . girdėtos kaį jokįos atsakomybės neneša. įsteigta Jūsų pačiu pastango
Kas jų koncerte „Čiurlionio ansamblio dainos „Talkos“ veikimas yra apribo mis ir jos tikslas yra siekti Jū 

i lietuviškosios bendruome 
, . - , v ... - —-............  •* j- ——* už nės ekonominės pažangos ir

tyte dainuoja mezzo-sopranu, teles galima užsisakyti pas TF siimti jokiomis kitomis biznio gerbūvio. Šitam tikslui jūs ge 
o Lilija Šukytė koloratūriniu V-bos narį A. Šimkevicių, 11 operacijomis, prekybinio ar riausiai pasitarnausite įstodami 
sopranu. Florence St., Hamilton, Ont. pramoninio pobūdžio, kurių sė jos nariais ir laikydami savo

Šis nors trumpas, bet puikus Telef. JA 9-1223. Jų kaina 20 kmingumas yra daugiau svy santaupas savame banke. Ne 
koncertas skiriamas^50 m. nuo ooh, ir jų bus gaminama tiek, ruojantis. „Talka“, tačiau, turi delsiant visi yra kviečiami pa 

teisės įsigyti ir valdyti kilnoja duoti įstojimo pareiškimus 
mą ar nekilnojamą nuosavybę „Talkos“ iždininkui Ernestui 
savo veikimo reikalams, Lengnikui kiekvieną sekmadie IIECI/O IIAA A I

„Talkos“ valdomųjų ir kont nį nuo 12 iki 2 vai. p.p. Parapi I AJIEdIVVJllVIAI 
rolės organų nariai dirba be at jos knygyno kambaryje, 58 
lyginimo ir, Klebono kun. dr. Dundurn St. N. arba, pagal su 
J. Tadarausko ir Parapijos Ko sitarimą, 15 Homewood Ave, 
miteto dėka, naudojasi Parapi tel. JA 9-2114. ---------- j-j, - ----------------------------- — r J *
jos patalpomis nemokamai. Tai „Talkos“ Valdyba. W„ Toronto, Ont,, randasi laiš skelbia anai tautai paguodos žo

kas. Prašom jį patį atsiliepti ar džius, Sakydamas: „Todėl štai 
ba žinančius pranešti jo adresą, ateina dienų, sako Viešpats, ir 

nebus daugiau sakoma: Kaip 
gyvas Viešpats, kurs išvedė 
Izraelio vaikus iŠ Egipto že

kompanijos, sakysime su 10% 
metinių palūkanų ir jos atmo 
kėjimo sąlygos yra lygūs mė 
nesiniai mokėjimai vienerių me 
tų laikotarpyje, faktinasis pro 
centas, sumokėtas už pasinau 
dotus pinigus per tam tikrą lai 
ką yra ne 10%, bet apie 20%. padėką: „Nepriklausomos Lie- įeis (į bažnyčios narių tarpą) 
I J • I » O . ... . Irti. r. a ra a—> ra i- .... . r. a a I — • _ _  r. i t J ra I a. a r a — 1 aa r. — _ a. Ir. r. t 1 t t M £ t I r r» • a— (1 I r—

musų spaudos draudimo panai kiek bus gauta užsakymų, 
kinimo sukakčiai paminėti ir. Sk. St.

,Bus išgelbėtas visas 
Rašydamas toliau ir 

P. Peleckiui ir eilei kitų, kurie aiškindamas jų atmetimo prie 
prisidėjo prie loterijos parengi žastį, Apaštalas Povilas sako: 
mo—fantais. Taip pat ir neži „Žiūrint evangelijos jie, tiesa, 
nomajam, paaukojusiam bonką yra neprieteliai dėl jūsų; išrin 
likerio. kimu gi jie yra mylimiausi dėl

Taip pat p. Sinienei, p. O. Ži tėvų (patriarkų ir pranašų)“, 
linkskienei, p. O. Mylienei, p. 
O. Stankūnaitei ir visiems ki 
tiems prisidėjusiems darbu va 
karo eigoje.Sk. V-ba.

| Carlton Clothes Shop
| LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
X Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
į> rūbų siuvykla.
& Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
X Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
v Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 
$ ir nesame patyrę nusiskundimų.
X Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
x ukrainietiŠkai, rusiškai lenkiškai ir tt. ,
X 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT. S tentui gen. Čian-Kai-Šekui, - . ° T ......X Telef J A 2-6439 | sveikindamas jį stojant kovos Ministerijos, kuriame praneša W. Lau^r.,irodJ^ejaLj°g tas va5

lauke už laisvę savo tautos, o1 
taip pat kovoje su komunizmu, J”?-,

yra^Sov. Sąjungos okupuota ir metu nėra numatyto įstatymo jūra gavusi savo vardą iš vieti 
3 mil. lietuvių tauta taip pat ne (no P^an m made) svetimšalia nių gyventojų.
ša sunkią komunistinę vergiją. tarnauti Tautinės Kinijos Šiuo metu Pakistane gyve 

su ginklu rankose įsijungti į ko aplinkybėms, jis šiuo 
vą už Lietuvos laisvę, jis pasisiū bus inf°rmu°tas.
lė savanoriu įsijungit į Tauti

PERKATE ar PARDUODATE?

Kompetetingo

DIDOUT
*Namai *Ūkiai * Sklypai
* Bizniai *Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKEVIČ1Ų...LI 9-4121. 

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

RI D O U T reall^,stteadete
KANADOS STAMBIAUSI REALTORJAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

Tel. TR. 1135

nės Kinijos kariuomenę.
Šiomis dienomis, šis lietuvis

Vienas lietuvis buvo pasiun Savo registruotu laišku atsaky 
tęs laišką Tautinės Kinijos pre i savo rašytą laišką iš Tauti 
zidentui gen. Čian-Kai-Šekui, nės Kinijos Krašto Apsaugos

SUSIRAŠINĖJIMAS SU 
ČIANG.

—Rom. 11:25-28.
Dėl nusikaltimų ir nepaklus 

numo Dievas buvo pasakęs į 
Izraelio vaikus:

„Aš jus išmesiu iš šitos ša 
lies į šalį, kurios nežinote jūs 
ir jūsų tėvai; jūs tarnausite te 
nai dieną ir naktį svetimiems

— Pajieškojimas. Jonui, Edu dievams, kurie neduos jums at 
ardui Jonaičiui „Tėviškės Žibu ilsio“. Bet tam nubaudimo lai 
rių“ redakcijoj, 941 Dundas St. kui praėjus Dievo pranašas

AIŠKINA BALTIJOS 
VARDO KILMĘ

Viename vokiečių žurnale dr. mės, bet: Kaip gyvas Viešpats, 
- ............... • • kurs išvedė Izraelio vaikus iš

ma apie jo rašyto laiško gavi das yra kilęs iš kuršių arba prū siaurės sahes ir iš visų kraštų, 
«ip pat novoje su Komunizmu, Dėl įstojimo savanoriu į sų tarmės. Girdi, jau Adomas i kuriuos as juos išmečiau; nes 
pažymėdamas, kad ir Lietuva kariuomenę atsakoma, kad šiuo Bremietis tikrino, jog Baltijos as sugrąžinsiui juo>s a g į jų

žemę, kurią esu davęs jų tėvą 
ms“.—Jter. 16:11-15.

Taigi, Dievo Žodžio tyrinėji 

g uauar nėra ganmynes reikalu jog tame krašte yra Baltistano Y™ tikras pranašįvimų išpildy
provincija, kurios gyventojai mas ir vienas iš aiškių Dievo 
vadina save baltais. Iš to, minė Karalystės artumo ženklų. Ku 

Raštą pasirašė gen. Itn. Hu- tas latvis padaro išvadą, jog ka rie yra blaivūs ir budi kaip Vie 
Hsien-Chun. Laiškas įš Formo daise Europos baltiečiai ir Indi špaties pataria, tie tėmyja ir do 
zos adresatą pasiekė laike 7 die "' ' A ' "" ' ‘ “
nų.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Bamesdaie S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

GAVO VIZĄ Į USA.
Šiomis dienomis JAV Užsie 

nių Tarnyba išdavė imigranto 
vizą Juozui Račiui. Kadangi jis 
neturi giminių Amerikoje, jam

COLONIAL TURKISH BATHS I
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO įl 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE | 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

įį 1 MSl-s* JI X\. JL ZtOOO O A 1 K 52 » ~ » r.
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VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

jo baltai sudarė vieną giminę, mėjasi Žydų sugrįžimu į jų tė 
ii Vienos medicinos fakulteto vams pažadėtą žemę.
dekanas pareiškė, kad Austrijo Šiandien Palestina, ta šalis, 
je gimimų skaičius esąs mažiau kuri buvo per aštuonioliką ši 
sias visame pasaulyje. Svarbiau mtmečių, žydi kaip rožė. Kas 
šia to preižastis, kad austrai da metai tūkstančiai žydų lieka 
ugiausia nužudo negimusių — kolonizuojami savo tėvų šalyje. 
200.000 per metus. (Bus daugiau).
------------------------------------------— Norėdami daugiau sužinoti 
Affidavitus parūpino ir visą by apie šiuos ir kitus dalykus iš 
lą sutvarkė dipl. teis. Jonas Juš Biblijos, knygutė 145 pusi, 
kaitis iš Voncouverio. Račius Štai Jūsų Karalius, 25 et. Ne 
apsigyvens Los Angeles mies turtingiems siunčiame veltui, 
te, saulėtoje Floridoj^. Jis į Ka Kreipkitės po šiuo adresu. L.B. 
nadą buvo atvykęs iš Anglijos. S.A. 3444 So. Lituanico Avė.

Kor. Chicago 8, Ill., USA.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

eigoje.Sk


■■A

I
Šių metų balandžio mėnesio 30 dieną, 8 valandą 
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 

DRAUGIJOS SKYRIŲ 
atstovių suvažiavimo proga, 

Aušros Vartų naujoje parapijos salėje 
(1465 Rue de Seve) rengiama 

su įdomia programa.

Maloniai kviečiama visuomenė dalyvauti. Įėjimas $ 1.50 
K. L. K. Moterų D-jos Montrealio Skyrius.

MOWTIlREAL
PERSIKĖLIMAS I NAUJĄ BAŽNYČIĄ. 

Skelbia „Aušros Vartų“ biuletenis.
„Šį sekmadienį 10 vai. 35 mi lyvauti šioje mūsų šventėje“, 

nutės organizuotai, su procesi Taip skelbia AV klebonas, 
ja darome eiseną iš mūsų senos Persikėlimo sekmadienio iškil 
bažnyčios į naująją bažnyčią, mingų mišių metu giedos op. 
Visi yra prašomi ateiti į senąją sol. E. Kardelienė.
bažnyčią, 377 Willbrord Ave., 
Verdun lygiai 10 vai. 30 min.

Visos organizacijos eina, jei 
gu gali, su savo vėliavomis. 
Skautų ir skaučių piašyėiau 
ateiti su uniformomis.

Pati procesija organizuoja
ma sekančiai: Visi bažnyčios rf.no.;n,.,

_ — , . , • • • X 1X X X XX Ll •

jOprIkLAilsoMA LietUVA 1955. IV. 27. «- Kr. H 0*0

SPORTININKŲ VAKARAS
Sporto klubas Tauras yra iš 

nuomovęs gražią Moose Hall, 
1173 Drummond St., kur gegu 
žės mėn. 7 dieną ruošia sezono 
uždarymo šokių vakarą. Bus 
gausinga loterija, kortų šokis 
bei kiti vakaro paįvairinimai. 
Svečius linksmins kapela Litua 
nica. Apsilankydami suteiksite 
ne tik materialinę, bet ir mora 
linę paramą mūsų sportininką 
ms, besiruošiantiems Lietuvių 
Dienai Montrealy.

„Tauras“ V-ba.
MONTREALIO 
SKAUTAI-TĖS.

Gegužės 14 d. ruošia ilnks 
mą ir įvairų šokių vakarą. Pro 
grama bus paskelbta sekančią 
savaitę. Tuntininkai.

ŠĮ PENKTADIENI,

—- w

Š. m. balandžio men. 30 d., 7,30 v.v.

Masaryk Memorial Hall, 212 Cowan St. Toronto, (Queen—Lansdowne),

.TRIMITAS' rtengia

Programoje: Franz von Suppe kūriniai, instrumentų solo ir sol. Br. Marijošius. 
Orkestrui diriguoja muz. St. Gailevičius.

Biletus galima gauti pas orkestro’ narius, Lietuvių Namuose arba prie įėjimo.

Gausus ir įvairus bufetas.

Visus maloniai kviečia TRIMITAS“.

FORUME IŠKILMINGAS 
TAUTŲ FESTIVALIS

Šį penktadienį, balandžio 29 
d. 8 vai. 15 min. Dalyvauja J. 
E. Kardinolas ir daug svečių. 
Lietuviai pasirodo su tautiniais 
šokiais. Biletų kaina 25 et. 
KRĖVĖS VARDO PREMIJAI 

BALIUS.

balandžio 29 d., 8 vai. vakaro 
šaukiamas naujoje Aušros Var 
tų parapijos salėje KLB valdy 
bos ir Seimelio prezidiumo po 
sėdis.

LIGOS IR NELAIMĖS
P. Kibirkštienė buvo parkri 

sekmadienį, gegužės 1 dieną, 4 tusigatvėje ir ligoninėje turėjo . . ■ • x s onon m *
v-;, pv pi.L D'Axvy MvgJ išgulėti 2 savaites. Serga ir ligo buvo gausus, labai gražiai ir la kietaičių įsakymu jos turėjo is 2-8980. Visa Toronto ir apyhn
Įėję, 220 Pine Ave., West, kur ninėje buvo p. Meilutienė. Ser bai gyvai praėjo, visus atsilan vYktl į Vokietiją. Šiuo momen kių visuomene skautai ir jų
vyksta ir daugumas lietuvių pa Sa M. Teresevičius, M. Tarno kiusius sudominęs gerai paruoš tu turimomis žiniomis, laivu is bičių lai, vie įami atsilan yti

. . ... rengimų. Koncerte dalyvauja Juškienė P KazlausKas. A. ta programa. Aktorių pasirody Plai?kė N tik viena, sesuo Pat ir paremti jurų skaučių veiklą.
Komiteto Nariai. buvusieji ir būrys mokinių — pianistų ir Kavaliūnaitei Verduno ligoni maį buvo originalus ir nuotai ticija, kuri iš pat pradžių pa 
dabar seantieji susirenka zakris dainininku. Visi kviečiami atsi n®Je ^r- šegamogas padare ope kingi. Ypatingu susidomėjimu 
tijoje lygiai 10 vai. 30 mm. Tuo lankyti . šį koncertą. Pelnas, 
pačiu laiku Ja“. kas liks apmokėjus išlaidas, ski

, riamas A V bažnyčios statybos 
fondui.
KANADOS LIETUVIŲ KA 

TALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJA

balandžio 30 d. ir gegužės 1 d. 
rengia skyrių atstovų suvažiavi

E. KARDELIENĖS MUZI 
KOS STUDIJOS 

mokinių koncertas įvyksta šį

vai. po pietų D'Arcy McGee sa

tijoje lygiai 10 lankyti į šį koncertą. Pelnas,

zuojasi procesija: Kryžius su 
dviem akolytais, vėliavos, visi 
tikintieji. Viduryje choras. Šve 
nčiausiam išeinant iš bažnyčios 
choras pradeda giedoti ir pro 
cesija prasideda. Atėjus prie 
naujos bažnyčios durų visi su 
stoja. Į bažnyčią įeina pirma ku 
nigas su Švenčiausiu ir choras, mą. 
kuris per šalutines duris buvo 
įėjęs pirmiau, užgieda: garbė 
Augščiausiam.

Kunigas padėjęs Švenčiausią senoje Aušros Vartų parapijos 
ir pakeitęs rūbus pradeda su bažnyčioje.
mą. 11 vai. atstovių registracija

Labai džiaugčiausi, jei visi senoje A. V. parapijos salėje. 
Montrealio lietuviai galėtų da 2 vai. p. p. darbo posėdžiai 

atstovėms Aušros Vartų naujo 
je parapijos salėje,

8 vai. 
karienė 
salėje.

Suvažiavimo programa:
Balandžio 30 dieną:

10 vai. gedulingos pamaldos

SESERŲ KOTRYNIEČIŲ LIKIMAS
Praėjusi savaitė kottryniete tas. Įėjimas 1,50 dol. Staliukus 

ms seserims buvo lemiama: vo galima rezervuoti tel. WA

skautai ir jų

VASAROTOJAMS!
Kambariai su maistu 

tik 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 15 gegužės galima 

nuomoti kambarius arba 
užsisakyti vėlesniam laikui. 

 Ė. Grybaitienė.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26 

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS: :
CHIRURGINĖ ir ; ; 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 ’ 
Verdun. Tel.!

Rengėjai.
PARAMOS“ NARIŲkluso’ savo viršininkių valiai. 

Vaikų darželio vedėja sesuo .... 
Gabrielia be kompromisų liko susirinkime buvo priimtas nu 
vaikų darželyje. Dvi iikusios 
seserys, bandžiusios reikšti abe , . . , „. - . .

_____ ____________ _ ________ _jonių dėl vykimo į Vokietiją, .ir be^zirantų. Leidimas^ to 
kad tai retas atsitikimas pas to do, premijai bus neblogai pasi P° prikalbėjimų įvairių iš - - nStatant turtą ian
kio amžiaus subjektus. tarnavęs. Toronto išvyko, bet gana pati doL^uj statantį turtų jau

kimais duomenimis remiantis... L. - . - _
X X New Yorke į laivą nesėdo, tuo ** dgesms kaip 5 metams. Jam

_ išvengdamos deportacinės kelio laeJ?s.’. £abma ^*r prailginti. No
8 nės į Vaterlandą. Tuo būdu se Z’" ’ '
| siu kotryniečių išgyvenimai iš duoda pareiškimus u 
£ ėjo perdėm tragiški.
K Bet lietuviškas vaikų darže 
g lis veikia toliau, vadovaujamas 
8 vienos sesers Gabrieles. Dėka 
K liet, tėvų susipratimo, laike vy 
X kstančios seserų ir darželio kri 
g zės, vaikų skaičius darželyje iš 
8 18 pakilo iki 35.
$ Abi seserys vokietės taip pat rbais ir elektros vedimu. Visos 
8 išsikėlė iš darželio patalpų. Vie kitos kompanijos sustabdytos, 
X na jų dėl visuomenės stipraus o vidaus įrengimo kontraktai 
v reagavimo yra gavusi nervų su nesudaryti. Nors daug parapi 
8 krėtimą ir šiuo laimu gydosi To jiečių nuoširdžiai remia staty 
8 ronte. bą didelėmis aukomis, tačiau
| Kyla klausimas, koks liki nepramotoma artima galimybė 
X mas laukia vaikų darželį ir kas padengti einamąsias statybos 
k jam toliau vadovaus? Tėvai pr sąskaitas, jei bus vykdoma spar 
$ anciškonai darželiui vadovauti &u tempu.
S siūlė Putnamo seseris, bet visuo — Parapijos bazaras įvyks 
X menėje, ypač, pas tėvus, kurių gegužės 6 ir 7 dienomis naujos 
v vaikai lanko liet, darželį, apie statybos patalpose.
£ Putnamietes susidarė kitokis įs 
« pūdis dėl pergreito jųjų užsian 

IŠNUOMOJU 2 kambarius, mus namas ir gatvė, arti King gažavimo’ perimti darželį. Be to, 
virtuvę ir vonią (visas 2-ras St., 31 Shirton Ave, Hamilton, lietuviai pageidautų, kad vaikų 

_ ’ \‘ . 1_____ Telefonas JA 2-4534. darželis liktų savarankiškas, ne
priklausąs, kaip ir iki šiol, nuo 
parapijų. Girdėtis, kad darželio 
reikalu bandoma jieškoti kom 
promiso, jį ateityje pavedant 
lietuvėms seserims kazimierietė 
ms, kadangi seselės kazimierie 
tės oficialiai sutiko į savo vie tema bus Liet, namuose geguž. 
nuolyną priimti visas kotrynie 8 d., 4 vai. po pietų. Pranešė 

jas bus žurnalistas V. Rastenis 
iš New Yorko.
SERGA dar ir nedirba inž. P. 
Lelis.
“SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

raciją. buvo išklausytas „Kočėlas“,,
Bal. 25 d. naktį pp. Rubšių perleidęs per „šerengą” visą ei 

dukrai Emilijai padaryta skubi lę asmenų ir organizacijų. Ge 
sunki jeknų pūslės akmenų ope rai praėjo ir loterija, žodžiu, 
racija. Dr. Šegamogas sako, vakaras buvo ne eilinis ir, atro

SUTIKIME PAVASARĮ 
HAMILTONE!

50 metų nuo spaudos draudimo panaikinimo sukakčiai 
pagerbti ir T. F. Hamiltono Sk. 4 metų veiklai atžymėti 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 7 DIENĄ, 
ROYAL CONNAUGHT

puikioje CRYSTAL salėje rengiamas

koncertasvak. viešas pobūvis-va 
naujoje Aušros Vartų kurio programą atliks prof. komp. ZANKO P. ZANKOV 

muzikos ir dainavimo studija.
Programos paįvairinimui — baletas!

Šių sukakčių proga ypatingai prašome gerųjų tautiečių 
moralinės paramos mūsų tolimesniame darbe — kuo 

skaitlingiausi© Tamstų dalyvavimo!
Po programos šokiai, grojant „Aidui“.

Pradžia 7 v.v. Įėjimas tik $1,25.
Staliukai nemokamai!

TFA Kanadoje Hamiltono Sk.

Gegužės 1 d.:
11 vai. iškilmingos pamaldos 

ir K.L.K.M. Dr-jos Montrealio 
skyriaus vėliavos šventinimas 
A. V. parap. naujoje bažnyčio 
je.

12 vai. 30 min. viešas posė 
dis su p. M. Galdikienės pas 
kaita: „Žvilgsnis į save ir į sa 
vo siekimus“, naujoje A.V. pa 
rapijos salėje. Rengėjos.
Pamaldų metu gie 

dos A. Stravinskaitė.
PP. KANDIŽAUSKAI, gyve 
ną Ville Lasalle, mirus jų buto 
ir namų savininkei, gavo paliki 
mą — namus.

Wellington į ; 
: YO 3611. ::

šeštadieniais 11—1
; arba pagal susitarimą.
; namų 1038 Osborne Av.
Verdu n. Tol.: P O 6 9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M ALI ŠKA
; priima: 9 a. m. — 10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun,
Tel.: TR 4547

;j: NOSIES, GERKLĖS ir
i: AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
J DR. R. CHARLAND
j 956 SHERBROOKE E.
I Tel.: FR 7684. EX8822

augštas), naujai dekoruota, ra Telefonas JA 2-4534.
SLA 123 KUOPOS NARIŲ SKAUTŲ LAUŽAS 

susirinkimas skelbiamas gegu praėjusį sekmadienį vykęs AV 
žės 8 d., naujosios AV bažny salėje buvo 
čios salėje, po pamaldų. 
Čiau sekančiame NL nr.

PRIIMA Į DARBĄ
Canadian Tube Steelproduct 

Co Ltd, Ville Einard, Hamil 
ton St., priima į darbus naujus 
darbininkus. Kas nori gauti 
darbo, turi tuojau ten vykti. 
VEDYBINĖS SUKAKTUVĖS 
balandžio 24 d. buvo suruoštos 
Onai ir Kazimierui Klemkams. 
Parengime dalyvavo per 100 
asmenų. Sukaktuvininkai buvo 
gražiai pasveikinti ir apdovano 
ti. Sukaktuves ruošė pp. Jasec , « « *

IŠNUOMOJAMA PATALPA kai, pp. Januškai, pp. Milašiai,'kiamas visuotinis LAS Mont 
krautuvei kampiniame name talkinami p. Janeliūnienės ir p. realio skyriaus narių susirinki 
prie autobusų keitimosi vietos. Juraitienės.

Teirautis pas: A. Matulis, PRIEŠVESTUVINĖ
7682 Edward St., Ville Lasalle. staigmena buvo suruošta ponių nas. 

Tel. TR 8112. Astrauskienės ir Kukenienės p. PAPILDYMAS.
p. Šimelaičių dukrai Ilonai Pily nį pp. Jasučiams 
paitytei, kuri liepos 16 d. ište tas sukaktuvinis 
ka už p. Dikaičio. Vaišės, ku Papildomai sužinota, kad tą iš 
riose dalyvavo apie 40 asmenų, kilmę paruošė pp. Dauderių, p. 
buvo labai gražiai paruoštos, p. Kuprevičių, verduniečių pp. 
Nuotaka ta proga gavo daug Vilimų, pp. Milašių, pp. Sakalų 
ir gražių dovanų, einant į naują šeimos ir p. M. Leknickienė, o 
gyvenimą. sveikino ir p. Arlauskaitė.

PARDUODAMAS 
VASARNAMIS 

gražioje vietoje, prie Richelieu 
upės, 26 mylios nuo Montrea 
lio, prie gero kelio. Sužinoti te 
lefonu TR 1974.

PARDUODAMA 
dviguba lova, sofa (Chester 

field), elektrinis pečius. 
Teirautis tel. HE 3567.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
82 — 7 Ave. Ville Lasallle. 

Tel. HE 1772.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St, tel. FI 
Perkant ar parduodant

6351 
neju-

tarimas, kad jau laikas pradėti 
duoti paskolas ir ilgesniam lai

ks jau gautas. Ir paskolą ligi

galima gauti. Laikas negali bū

rintieji gauti tokią paskolą pa
• „Para 

mos“ speciali komisija namą ar 
kitą kurį nekilnojamąjį turtą 
apžiūrės ir įkainos.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS
Parapijos statyba del turimų 

finansinių išteklių smarkiai su 
lėtinta. Apsiribota tik mūro da

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. ;

Tel.: CH 7236.

gyvas ir įdomus. 
Pla Prieš jį įvyko skautų-čių oficia 

lioji dalis su skaitymu įsakymų 
ir specialybių pasiskirstymu. 
Laužą gyvai pravedė tunt. St. 
Naginionis, talkinamas dauge 
lio skautų. Gale buvo parodyti 
spalviniai vaizdai iš skautų gy 
venimo. Į laužus esą parduota ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
800 biletų, kurių pelnas skiria bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
mas skautų dalyvavimui Niaga Prince Arthur gt. kampe, gegu 
ros jamboree.

LAS MONTREALIO 
SKYRIUS.

Gegužės 15 d., 12,30 vai. A. 
V. naujojoj parapijos salėje šau

— Parapijos parengimas įvy 
ks gegužės 14 d. UNF auditori 
joje. Gros TLO Trimitas.

— T. Bernardinas išvyko’ į 
T. Pranciškonų centrą, T. Vik 
toras į Baltimorę.

— Pas M. Tamulaitienę, 102 
Quebec Ave., įvyko Dainos gr 
upės narių susirinkimas.

PRANEŠIMAS POLITINE

tęs seseris, kurios nevyko į Vo 
kietiją. R.

žės 1 d., 12,30 vai., lietuvių pa 
maldos. Pamokslas skiriamas 
Motinos Dienai.

PAVASARIO BALIUS 
PALACE PIER

Gegužės 7d., šeštadeinį, 8,30 
vai. vakaro, Toronto Jūrų skau 
čių rėmjėjų būrelis rengia tra 
dicinį Pavasario balių puikiame

mas. Bus nauji valdybos rinki 
mai. Narių dalyvavimas būtiJ |J L lxxvxxx| x avaoauu uaxxi£ puxxvxaxxxc

VJ -Z ,a" Palace Pier ant ežero kranto 
(Lakeshore Rd). Veiks bufeAną šeštadie 

buvo suruoš 
pagerbimas.

Raštinė: OLiver 4451

Dr.T.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
» namų telefonu HE 7877. 
S ♦
» 1. 4 butų, 6 metų senumo kam 
« ... o

UŽ $ 11.25 Į MĖNESĮ |
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS! I

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

Tel.: PL 6873, 6874, 6875 ir 6876,pmis ridinąs su ^uf<a^<us, 
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.

siūlo Tamstoms —. tik 6 mylios nuo Montrealio — 
6000 kvadratinių pėdų 

nepaprastai gražius sklypus 
už $ 300.—

Išsimokėjimui tik po $11.25 mėnesiui. 
Susitarti prašome skambinti

a Rukšėnas, tel. HE 7920, vakarai* RA 2-8407. ;

Vakarai* ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampa* Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefoną* WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarimą'

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,

Toronto, OnL KE 3027.
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