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Montrealio šeštadieninių lituanistinių mokyklų mokiniai, mokytojai ir tėvų komiteto pirmininkai.

Faktų akivaizdoje,
ADENAUERIS, KAIP 

SKĘSTANTIS ŠIAUDO, 
BANDO ATSIREMTI 

AMERIKA.'
Jis pirmadienį atvyko Vašing 

tonan, pirma negu vyks į Mask 
vą. Jis, išlipęs iš lėktuvo, pa 
reiškė vis dar seną viltį, kad tik

Politinė įvykių savaitė
MASKVA SUKĖLĖ DIDELĘ TARPTAUTINĘ POLITINĘ 

KRIZĘ.
Smarkiai susvyravo ir Amerika.

Šiuos faktus reikia konstatuo Vis dėlto, visam pavergtųjų 
ti nenorint jų dailinti arba, kaip pasauliui reikia budėti visu atsi 
sakoma, vynioti į vatą ir jų dėjimu, visų jėgų įtempimu, to 
švelninti. dėl ir mūsų tarpe tarpusavės

Kad Maskva gudriai veda po paliaubos yra būtinos.
litiką, tai seniai žinoma, bet kad 
taip ta jos politika būtų sumai 
siusi vakariečių kortas, sunku 
buvo net numatyti. O faktas 
yra, kad
ŠIOMIS DIENOMIS PAŠAU

LINĖ POLITIKA YRA 
SUJAUKTA IR YRA NETE

KUSI NUGARKAULIO.
Svarbiausia, kad labai susvy taį bendradarbiaujant su Vaka 

ravo Amerikos politikai. O kai raįs mato vienintelį tikrą kelią 
svyruoja pats pasaulinės politi 
kos stuburkaulis — JAV, nie 
kur nėra bet kokio pastovumo. 
Ir Vakarų Vokietija, kuri lig 
šiol turėjo JAV kaip ramstį ir, 
jua pasirėmusi, pasiekė didelių 
laimėjimų, JAV susvyravus, pa 
ti netenka atramos.

Todėl, šiandien reikia konsta 
tuoti dar negirdėto dydžio po 
Antrojo Pasaulinio1 karo 

TARPTAUTINĖS POLITI
KOS KRIZĘ, KURI YRA 

k APĖMUSI IR JUNGTINES 
' AMERIKOS VALSTYBES.

Nenuostabu, kad akivaizdoje 
viso tokio nepastovumo, netik 
rūmo ir nepasitikėjimo Vakarų 
savimi, Tito jau grįžta prie 
Maskvos. Keisčiausia,, kad Ti 
to, išgelbėtas Vakarų, o ypač 
Amerikos, nuo Maskvos kartu 
vių, vėl grįžta ten...

Blogiausia yra, kad
AMERIKOS JUNGTINĖS 
VALSTYBĖS IŠSIŽADA

SAVO PRINCIPŲ,
jeigu šiandien Eisenhowerio ir 
Dulles viešais pareiškimais už 
miršta Rusijos okupuotus kraš 
tus, užmiršta modernųjį, komu 

. nistų vykdomąjį, kolonizavimą. 
P •"T’cii yra blogas reiškinys. <

Dulleso viešu pareiškimu, ,lke 
turiu didžiųjų“ susitikime bū 
šią paliesti tiktai satelitiniai 
kraštai, kuriems JAV norinti 
laisvės, o apie Rusijos okupiho 
tus kraštus, kurių tarpe yra jir 
Pabaltijo valstybės, Amerikos 
politikai jau užmiršta. ’ 
AMERIKA DARO DIDELI

KLAIDĄ, MANYDAMA, 
KAD PABALTIJO NELAIME

JI KĄ NORS LAIMĖS, i
Rusijos politikai šita ne iki 

taip supras, kai Amerikos kafji 
tuliaciją prieš Maskvą. Ir t?is 
Amerikos susvyravimas jai bifa 
ngiai kainos. Gaila, kad šis fa k 
tas yra pervėlyva pamoka. į

sujungti Vokietijai.
Adenaueris didelis optimis 

tas ir užsispyręs politikas, ku 
ris realiai vertina ir žiauriausius 
gyvenimo reiškinius. Jis žino ką 
darąs. Bet... ar jaunieji Ameri 
kos politikai supras tai ir ar 
įvertins?....

TRUMPOS ŽINIOS.
— Rusija pakvietė Adenaue

rį į Maskvą ir bandys su juo su malonus priimti iŠ redaktoriaus 
sitarti dėl Vokietijos suvieniji klausimus ir atsakyti į juos sa 
mo. Žinoma, siūlys, Austrijos vo atsilankymo Montiealy pro 
pavyzdžiu, atitraukti Vokietiją ga. Pasikalbėjimas labai įdo 
į neutralumą. mus.

LIETUVI! Kuriam krašte begyventum, kur bebūtum, kokį 
darbą bedirbtum ir kokias sąlygas beturėtum, — visada atsi 
mink, kad tavo Tėvynė — LIETUVA — yra Rusijos imperia 
listų pakartotinai okupuota,klasta, apgaule ir smurtu besi 
naudojant, pavergta ir išnaudojama.
LIETUVĄ „įsisavina" rusai, o lietuvius išveža iš Lietuvos 
„įsisavinti“ plėšinių kitų tautų, kurios, taip pat turi teisę į 
laisvą ir savarankišką gyvenimą, bet taip, kaip ir Lietuva, 
yra pavergtos imperialistinio ruso ir jo visu okupanto plėšru 
mu išnaudojamos.
PRIEŠ 15-KĄ metų maskvinis okupantas pirmą kartą brutua 
liausiu būdu per tris naktis ištrėmė j Sibirą apie 50.000 Lie 
tuvos gyventojų, kurių absoliutus daugumas jau yra nukan 
kintas, sušaldytas, badu numarintas. Mirtis žygiuoja ir per 
pavergtąją ir laisvės netekusią Lietuvą. Mirtis siautėja ko 
munizmo sukurtose vergų darbuose — koncentracijos stovyk 
lose — žiauriausiose pasaulyje katorgose.
TĖVYNĖ — kraujuose, išniekinta, sunaikinta, nukryžiuota, 
— tave, Lietuvi, šaukiasi pagalbos. Išgirsk jos balsą ir pa 
dėk kuo ir kaip gali!

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Redaktoriui stipriai susirgus Jau sekančiame NL nr-je bus 

(visai savaitei}, netesėjome iš plati informacija apie provinci 
leisti normalaus „NL“ nume nius parlamento rinkimus Al 
rio. Atsiprašome. bertos provincijoje, kur b. par

Ateinančiuose NL numeriuo lamentas paleistas anksčiau ne 
se bus paskelbta daug įdomios gU pasibaigia jo kadencija. Ten 
medžiagos. Be kita ko, bus pa įvyko Socialniio Credito parti 

jos, kuri yra valdžioje, aštrus su 
sikirtimas su kitomis partijo 
mis, ir valdžia teisėju pasirinko 
pačius žmones — balsuotojus.

skelbtas pasikalbėjimas su rašy 
toju Jonu Aisčiu, kuris buvo

Skaitytojų dėmesys.
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Montrealio Aušros Vartų parapijos mokyklos pirmoji laida. Iš kairės: Mokyklos vedėja ii skyriaus mokytoja Br. Lukoše 
vičienė, mokyklos Tėvų Komiteto pirmininkas p. Tauteras, Aldona Gaurytė, Rūta Bartaškaitė, Emilija Rupšytė, Danu 
tė Aneliūnaitė, Marija Siniūtė, Marija Tauteraitė, viišuje iš dėžinės Dainius Lukoševičius, Algis Mažeika, Gytis Vazalins 

kas ir mokyklos globėjas tėvas Kubilius, J. S.

Žinios iš VLIK’o
PASKUTINIS VLIKO POSĖDIS

1955 m. birželio 6—7 dd. Vii nį VLIKo bendradarbiavimo 
kas, išklausęs Vliko pirmininko pagrindą. Siame pasitarime su 
pranešimo, aštuoniais balsais tarta, kad principinės reikšmės 
nutarė: reikalai būtų sprendžiami, kiek

1. Vliko pirminiiikas ir Vyk tai yra įmanoma, sutartinai, 
domoji Taryba atsistatydina.

2.
mas, kai bus sudaryti toliau mi dabartinę daugumą
nimi

VLIKo dauguma pareiškė sa 
Atsistatydinimas Įteikia vo norą, kad ji yra nusistačiusi 

dar dau 
naujieji organai. giau praplėsti. Turint galvoje

3. Vykdomoji Taryba suda ūkininkų Partijos ir Socialde
romą iš 5 (penkių) asmenų, pa mokratų atstovų pareikštą pa 
geidaujant įtraukti naujų žmo geidavimą, kad ir socialdemok 
nių kiek galint platesne bendra ratai būtų įjungti į VLIKo va 
darbiavimo baze. dovaujamąjį darbą, draugišku

4. Naujieji organai sutariami mo ir solidarumo principais pri 
iki 1955 m. liepos mėn. galo. eita prie vieningo nusistatymo

Tolimesnėje posėdžio eigoje — jieškoti ir svarstyti visus bū 
buvo nagrinejajni aktualus už dus, kurie piie to vestų. Yra su 
sienio politiiros klausiniai, svars tarta, kad iki š. m. liepos mėn. 
tyti Lietuvos Rytų Sienų Studi galo, susisiekus su VLIKą su 
jų Koimsijos reikalai, Raudono darančių grupių centrais, VLI 
jo Kryžiaus padėtis ir {vairūs Kas susirinks priimti nutarimų, 
kiti aktualieji klausimai.“ kurie vestų prie šio bendtadar 

Toks yra viešai paskelbtas biayimo įgyvendinimo, pagrįs 
apie 1955 m. birželio 6—7 dd. t0 kiek Salnit platesne baze, 
įvykusį VLIKo posėdį komuni 
katas.

Š. m. birželio 6 d. įvykusiame 
grupių pasitarime, dalyvaujant

VLIKO PIRMININKAS 
APIE VLIKO GRUPIŲ 

PASITARIMĄ
____ ___ ____ _______ — Kaip Tamsta vertini skei 

astuonioms VLIKą sudarančio biamą komunikate susitarimą? 
ms grupėms buvo prieita prie ~ Teigiamai. Juo nuošir 
vieningo nusistatymo, jog, atsi dziai patenkintas. Visą laiką at 
Žvelgiant į šių dienų .padėtį, bū 
tina sudaryti kiek galint plates

sidėjęs to siekiau. Įsibrovusios 
į VLlKo narių tarpą negerovės 
negalėjo teigiamai veikti ir į jo 
darbus. O jo darbai ir siekiamie 
mieji tikslai yra svarbiausi mu 
ms šiais laikais ir sąlygomis. 
Tos negerovės, suinteresuotos 
spaudos dar sutirštintos ir iš 
margintos, buvo permestos į vi 
suomenę ir ją tarpais per daug 
dilgino. Tai skaičiau žalingu 
reiškiniu. Spėju, kad, šį sutari 
mą įvykdžius, visa tai atkris. 
Jo įvykdymu tikiu, nes neturiu 
pagrindo įtarti, kad antroji su 
sitariančiųjų pusė būtų turėju 
si užpakalinių minčių. Tikiu, 
kad jie nuoširdžiai susitarė ir 
lojaliai tą susitarimą vykdys. 
Jei jis įvyks, pasiliks dar vienas 
opus klausimas — santykiai su 
St. Lozoraičiu. Labai trokštu ar 
timiausiu laiku to susitarimo ir 
su juo1 pasiekti.

— Ar šis susitarimas jau ga 
tutinai baigtas?

— Tai yra tik susitarimo da 
lis. Ją pavadinčiau techniškai 
organizacine dalimi. Aš, kaip 
VLIKo pirmininkas, nieko ne 
laukdamas, tuoj po VLIKo po 
sėdžio pradėjau su grupių ats 
tovais pasitarimą sutarties klau 
simais. Antras jos etapas — 
grupių centrų pritarimas ir tais 
klausimais nusistatymas. Ir pa 
skutinysis — bendradarbiavi 

Nukelta į 8 psi.
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Laiškai Redakcijai
Bet ta p. Karvelio iniciatyva 
reiškė visai ką kitą, negu kad jis 
tvirtina dabar po tiek daug me 
tų nuo tų liūdnų įvykių. Kad 
kas nepamanytų, kad ir aš ką 
sukonstruoju post factum, lei 
siu sau čia apibūdinti minėtą p. 
Karvelio iniciatyvą jo. paties žo 
džiais iš jo ranka surašyto pra 
nešimo, kurį jis man įteikė ką 
tik pabėgęs iš Lietuvos 1940 
m. :

..Rytojaus dieną (t. y. 16 
---- ■ KŠ) .susitikom su 
Stulginskiu apie 10 vai. ties Je 
zuitų bažnyčia... Derybos su 
Dekanozovu turėjo prasidėti 
apie pietus (12 vai.). Pasvarstę 
su Stulginskiu gautas žinias ir 
negalėdami greitomis nieko da 
ugiau sugauti, sutarėme, kad 
būtų gera Stulginskiui ir Gri 
mui tuojau nuvykti pas Merių betuvis Algirdas Šocikas, atstojo Gimnazijoje pasižymėjo sta 
pasnnrormuoti. ° ’ j ■ -- —

Stulginskiui visą reikalo įaidą, 
buvo sutikta, kad yra rimto pa 
grindo bijotis, kad Merkio toli 
mesnis buvimas gali apsunkinti 
derybų eigą, nes jis buvo aiš 
kiai „persona ingrata“ ru 
sams...“

„Grįžus Stulginskiui ir Gri

1955 m. birželio m. 5 d.
Didž. Gerb. Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje tilpo Dr. P. 

Karvelio straipsnelis „Liūdnus 
Įvykius Prisiminus“, kuriame 
jo autorius padarė neteisingų, 
mane asmeniškai paliečiančių 
pareiškimų, kuriuos prašau teik 
tis atitaisyti paskelbiant mano 
šį laišką artimiausioje jūsų laik 
raščio laidoje.

P. Karvelis kalba apie kažko 
kl asies partijų posedj, Įvykusi birže]io _ 
Kaune 1940 m. birželio 16 d. iš 
ryto, iš kur, anot p. Karvelio, 
„į užsienius ir į tautą buvo mes 
tas visuotinio pasipriešinimo šū 
kis“ ir kad to „posėdžio nutari 
mai yra paskatinę ir Škirpą su 
siorientuoti padėtyje ir skubiai 
grįžti į Berlyną“.

Tai grynas iš p. Karvelio pu

KLB KRAŠTO VALDYBOS RAŠTAS KANADOS 
LIETUVIAMS

Mieli Tautiečiai, budėkime!
Daug kas iš mūsų jau yra ga kartus, kaip Sovietų Rusijoje, 

vę rusų kalba laikraštį, kuris ra Čia nėra darbininkas pririštas 
gina grįžti namo. Jis spausdin prie kolūkio ar fabriko, bet tu sės prasimanymas. Aš tada Kau 
tas Rytų Vokietijoje ir siuntinė ri teisę pasirinkti geresnį dar ne visai nebuvau, apie panašų 
jamas iš Drezdeno. Jį leidžia ko bą. Net ir nedarbo metu kiek nutarimą niekad nebuvau girde 
mitetas, vadovaujamas gen. Mi vienas Kanados bedarbis gauna jęs ir todėl man pagal jį „susi 
chailovo. bedarbio pašalpą, kuri yra di orientuoti“ niekad neprisiėjo,

Kanados Lietuvių Bendruo desnė už sovietų darbininko ai nors ir būčjau mielai tai pada 
menės Krašto Valdyba, apsvars gą. 
čiusi susidariusią padėtį, nuta Daugelis iš mūsų jau turi 
rė parašyti veišą laišką visiems įvairius verslus: krautuves, vai 
Kanadoje gyvenantiems lietu gyklas, valyklas (apie ką bolše 
viams ir paaiškinti, kaip reikia kai neturi iš viso supratimo, 
laikytis dabar, kai vilkai avies nes jų kraštuose nėra ko' valyti, 
kailyje ėmė kalbėti apie gailės nes visi apdriskę), įvairių ama 
tingumą ir nepadarytų kalčių tininkų dirbtuves, statybos ben 
„dovanojimą“. Šis viešas raštas droves ir tt. Mes turime laisvę 
teesie atsakymas mūsų krašto darbą ir verslą pasirinkti, apie suminimą posėdį ir jo nutari netą. Šiek tiek visi atsiduso, 
okupantams ir jų sudarytam ką negali ir svajoti okupuotos mus man iš niekur neteko gir kad bent ne iš karto rusų komi 

dėti, nežiūrint, kad pats ėmiau sarai“.
Iš kur gi tas „visuotinio pa 

sipriešinimo šūkis“? Iš to, kas 
čia cituota, jo visai nematyti, ir 
tik be reikalo p. Karvelis įvelia 
į savo aną kombinaciją tokias 

asmenybes, kaip

ręs.
Nuvykti Kaunan buvau sūri 

zikavęs tik į galą birželio mėn. 
(25—29 d.), būtent kad asme niui pasirodė, kad Merkys už 
niškai vietoje išsiaiškinus, kaip mezgęs kontaktą su Dekanozo 
sovietiškieji okupantai numato vu pasikablėjimo rezultatų...“ 
pribaigti Lietuvos valstybinės „ . . . apie 5 vai. sužinojome, 
nepriklausomybės nužudymą, kad atvykęs pas Merkj Dekano 
Bet ir ta proga apie p. Karvelio zovas padiktavo Paleckio kabi

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
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MŪSŲ ^SPORTAS"
A. SOČIKAS — EUROPOS MEISTERIS.

Europos bokso pirmneybėse ir jau Vilniaus Vytauto Didžio
- j - . . iivmvio owiaao, ciiolv ju „„..„z. j ...vjv
<.,w.Sa 7^7 vaudamas Sov. Sąjungos rinkti lo tenise. Brolis Vyt. Saunoris 

nę, baigmėje įveikė vokietį ir žaidęs Lietuvos futbolo rinkti 
tuo pačiu laimėjo Europos sun nėję, tačiau paskutiniaisiais me 
kaus svorio bokso meisterio var tais jo pavardės nesigirdi. Iš 
dą. krepšininkų pažymėtinas ge

Šis lietuvis, jau ne kartą yra riausias Sov. Sąjungos žaidėjas 
atstovavęs Sov. Sąjungą įvairio Butautas. Be jo, dar yra įtrauk 
se run’gtynėse, visuomet išeida ti keturi lietuviai krepšininkai 
mas laimėtoju. Jam kiek nepa ir keli orasvydininkai.
sisekė Helsinkio 1952 m. Olim Iš dviratininkų pasyžymi bro 
piadoje, kada buvo įveiktas ats liai PreikšaičĮai, kurie lengvai 
tovo iš Pietų Afrikos Unijos, laimi su rusais, kaimyiniais lat 
Savo jėgą jis parodė ne tik bok viais ir estais.
so ringe, bet ir privačiame gy Į Sov. S-gos šachmatų rink 
venime, užsienio lietuvių spau tinę įtrauktas yra VI. Mikėnas 
da pranešė ir apie „rungtynes“ ir estas P. Keres.
gatvėje su rusais, kada jis juos Atrodo, kad visi į sąrašą įtra 
gerokai apkūlęs ir tapęs net sa ūkti lietuviai bus paruošiami 
vos rūšies pasididžiavimu ir 1956m. Melbourne įvykstančiai 
didvyriu atviros kovos su bolše Olimpiadai, nes, kaip praneša 
vikais. ’ '

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS.

propogandos komitetui. Lietuvos gyventojas. <" ‘ ”
2. Šis komitetas laiko mus sa 4. „Juk mes esame laisvi“ — si iniciatyvos ten sumegsti slap 

vais, t. y. Sovietų Rusijos pilie jie rašo. Kas nežino bolševikiš tus ryšius 
Čiais. Mes tokiais nebuvome, kos „laisvės“, tą gali mulkinti, — --------
nesame ir niekados nebūsime, bet ne mes, kurie ją matėme ir 
kaip jais nėra ir okupuotos Lie pergyvenome. Ten kiekvienas 
tuvos gyventojai. Mes esame yra „laisvas“ būti suimtu, nu 
Lietuvos piliečiai. Jeigu kas iš kankintu, ištiemtu, nprs ir ne 
mūsų ir priima Kanados piliety būtu nusikaites. j' 
bę, tai ją gauna laisva valia. Čia laisves bolševikai gali kalbėti? jog Sovietu Pasiuntinys Pozd Kalbamas šūkis, 
nėra prievartos, čia neia apgau Apie spaudos laisvę? Kaipgi . • - - J ...........................
lės čia nėra net ir oronaaan ir diktatnrnc laii , r“*.'-*““?“- tais paduoda ir sporto nuotru KeiK tikėtis ,Kau iviemourno ir,eS’ „ „ , . P p °,. PŲespaudos ir diktaiuios sau iaikyti. Laimingai grjzęs j savo tu, kurie jau buvo sovietiškojo Birželio 7 d teko išgirsti bendrai Australuos lietuviams
dos. Yra Kanadoje gyvenančių ninkai gali duoti Kokią nors no-I_ RPrivnf> nt mantn „žani-mžti bet iš tu P 7 • / išgirsti, Denarai ̂ ustraiijos lietuviams
lietuviu kurie ir no 20__ 30 m <snandn« laisve? Tn<s ir neduoda 1 , ,15erlyn,e’. painformavau sa okupanto užgniaužti, bet is tų, kad goy Sąjungos rinktinę tek spamatyti ne vieną lietuviš1 V 1 ’ . . e R. ... . T • spaudos laisvę. Jos n įieduoda. vo kolegas, kitus Lietuvos Pa kurie dar buvo issilikę laisvi — {traukti vra lietuviai stalo teni ka veidą Dasaulio Olimpiadoje
tebera Lietuvos piliečiai. Ir del Kur komunistai viešpatauja, <.{„„^{„{.,0 ani> tikraia nadėti ;« T ietuvoe na^iuntiniu užsienv !trRuktl yra neuiviai stJilo tem ką veidą pasaulio u impiaaojeto1 iie neturėio ir neturi iokiu ten tėra tik komunistinė soau r ?ntin Rs’ aPie padetj is Lietuvos pasiuntinių užsieny sminkai — Dzindziliauskas ir su sportine apranga, bet... deja,ro jie neturėjo ir neturi jokiu ten tėra tik komunistine spau Lietuvoje, suovietu ruošiama e pareikštu protestu prieš Sov.
nema onumų va ežios įs aigose da. Apie religijos ir sąžines lais jaį paskutinį smūgį, ir pasiūliau Rusijos įvykdyta prieš mūsų
ir darbovietese. Rusai bolsevi v?? Juk jiems religija nuodai, Lozoraičiui, kaip likusios už kraštą agresiją.
kai okupavo musų kraštą suvai su kuria jie visomis priemone sie je Lietuvos diplomatijos Pono Karvelio sarkastinę pa 
dino prisijungimo komediją ir mis kovoja. Susirinkimų, drau gefld nriemnniii «„nr<ran; x u j-i J i j - . 7 v
paskelbė mus Sovietų Rusijos gijų, susisiekimo laisvę? Ten ti’ Li t ° di j ‘ .■ • S stab?. de to> kad as uz Pasi 
piliečiais. Įsidėmėtinas okupan ^lima dalyvauti tik bolševikų DareiSima kai dk bLs Pnefinim? kuvau T.113“ nac1^
to ciniškumas! šaukiamuose susirinkimuose, ž^nia anK Liaudies Sel GeStaP° lzfol7°tas, Ber na

„ T • •, . ’ gauta žinia apie „Riaudies bei miniu areštu (pasėkoje 1941 m.2. Laikraštis spausdinamas būti nariu tik jų įkurtose drau mo„ sušaukimą ir Maskva jam birželio 23 dienos lietuviu tau 
rUSU kaba C anncp Ir o 11 a 11 r 1 .1 Ititp V1PTS4 Tik ___ . *

i su aktyvesniais ir 
ryžtingesniais mūsų tautos ele 
mentais naujai kovai už Lietu 
vos nepriklausomybę.

Po kelių dienų savo užsibūvi garbingas
- , mą Kaune turėjau nutraukti buv. Respublikos Prezidentai

Apie Kokias (birželio 29 d.), nes patyriau, aa. Stulginskis su Dr. Grinium.
, tiesa, atėjo, 

niakovas pareikalavo mane su bet kiek vėliau: jis atėjo ne iš

vokiečių sporto laikraštis 
„Sport Magazin“, rusai paren 
giamuosius darbus Olimpiadai 
jau pradėjo. Tiesa, nei šechma 

Vilniaus radijas, savo kasdie tai, nei stalo tenisas į Oilmpia 
ninėse programose užsienio lie dos programa neįeina, tačiau 
tuviams, be įvairių žinių, kar boksas, krepšinis yra įtraukti, 
tais paduoda ir sporto nuotru Reik tikėtis ,kad Melbourne ir

sininkai — Dzindziliauskas ir su sportine apranga, bet... deja, 
A. Saunoris. Pastaraiss yra Vii didelėm ant krūtinės raidėm 
niaus Universiteto diplomantas CCCP“. K. Baronas.

SODE IR DARŽE
ROŽĖS YRA JAUTRIOS, MOKĖKIME JAS SKINTI.

Mėgėjai labai nenoriai rožes kalis, kalcis, siera, geležis ir 
uiciius i et vi uni sk^na- J*e bij°> kad skynimas magnezijus. Iš jų reikalingiausi 

. nors siuntinėjamas gijose, keliauti į kitą vietą tik padikt7o7LFetuvos7o7maHnJHn to^lukill^^ pllieku^be’ atla nepakenktų r°žili k^mo augi yra azotas, fosforo rūgštis ir 
įvairių okupuotų tautų žmonė gavus policijos leidimą. Graži korporavimą į Sovietu Sajun kvmo nes tuomi iis pats viešai mui- ,šta! k^ praktiškai ir teore kalcis. Kiti 4 elementai dažniau

dąr kartą išryškino save prieš r ~ -
Prileidžiu, jog p, Karvelis tu lietuvių visuomenę, kokios jis 

ri omenyje jo paties kurijozinį laikos imoralės sunkioje mūsų 
/a žygi Kaune birželio 16 d, iš ry kovoje už Lietuvos valstybinę 
• e o, taigi rusų Raud, Armijai jau nepriklausomybę.

ms. Čia ir pasirodo visu ryšku bolševikų valdomose šalyse lais 
mu bolševikiškai - rusiškasis vė, jei nuo tos laisves žmonės 
imperializmas, kuris nepaken bėga net gyvybe rizikuodami, 
čia viso to, kas nėra rusiška ir Tegu bolševikai leidžia iš savo 
bolševikiška. Kaip traktuojama kraštų žmonėms laisvai išva 
pavergtum tautų kalba ir ju žiuoti į kitas valstybes nors vie . v. T, . - a ... ■f , -s ‘ • • x , ■ x -Z? • • • i pilnai užėmus Kauna ir įsvys Su gilia pagarbakultūra, lei net kviečiant grįžti ną menesį, tai jų kruviname ro f . , . . r 6 v ai -, • • • • x& ■ vi • • tant okupavimą visos Lietuvos, Kazys Škirpa,j tėvynę kreipiamasi į lietuvius, juje neliks ne vieno padoraus r j v
latvius, estus rusiškai. Mums piliečio — visi stengsis išsigel 
rusų kalba primena žandaro na bėti. Bolševizmas ir laisvė du 
gaiką, knygnešių pralietą krau nesuderinami dalykai. Bolševiz 
ją, 120 m. vergiją ir tūkstan mas remiasi visų laisvių atėmi 
čius nužudytų bei deportuotų mu, O’ ne jų davimu.
vergų darbams mūsų brolių se Pagaliau, argi Lietuvoje jau 
serų dabartinėje mūsų krašto išnyko kalėjimai, priverstinos 
okupacijoje. Arba tai yra netu deportacijos į kitas sovietines 
rėjimas nei krislelio takto, arba respublikas? Ar pasiliaukė ru 
visiškas apsvaigimas „didžio sų kariuomenė su kruvinais en 
sios rusų tautos“ tvaiku.

3. Kai vilkai lieja ašaras dėl
• avių vargo. Komitetas savo at 

sišaukime rašo: „Mes žinomej 
kaip sunkiai jūs gyvenate. Dau 
gelis iš jūsų nedavalgo, neturi

. šiai yra pakankame kiekyje že 
Kiekvienos rožių šakos nu mėje. Kalcis yra duodamas dau 

pjovimas tam tikram laikui su giausia kalkių pavidale rūgštes 
trukdo augalui maisto tiekimą, niam dirvožemiui. Ankštiniai 
bet vėliau ta maisto cirkuliacija augalai (žirniai, pupos, lubinai, 
tampa dažnesnė ir gausesnė, dobilai ir tt.) azoto trąšų tie 
Bet jeigu nupjaunamas paskuti siogiai nėra reikalingi, nes jų 
nis vienastiebio krūmo žiedas, šaknyse esančios bakterijos pa 
augalas netenka harmonijos ir sigamina azotą iš oro.Be pagrin 
pradeda negaluoti. dinių elementų augalai yra rei

Jeigu kerpant žiedus, žemiau kalingi labai mažuose kiekiuo 
nukirptos šakos buvo paliktos se taip vadinamų pėdsakinių 
dvi a rtrys „akys“, augalas iš elementų: vario, molybdeno, bo 
silaiko pagal savo stiprumą. Jei ro, mangano, cinko.
gu krūmas yra šakotas, jo Geriausia trąša yra gyvulių 
„akys" dauginasi ir, nors jis ir ir paukščių mėšlas, nes jis duo 
nekrauna tais metais žiedų, da augalams ne tik reikalingus 
tai bent išaugina daug lapų. Jei elementus, bet taip pat pratur 
gu krūmas yra jaunutis ir ne tina žemę organinėmis medžią 
tvirtas, arba neseniai įskiepy gomis ir paskatina reikalingų 
tas, žiedų skynimas bus fatališ bakterijų augimą. Kita gera or 
kas. ganinė trąša yra kraujo ir kau

Vis dėlto nereikia taupyti žie lo miltai (Blood & Bone Dust), 
dų, jeigu darže ar sode rožynai kurių sudėtyje didesniu kiekiu 
yra gausiai pražydę. Tik reikia yra azotas ir fosforo rūgštys, 
laikytis keletos taisyklių: Mineralinės trąšos yra gauna

1. Raškyti labjausiai pražy mos įvairių pavadinimų ir sūdė
dusius krūmus. čių. Dažniausiai vartojami yra

2. Neliesti naujai įskiepytų zuperis (Superphosphate), šie
augalų. ros rūgšties amoniakas (Sulpha

3. Nekarpyti perdaug dažnai te of Amonia), salietra (Nitra
to pačio krūmo. te of Soda) ir sieros rūgšties

4. Nekirpti perdaug ilgais kalis, Sulphate of Potash) ar
stiebais. ba kalio druska (Muriate of Po

5. Jokiu būdu nelaužyti ša tash).
kų, bet atsargiai nupjauti, o Fosforo rūgšties trąšos (zu 
geriausia nukirpti žirklėmis. peris) išvysto sveiką, stiprų au 

Kokiu būdu galima ilgai išlai galą. Azoto trąšos (salietros, 
kyti nuskintus rožių žiedus? amoniako druskos) skatina 

Juos kirpti anksti lytą, dar greitesnį ir vešlesnį augalo au 
neišsiskleidusius. Jeigu norima gimąl Kalio trąšos yra reikalin 

kitų užgrobtų kraštų į savo pla gaivalus sudrausti ir iš pado padaryti puokštė, perdaug ne gos sustiprinti patį augalą, jo 
čiąją tėvynę. Kai Lietuvoje ne rios visuomenės izoliuoti. Tie, sugrūsti į vieną vazą. Du treč stiebą ir t.t. « « • — • • — .. .   1 3 _ 1 • V • _ • 1 • A • V 1 • V. , . _ . . . A. _. 1 1 V . • 1 _ ••

Mūsų kuopos narių
pp. KONSTANCIJOS ir LEONO BALZARŲ 

mylimai Motinai
AGNIETEI MORKŪNIENEI,

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
SLA 123 kuopa, Montrealy.

kavedistais? Ar Lietuvoje vai 
kai nėra verčiami šnipinėti sa 
vo tėvus? Ar mokyklų vaikai 
nėra verčiami išdavinėti savo 
žaidynių draugus? Lietuvis ma 
tė bolševikišką tikrovę, matė 

žmoniškų patalpų, neturi ir pa prievartos siaubą, mate teroro 
čio svarbiausio kas reikalinga aukas, matė ir bolševikiškos 
žmogui — doro darbo“. propagandos metodus, todėl jo

Kiekvienas Kanados lietuvis neapgaus joki komiteto kvieti 
perskaitęs šitą ištrauką turi nu mai lr v^ojunai. me ° 11 
sišypsoti. Ir tai su pagrindu. Jis ProPagandos bolševikai negali 
žino, kad čia valgio kiek tik no gyventl- Tikrumoje gyvenimas 
ri. Kanadoje nėra žmogaus, ku t?n /.ra toks sunkus, žiaurus, 
ris nedavalgytų. Čia žmonės siaubingas, nepakeliamas, klai 
greičiau persivalgę, negu alka kus lkl beprotybės, klastingas 
ni: Čia lašiniai ir taukai laikomi ir netikras, kad ir pats^ gyveni 
pigiausiais ir paprasčiausiai vai 
giais. Tuo tarpu jie Lietuvoje 
du kartus brangesni už mėsą.

Čia niekas nematuoja _ gyve d eilinis ilietis savo ben 
.narnųjų patalpų kvadratura ir dradarbiu ir čekistų, čekistas sa 
neskiria žmogui 9 kv. metrų. yo, auk ir vir§ininku> viršinin 
^škaf°S ven • nb ^1 kaS Sav° PavaldiniM> ° PatYs di 
palygimi^su tokiu^at cUrbinin dieR komunistai savo~ tautos bebus jūsų ir jūsų teroro, tada kurie ruošiasi iš kitų išplėšti dabai koto turi* būti įmerkta į Augalams tręšti galima pirk 
ku sovietuose Mūsų žmonės keršto: ten amžinas vie mes ir be jūsų kvietimo sugrįši laisvę ir įvesti krašte diktatūrą, vandenį. Ypatingai vasarą daž tis parengtus mišinius (Comp
padirbę Kanadoje 3—4__ 5 m ’ naS kito. itarinėii.mas>. amžinas me į savo gimtąją šalelę. Kol to nėra verti naudotis laisve. nai keisti vandenį ir keikvieną lete fertilizers), pav. No. 5 —
perkasi namus Ir šiandien 80 vienas kitu nepasitikėjimas. Tai nebus, tol mes laikysime jūsų Broliai lietuviai, nenusigąski dieną patrumpinti kotus (mažu pam|dotams, bulvėms, žirnia 
proc visu lietuvišku šeimų jau ra mek?’ Prievartos ir baimės kvietimą apgaule, melu ir tuščia te, jei ir toliau gausite tuos įstrižu kirpimu). Dieną laikyti ms; No. 12 — rožėms, saloto 

__ _______ T„ karalystė. bolševikiška propaganda. Ačiū „Kvietimus“ grįžti į tėvynę, rožes vėsiame kambaryje, o ms, kopūstams. Skirtumas tarp 
5. „Mes esame namie“, rašo Dievui, mes gyvename krašte, Agentų jie turi ir mūsų adresus naktį — lauke. Jei galima, daž tų nlišinių yra tik santykis tarp 

ma atsišaukime. Kas tie mes? kur yra teisybė ir teisingumas, jie surenka. Mūsų atsakymas nai apipurkšti žiedus šviežiu azoto, fosforo, rūgšties ir kalio. 
Rusai, komunistai? Jei taip, tai Gyvename krašte, kur tų lais kvietėjams toks: „Mes mylime vandeniu. L. S. Tažiiau tokius mišinius kiekvie

nas 'gali ir pats pasigaminti. Ko 
pūstlams salotoms, agurkams, 

ele arbūzams, pamidorams, morko 
■burokėliams yra geras toks 
Nukelta į 7-tą puslapį.

mas darosi nebemielas. Nuo am 
žinos baimės ir netikiumo ten 
nėra nė vieno laisvo. Ten bijo 
tėvas savo vaiko, vaikas savo

dradarbių ir čekistų, čekistas sa

Sensacija knygų rinkoje
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 

šitas didžiausias ir vienintelis mūsų kalbos lobynas, jau 
spaudoje ir rugpjūčio mėnesį pasieks skaitytojus. Žody 
ną paruošė prof. J, Balčikonis ir kt. Didžiulio formato, 
virš 1000 psl., apie 45.000 žodžių, 1954 m. Vilniuje iš 
leisto oždyno antroji pataisyta laida. Knygos savikaina 
didelė, ir leidykla, nesiryždama didesnei rizikai, žodyną 
leidžia laba iribotu tiražu. Užsisakantiems ir pinigus su 
mokantiems iš anksto kaina 8 dol,, vėliau žodynas bus 
žymiai brangesnis. Visi prenumeratoriai garbės leidėjų 

sąrašuose.
Nedelskit, užsisakyt dar šiandien, nes tai vienintelė 

garantija, kad jums žodyno nepritruks. 
Užsakymams ir informacijoms adresas:

TERRA
3333 So. Halsted Street, Chicago 8, III.

gyvena savo namuose. Ir gyve 
na kaip nori, o bolševikėliai kai 
ba apie neturėjimą patalpų.

Dėl doro darbo' irgi nušnekė jūs nesate namie. Jūs esate atė vių net perdaug, nes tomis lais savo nelaimingą Tėvynę, bet .
jo. Čia nėra priverstinio, t. y. jūnai ir svetimų žemių grobi vėmis naudojasi ir šio krašto nekenčiame ten esančių okupan Trumpai apie trąsas
katorginio darbo. Čia niekas ne kai. Jūs pirmieji turite grįžti na duobkasiai — bolševikai, kurie tų ir jų įvesto teroro. Grįšime į Pagrindiniai cheminiai
baudžia daibininko kalėjimu, mo, išsikraustyti iš Lietuvos, dirba šios šalies pražūčiai. Ka Lietuvą, kai jūs išsikraustysite mentai, reikalingi augalų mais ms, 'i 
jei pavėluoja daman du ar tris Latvijos, Estijos, Voketijos ir nados vyriausybė turčių tokius iš Lietuvas“. tui, yra azotas fosforo rūgštys,



1955. VI. 15. — Nr. 24 (424) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Laužas ant Šatrijos kalno
Menkas iš manęs istorikas, draugijose neišlaisvina žmo 

Kai kada skaičiau vysk. Valan gaus. Lengvas flirtas, laiškai, 
čiaus „Žemaičių Vyskupystėje“ konferencijos neišlaisvina milio 
apie raganų deginimą. Bandy nų, kurie liko parduoti po vod 
mas „raganų“ pavyzdingas. kos stiklelio „gerai nuotaikai“ 
meta į vandenį, jei nuskęsta — paėmus. Išlaisvinam kolonijas, 
ne ragana, jei plaukia — į lau bet vergijos nenaikinam. Dar 
žą. Sprendimas klasiškas — daug gerų raumenų (ir jie ne 
nė viena įtartoji negali likti gy mažės) stovi Vokietijos mugė 
va.

Istorija žiauriai kartojasi

WjaiGum'_____ _i * - - i -

se.

RIMTU REIKALU
PLB Vokietijos Krašto Vai globotinius gyvenimo kovai, o 

dybos š. m. Informacijos nr. 7- drauge ir kovai už mūsų tautos 
8 praneša kiekvienam lietuviui egzistenciją. Šiais sunkiais lai 
patriotui džiaugesmingą naujie kais, išleidžiant naują būrį jau 

_ __  ___  ną — vėl keturi jaunuoliai bai nuolių į gyvenimą, dera ir jie
gė, laisvame pasaulyje vieninte ms linkėti, kad jie gnįžtų iš tos 

------------------------ -------------- liame tikrai lietuviškame moks kovos tik laimėtojais. Gimnazi 
lo židinyje, Vasario 16-sios jai būtų didžiausia gėda, jei ku 
Gimnazijoje, mokslą. Giliai tau ris jos vaikų dizertyruotų iš ko 
tinėje dvasioje išauklėti, išėjo į vos lauko, išduotų mūsų tautos 
pasaulį, tikėkime, nuoširdžiai idealus, už Judo grašius nueitų 
dirbti mylimos Tėvynes labui, kitiems dievams tarnauti. To 
pirmoje eilėje jos išlaisvinimui kių vaikų Lietuva išskėstomis 
iš moderniškojo XX-jo amžiaus rankomis tikrai nelauksianti. 
Atilos kruvinų nagų. Savo žodį Zunde baigė linkėji

Abiturientų išleidžiamasis iš mu, kad, nežiūrint su kokiais 
kilmingas aktas įvyko Vasario sunkumais gyvenime tektų su 
16-sios Gimnazijos salėje. Akte sidurti, Vasario 16-sios Gimna 

i visada liktų 
šiuo metu vyksta praktinio mininkas inž. Pr. Zunde, visi gerais lietuviais ir nenuilsta 
skautavimo varžybos. Gegužės mokytojai bei Gimnazijos mo mais, nepalaužiamais kovoto 
29 d. buvo Bostono-Worceste kiniai. Išilmingą aktą atidarė jais už Lietuvos laisvę.
rio grupės patikrinamosios var Gimnazijos direktorius dr. Li Vėliau sekė sveikinimai bei
žybos. Skautų vyčių grupėje terskis, pranešdamas, kad Va linkėjimai kitų dalyvių,
pirmąją vietą laimėjo neseniai sario 16-sios Gimnazijos Moky
Bostone įsikūrus „Pei kūmo“ j. tojų Taryba savo posėdyje nu Tai, galima drąsiai sakyti,

šviesioji dalis tikrovės — svei 
ir... įpareigo 

jnnai: kovoti! nepalūžti! gyvie 
ms grįžti Motinos — Tėvynės 
glėbin tik laimėtojais! Ir t. t., ir 
t. t. Visa tai labai labai malo 
nu girdėti ir mums, nedalyvia 
ms ano didžiai reikšmingo ak 
to.

Deja, su tikra širdgėla tenka 
. . _ . .__________ kad nei vienas

Jis giliai prasmingai anų kalbėtojų, neabejotinai gi 
r. r .. ir tikrų kovotojų

už iletuviškus idealus, nepasa 
vo sūnūs į kovą, linkėdavo grįž kė svarbiausio — jūsų, jaunuo 
ti iš kovos lauko gyviems tik žūtbūtinėje kovoje, sunkiau 
laimėtojais. Vasario 16-sios sįu jūsų kovos morrjtntu, mes 
Gimnazija tam tikra prasme ir jums gelbėsime...
gi yra motina, kuri ruošia savo — ■ ..... ...

Veda sktn. inž. J. Bulota. 

TORONTIŠKIŲ SKAUTŲ BŪKLAS.
Toronto Rambyno skautų narių dalyvavo kviestos skau 

tunto kapelionas kun. P. Ažu čių vadovės ir skautų vadai, 
balis, Šv. Jono Krikštytojo pa Šiai dr-vei vadovauja vyr. skl. 
rapijos klebonas, pavedė skau D. Kerševičienė, kuri taip pat 
tams ir skautėms savo parapijos yra Šatrijos skaučių tunto adju

Istorija žiauriai kartojasi. . kaltas kodėl pludu
Trumpas mūsų gyvenimas daug rĮu°ju.jay 1? metų. Daug rūpės 
bandymų išnešė ant pečiu. Kol Ej° laiminSiesiems. Nebūtų D 
kas mes plūduriuojame, o kiek P‘ nebut^ jokios problemos. Te 
mūsų artimųjų sudegė Skautiškasis jaunimas la tantė.
ŽT'iaM T S’ Gėlyne Sn -le naudosis kas antras penk - 
supimai, bombardavimai, skry nepraleis io nei lašo nei š tadiems. Tuo palengvinamas 
ningai, išdavimai. Nauji zo ga ^ePo_ " A a® skautiškasis veikimas I oronte.

bandymų išnešė ant pečių. Kol

džiai, kuriu vysk. Valančius men^ Pasiskirstysim zonom ir 
dar nežinojo. Šatrijos kalnas bus tvarka- Kai rusai lsskers sa 
liepsnose, nes <
ja kalama prie kryžiaus.

Sunku prisiminti įvykių rai Ta Vakarų Vokietija kietėja 
dą, kad padorus žmogus neverk ant paties kelio. Austrija. Chm! 
tų. Kai kurie (a la Marshall) Jauna mergaitė lengvai leisis į 
net dar susilaiko nuo atsimini flirtą...
mų leidimo, nors už juos milio -- • • •

skautiškasis veikimas i oronte. 
Iki šiol buvo naudojamasi Lie

S žeS vėsias, dar pridėsim. Azijoj plo
ur„x;a,,c tai. Galim pabandyti ir Afriką. slos ,ael nuoIatiniM orgam
kryžiaus. Tik Europa rizikuo.ti gunku> zacijų parengimų būdavo sun
minti ivvkiu rai Ta Vakaru Vokietiia kietėia kiai prieinamos skautams reikia

Pas Bostono Žalgirėnus.
JAV I-jame skautų rajone dalyvavo Krašto Valdybos pir zijos abiturientai

XI____  ______x 1 j__  ___ 1 __• • • 1 • v ■ • <• . • •

mu laiku. 
, ... 1- -UUOIUHL pinui U3 CJL 1YU111U f. LUIU a ai y uci uuovuyjv nu

r a a\ f- au ai" re^?u 1 ria! sk. valtis, antrieji liko senieji tarė išduoti brandos atestatus
ga i sau i savo tic esnias suei Lapinai. Skautų grupėje pirmie šiems abiturientams: Zandovai juJumai* iTnkėiimai^i 

mų leidimo^ nors už juos milio Neskaitykim vargų ir gyven f į’j t^Paraįijos’saleie1 bu buv° Bostono DLJC Kęstučio tei Lidijai, Brinkiui Alfonsui, i k kovoti? nenal
mu Tktu nuvažiuot?6 TenTa NJSViHnkime vo MotmcJs die
mu liktų nuvainikuoti, lenką vienas kitam padų. Musų perma b ta- i • . i • • t
prisiminti, rodos, „smulkius“ ja, kad galėtumėm milioną a u a uvr^kaiu rkpviZie 11CJ1 1JUVU vvuavcsicnu Įicmc auivuncmamo M.a.iuuo

faktus. Amerikonų sustojimas koti bandymams. Mūsų rami są T’ c h' . . JuiKevicje Gedimino dr.vos vilkai. Vilkiu atestatus bei palinkėjo ir toliau
vietoje fronte, nors jų amžinos žinė. Tik nervai jieško visur kai ne1’ .V e’ , S jU e ku grupėje pirmieji tapo' Bosto siekti mokslo, bei pasireikšti kū
atminties šarvuočių vadas Pat tės ir kaltininkų. Lietuvi, prisi S°L Vilčiauskaite padainavo no vilkiuky Dr.vės Mėiynasis ryboje.
ton, prašyte^ prašė: , „Leiskite mįnk, kad mus visi kiša į Skautu° Aido ^eikala^^calbėlo bbrebs’_antruoiu — Žaliasis bū Toliau į abiturientus kalbėjo Deja, su t 

LSB Vyriausiasis Skautininkas "elisC BūreliTŲT galv.Oa’- K‘ ^raš\to Valdybos pirm. inž. Pr. konstatuoti,, 
v.s. Stp. Kairys. Paskui sma ke^clus >r u- Kubihus. Zunde. Jis giliai prasmingai anų kalbėto,
giai pasišokta ir pažaista. „i.„VarZyb°SL _per_ Prirnine Spartos garbingąsias patriotų

Toronto skautai ir skautės 
yra nepaprastai dėkingi dvasios 
vadovui kun. P. Ažubaliui už 
sudarytas sąlygas geresniam 
skautiškam veikimui.

Ruošiasi Jamborei.
Mūsų skautai Kanadoje stro ka įgalino taip puikiai pravesti 

nusišypso gležnam daigeliui piai ruošiasi besiartinančiai pa šias varžybas. 
Atgimstančiai Lietuvai. saulinei skautų Jamborei prie DLK Kęstučio skautų dr-vės 

R. Medelis. ] _
kryptimis: Montrealyje ruošia------- -
rna reprezentacinė lietuvių ska tas iš pareigų. Jam pareikšta tsraaen. 
utų skiltis, o. Žalgirio vietininki padėka už sumanų ir 1 ' _

v ja prie Niagara Falls, Ont. su vadovavimą. Naujuoju kęstutė 
— Vienas asmuo, gyvenąs uz pasktn. P. Balsu energingai ruo nŲ dr-ku paskirtas sk. vytis

gali šaukti savo didesnias suei

dr-vės Tigrai, kurių skiltinin Kiaupai Valteriui ir Raišiui 
kas yra pskltn. R. Šležas. Ant Vidmantui. Po. to direktorius 
rieji buvo Worcesterio DLK įteikė abiturientams brandos

mane į Berlyną, Prahą, Vieną. jos jaužą, nesutepk rankų. Bū 
Ant derybų stalo mes turėsime kjr>e broliais ir žiūrėkime į atei 
tūzus“ (laisvas citavimas). Ne. tį pavasariškai. Čia mes lengvai 
Ne tik sustojo, bet net dalinių, galim plūduriuoti, tik vienas ki 
bėgančių nuo raudonojo siau t0 nepanardinkim. Užteks gar 
bo, nepriėmė. Anglai buvo džen bės ir turto. Užteks darbo ir 
telmenai. Kur liko Vlasovo iš plotų, tik reikės rankų ir galvų, 
duota armija? Sumaigyta tan Šatrijos kalnas liepsnoja mūsų 
kų, o jis pakibo kartuvėse. Kur Tėvynėje, nekalkim vinių vie 
dingo prancūzų humanišku ns kitam svetur. Pavasaris žen 
mas, kai paimtus belaisvėje ki gia> įr kartais saulutė pro debe 
šo į vagonus ir gabeno mirtin sįs , .....
rauodniesiems. Tik vėliau rado 
išsipirkimą 
joną. „Titanic“ žuvo. Baisi ne 
laimė. Knygos, filmai 
rusų sul 
do su 4000 sielų? „Didingieji” 
švedai neleido išlipti j krantą. _ _____ _  __________
Karolio ainiai nužmogėjo. Ir iš geležinės uždangos, jieško savo fja pereinamąją stovyklą Jam pskltn. Vyt* Dambrauskas, 
lipusius išdavė rusams. Nekal giminių, gyvenančių Ameriko bores lankytojams. " ^ . . .

Torontiškiai stovyklaus.
Torc^nto abiqju tuntų sto relis.

skautų, kurie aktyviai pasireiš motinas, kurios išleisdamos sa 
kė savo šakos darbuose. Jos 
baigtos iškilminga Žalgirio tun 
to sueiga, kurioje Herkulis St 
rolia davė skauto įžodį. Nuošir 
dus dėkui tėvams ir skautų va 
dovams-vėms, kurių darni tai

Ypač, tas kalbėtojų nuslydi 
mas išryškėja išgirdus ir įsijau 

tinis Didžiojo Clevelando skau tVs abiturientų vardu abitu 
tų tarybos bičiulystės banketas. rienb? Brinkio atsakymą!

saulinei SKduių jainuurei pne tarv „Mes labai džiaugiamės, kadNiagaros. Darbai vyksta dviem draugininkas sk. vytis skltn. V. ekze^Xvas — Frank W galėjome Vasario 16 Gimnaziją 
,.. _ . . , kryptimis: Montrealyje ruošia Klemas jo paties prašymu atleis & •Pabrėžė berniuku lankyti ir baigti. Čia, jaukioje

mygos, filmai. O kiek DA IIIUI Al ma reprezentacinė lietuvių ska tas is pareigų. Jam pareikšta _ J__ P skautvbės siste lietuviškoje aplinkoje, pralei
torpeduotų laivų sken F A JIE jKV JllvlAI utų skiltis, o Žalgirio vietininki padėka už sumanų ir tvarkingą įrivalumus skautininkų dom dau& gražbJ valandų. Jas

gyvenimo pirnciįą — duoti vis mes visuomet mielai prisiminsi 
ką kitiems, o nelaukti ko iš ki me^ 
tų. Džiaugėsi, kad amerikoniš 
ko demokratinio gyvenimo ap 
linka leidžianti visiems kuo 
puikiausiai sugyventi su žmonė 
mis.

Clevelando 1 _____
vicepirmininkai J. T. Griffin ir tumu, ištikimybe, pasiryžimu 
J. R. Fawcett dešimčiai bend aukotis dėl tautos reikalų nie 
ruomenės tarnyboje pasižymė kas mūsų nepralenks.
jusiu skautininkų įteikė Sidab Nuoširdžiai dėkoju gerb. pp. 
rinio Bebro ordinus. A. E. Grun mokytojams už įdėtą darbą 
ney gavo gilwellisto — Miško mus auklėjant ir mokant. Jūsų 
Ženklo insignijas. pastangos nenueis veltui. Jūsų

Clevelando lietuvių skautų mintis ir idealus palaikysime sa 
tuntą šiame bankete atstovavo vo širdyse ir stengsimės juos 
vyr. sktn. V. Kizlailis, vyr. įgyvendinti. Aš taip pat dėkoju

svetimšalių legi „Mes labai džiaugiamės, kad 
Frank ”w Spėjome Vasario 16 Gimnaziją

lipusius išdavė rusams. J
tas kraujas krinta ant pačių gal je: 1. Grajauskas Krisiukas, sū
vos. Tūkstančiai vokiečių ir bai nūs Mateušo, gimęs Dotėnėnų
si tragedija pabaltiecių niekad kaime, Lietuvoje, 2. Grajaus vykia šiemet bus liepos pabai skltn. Antanas Levinas.
nepamirs vikingų ainių. Istori kai Justinas, Kazimieras ir Ado goję. Stovyklon suvažiuos ir ki Žalgirio’ tuntas šią vasarą sto 
ja gali greitai kartotis. Naujo mas, sūnūs Liudviko, gimę Do tų vietovių skautai-tės. Laukia vyklaus rugpjūčio 27 — rugsė 
karo metu, tikiu, kad „narsieji“ tėnėnų kaime. Amerikon išvykę ma jŲ į§ Jviontrealio, Hamilto jo 5 dienomis.
vikingai jieškos pavėsio’ išduo prieš pirmąjį pasaulinį karą; 3. nO) Wellando, St. Cąthaiines, M. Manomaičiui, už jo įdėtą 
tųjų vietose. Ne. Niekas jums Papinigis Kazimieras (turi bro Londono (Ont.), o taip žada triūsą įrengiant skautų būklą 
nekurs laužo ant Šatrijos kai lį Adomą Brazilijoje), sūnus stovyklauti svečių ir veišnių iš ir pavyzdingą tunto ūkio tvar 
no. Bet jūs krauju suteptą ran Adomo, gimęs Dotėnėnų kai jAV__ Clevelando ir Rocheste ' " " ' " ’ ' ' ' '
ką nenuplausit. Niekas neaugš me. Amerikon išvykęs 1925—rįo 
tina Piloto, kad išduodamas 1926 m. "
Kristų nusiplovė rankas. Daug Patys jieškomieji arba kiti Toronto skautukių penkmetis.
pilotų šiandien sėdi net prie jieškomuosius žinantieji, prašo Toronto jaunesn. skaučių dr- 
valstybių vairo. Kroketo parti me pranešti BALFui, 105 vė gražiai paminėjo savo vc:l: 
ja dar nesušvelnina padėties. Grand Street, Brooklyn 11, N. los 5 m. sukaktį. Buvo suruoš 
Kalbų sakymas gyvulių globos Y., USA. 1 , 'i

Bostono Žalgirio tunte įkur 
tas Lituanica II oro skautų bū 

Jo vadu paskirtas vyr.

Gyvename ypatingu laiku. 
Mūsų Tėvynė yra pavergta ir 
reikalauja išvadavimo iš priešo, 
žiaurios vergovės. Didiems dar 
bams esame visai paruošti ir už 

skautų tarybos grūdinti. Tėvynės meile, darbš

kymą, išreikšta Žalgirio tunto 
vadijos padėka ir įteikta Skau 
to stovylėlė su atitinkamu įra 
šu.

veik Metinis skautininkų banketas.
“j šeštadienį, birželio 4 d., Cha sktn. V. Šenbergas ir vyr. skl. Vokietijos Liet. Bnės Valdybai 

ta arbatėlė, kurioje be dr-vės grino skautų rezervate buvo me R. Minkūnas . Nukelta į 6-tą puslapį.

Kait> kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

61. NAGINGI ŽMONĖS IR AUGŠTAME KALNE 
ĮSIKIMBA

pažįstamas p. Jonas Jurgutis.
— Na, tai kaip čia dabar? — 

nustebęs klausiu. — Mašinos 
neturiu, lėktuvo taip pat, — tai 
kaip gi nusikraustysi?

— Lėktuvo, gaila, dar nega
Daug teko girdėti apie kuror žų dienų. Kas gi nenori būti bu pasiūlyti, bet mašiną ma 

tinę Rawdon vietą, kuri esanti laimingu? — Vieni šioje žemė ^niai prašau. Mano sūnūs, taip 
nepaprastai graži savo gamta ir je, kiti po mirties. Bet visi šie &1 Jonas, mielai jus nuves, 
ypač — garsiais kriokliais. kia laimės, visi jos trokšta, visi ~ Na, tai „kaip aklai vištai 

Eg, Kanada didelė. Savo plo j? svajoja — lygiai milionie gruda^’.??esia? \ sna?-ą ’ ,Sa 
tu lygi visai Europai. Tat, ja rius» kaiP ir visiškas beturtis, ka“- Aišku, kad važiuosiu, jei 
pažinti, atlankyti, kad ir pačias sveikas ir ligonis, senas ir ypač galima, tai ir su žmona, pa 
žymiausias vietas, nelengva, jaunas. Tat, jeigu žmogus pa$f siu iau,^ 
ypač žmogui i_______________
dėmiųjų susisiekimo pnemu 
nių, be kurių kelionėms stingi 
ir lėšų ir laiko.

O ir Rawdon nuo Montrea 
lio — už 50 mylių. Tiesa, tai 
nuotolis nugalimas net ir berną 
šiniui arba belėktuviuŲ nes yra 
autobusai ir traukiniai. Vis dėl . - - .- -
to geriausia, kai yra mašinėlė, kaiP angelas ar demonas, ir pla 
kuri lengvai ten i___ r— T*
pusantros valandos. kurioje žmonės kruta, lyg sk prie durų jau burzgė mašina,

apie tą RawdonJ, net ir trhukė kas Jau/ra ParagaY?* *eboniM; Volkswagen. J 
ten nuvykti ir savo akimis jį tas vietoje n?"u^dl lr nenun— ji lenkė ir Cadilac'us 
pamatyti.. I 1

vaizdas buvo tikrai nepapras visus 
tas. Rawdon, pasirodo, augšta apie 10, su dideliu 
me kalne, apsuptas slėniais, už valgomuoju kambarių, verando 
kurių kyla kiti kalnai, apaugę mis, sodu, daržu, kuriame žydi 
miškais, iš kurių tankmės šen gėlės, alyvos ir kvepia medum, 
ir ten baluoja bokšteliais arba Čia norisi kvėpuoti visa kruti 
raudonuoja dangčiu namas, vi ne; oras tiesiog svaigina.
la, vienkiemis... Iš vienos mies <
telio pusės žymiai vingiuoja ii teiraujuosi p. Jono Jurgučio, 

kuris nė minutės nenusėdi ii 
vis triūsia apie savo vilą.

— Ji dar vėliau atvyks, kai

kambarius, kurių bus me bekylančius vandens garus- 
ir gražiu -rūką, kuriame žaidė vaivorykš 

tė. Priartėjus vaizdas dar gran 
dioziškesnis. Ties kriokliu nuo 
stabiai įsirėžusi milžiniška pra 
raja. Sunku suprasti, kaip ji ga 
Įėjo atsirasti, nes dabar vanduo 

O kur gi jūsų partnerė? — jos neplauna. O augščiau, tarp 
dviejų statmenų uolų, kurios 
sudaro siaurus upei vartus, ver 
da ir kunkuliuoja, ūžia ir krio 
kia bekrintantis vanduo. Atsi 
mušdamas į statmeną uolūs šie 
ną, jis momentaliai viista puto 
mis, taškenomis, purkšlais, ku 
rie kyla čia pat besusidarančiu 
debesim į viršų. Jei šviečia sau 
lė, tuose debesyse žaidžia vaivo 
rykštė. Gražu ir baugu net. Au 
gščiai ir uolų gražna kažkaip 
jaudina nervus.

Upe plukdomieji medžiai už 
nešti srovės ant uolų nuolūžų, 
užsikabinę ir karo, kiekvienu 
momentu galį būti nustumti be 
siveržiančio vandens į srovės sū 
kurius ir strimagalviais nubroz 

Bet pp. Jurgučiai, vos apro dėti į krioklio prarają.
i Aplink krioklį nepaprastai

gas ežeras, apaugęs miškais; iš 
kitos pusės — Ouareau upė, iš 
tekanti iš to pat vaido ežero, 
Lac Ouareau, esančio tarp Not vda vįsaį bus paruošta priimti 

------- - -- —' vasarotojus. Skubiai ruošiame, 
Laurynijos kai kad vasarotojai turėtų visus pa 

. _ ---------- ’ togumus. Yra centrinis šildy
visų pusių, j>er .kriokllL^s1_v^r mas, vanduo, gazas ir telefo r' _

— Kada bus vila paruošta?
— jau birželio pradžioje, nuo 

pirmojo sekmadienio'.
Pasirodo, kad p. Matisaitytė 

yra didelė kulinarė, dirbanti sa 
vo specialybėje jau ilgus me 

„ tus, — todėl vasarotojai turėsTa augstuma, tikraį įku staJ 
______ __ - •» ria latti s vaiz x * 
Kai taip daug prisiklausyta ,ruzdės savo skruzdėlyne... Bet madon dabar įeinantis vokiškas dai į apylinkesT urtum kvėpuo , ~ .

- kaa ,a” Kai išvažiavome te kvėpuoja tyru oru ir erdve. d^ savo dvieJ4. auSst.y vl1^’kurl * . ..
tas vietoje nenusėdi ir nenuri — ji lenkė ir Cadilac'us. Nėrė Pušynai turtina orą ozonu. Tai ^a^ augščiausioje kurorto puikus miškas —■ pušys ir eg
msta: vis nori keliauti, vis dau pakalnėmis, lengvai lipo į kai tikrai kurortinė vieta. Bet tik viet°je» tuojau skubina apžiurę lės, kaip žvakės — lieknos ir

Sėdėjimas vien mieste atsi giau Pamatyti> daugiau patirti, nūs, šmaikščiai lenkė dideles ma tai pavaikščiojęs arba apvažinė tį vis^ Rawdono vietovę. Nuvy augštos nepaparstai.
bosta. Sakoma — ir nesveika. dau8iau Pazinti... Šinas ir taip lengvai ir taip gr jęs visa Rawdoną, pažįsti jo kstame. i Pbaz4- ,Pldelė ežero čia privažiavusių
Nors yra Žmonių, kurie viena . ' . -- , o—„ -
me mieste išgyvena visą an/ižiu, pamatyti tą Rawdoną, apie aiciuoti ir telegrafo ^stulpus, ku sislėpęs
bet ir jo nepažįsta, baftyum, ? "7 - :--“= "
yra žmonių, kurie težino tiktaitls atsiliepdavo su entuziazmu, virbai...
savo gatvę ir toliau jos niekur mano kaimynas man pasakė:

re-Dame-de-la-Merci ir St. Do
nat miestelių, 1
"U„°SeLir<.apSlipUSii Aa.^d°ną ? togumus. Yra centrinis šildy

žiasi j žemumas ir prie Charle 
magne įteka į Šv. Lauryno upę, 
padariusi per 100 mylių kelio.

... „ , Kaip kad moterys konkuruo
— Vietos užteks... ja savo grožįu taip įr vietovės
?pP,ir!me Vy 1 tą gar stengiasi viena kiįą pralenkti.

‘ Ir tai yra gerai, nes tokiu budu

, gai nai pravartu pasivėdinti ir pa 
jis ga kvėpuoti laukų ir miškų oru...

— Žmona, tai joks sunku 
mas, — sako. p. Jurgutis.

— Na, vis dėlto, šiek tiek ma

vasarotojus. Skubiai ruošiame
neturinčiam mo tenkina vien savo gatve, o 

net tiktai savo stuba,
Ii būti laimingas, gal daug lai 
mingesnis už tą, kuris yra apke 
liavęs visą žemės rutulį ir, gal, 
nusivylęs, arba svajoja skristi j šinoje vietos užims 
kitus pasauliui ir sapnuoja, kaip • ----- -----
kad dažnai esti jaunystėje, spar '~ 
nūs, kuriais jis pasileidžia į orą, sųjį Rawdoną.
/ ’ . . ’ ' . 1 Ilgai svajoti neteko apie Ra tobulėjama. Vis dėlto Rawdon

nuveža per nuoja, ir mato po savimi žemę, wdoną. Atėjo sekmadienis ir yra gra^i vieta.
kurioje žmonės kruta, lyg sk prie durų jau burzgė mašina, įg kurios atsidengia platūs vaiz

bet ir jo nepažįsta

Čia privažiavusių daugybė 
__  . i žmonės pikni 

dantiems persirengti kabinos, kauja, kiti karstosi per uolas ir 
Ežere daugybė valčių,, kuriomis net per jas nusileidžia iki pat 
irstomasi, žvejojama. Jie, maty krioklio papėdės.
ti, sliekų klausimą kažkaip yra šis vaizdas įrodo, kad Raw 
išsprendę. don yra ne eilinė vietovė, nes

Bet nuostabioji Rawdono vie ją lanko žmonės iš toli atvyku 
ta yra, žinoma, kriokliai. Nete šieji, turistai, nes mašinų eilėse 
ko gauti informacijų, bet atro matyti daugelis USA žymėmis.

Rawdon vasaroti tikrai puiki

A * A J r V * a “ • VA VZ A A CA , VA £ uz V A J *—Z V . • a ■ 1 * * *

Sėdint Montrealy, tat norėjo eit riedėjo, kad sunku buvo sk grožį, nes iš tikrųjų jis yra pa Paslaite gryno smėlio. Besimau mašinų. Vieni
> miškuose, kuriuose,^”*”*”"

Sakoma, kurį tai vienas, tai kitas tautie rie pro šalį bėgo, kaip tvoros kaip rojuje, slypi atskiros vilos,
savaimingos ir labai individua 

: Terrebonne, Mascouche, St. lios.
neišvyksta. Galimas' dalukas, — Puiki vieta. Sausa. Pušy Julienne, — vis 18-liktuoju ke 
kad tokie žmonės yra laiminges nas ir oras puikus. Pabandžiau liu — per laukus, miškelius ir 
ni už tuos, kurie daug keliauja, pajieškoti sliekų, bet kur tau — vis kopiant į kalnus, kurie šie 
O laimė — yra žmogaus [tiks pušynas, smėlys ir nė vieno slie kia Vai David, St. Agathe, tuos 
las,1) jo siekis ir svajonė is ma ko... Vasaroti puiku, gaila, kad pačius kalnus, vadinamus Lau

sliekų nėra, nes vasarojant nori rentian, kurie, kaip tejgia geo rgio, šeimas •_--------- ------- „ - . . . . x. .v j • •------i-
pro si žvejoti... logai, žemėje yra atsiradę pir siančias naujai įsigytuose na gu Niagaros, tiktai kritimas ne cių miškas, maudynės 11 puiki

__  Gal norite pavažiuoti į mieji. muose, kurie paruošiami svečių toks status. Bet krioklys nepa padaira. O ponų Jurgučių. vila 
2-rą Rawdoną, — nelauktai ir neti Kai įkopėme į Rawdoną, at vasarojimui, šeimininkai, žino prastai įdomus ir įspūdingas, tikrai , galės patai nauti visiems 

ketai skambina dar iš Lietuvos rodė nežymiai kildami į augštį, ma, tuojau aprodė visus namus, Jau iš tolo, iš už kalno, išvydo lietuviams.

O jų tarpe ir pp. Jurgučių ir
p. Matisaitytės vila, 177 Metcal 
fe Street, balta, kaip gulbė.

Dvi pp. Jurgučių, Jono ir Ju do,kad Rawdono bendras kriok
radome besitriū lio augštis yra nemažesnis, nevieta; erdvu, augšta, spygliu©

*) Žiūrėk dviejų teologijos 
fesorių, Bartkaus ir Aleksos vei 
kalą „Dievas ir Žmogus“, 
puslapį.
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ALGIRDO LANDSBERGIO „KELIONĖ“.
(Premijuotas romanas; Drau go Bendradarbių Klubo 
nys; Apalnkas dail. Vytauto L. Adamkevičiaus. 259 psl.)

„Draugo“ romano konkursų šokančią vidutiniškumą ir trafa Julius pamato, kaip Kristaus 
meilės Žodis yra netiktai skel 
biamas, bet taip už jį kovojama 
ir mirštama. Tai yra tarytum 
knygos išeities situacija: Ju 
liaus pirmasai apsisprendimas 
likti kartu su vienuoliais, pasiti 
kinčiais Tiesa ir gyvenančiais 
Evangelija ar pasitraukti į Va 
karus jieškant nors ir reliaty 
vaus išsigelbėjimo. Julius palie 
ka vienuolyno pastatus ir pasi 
traukia į Vokietiją. Ir čia prasi 
deda jo gyvenimas ir jo mokyk 
la. Atsisakęs nuolankaus hero 
izmo, pasyvios rezignacijos ir 
stojimo veidu į barbarus, Julius 
pradeda gyvenimą margcų sve 
timų žmonių galerijoj, teisin 
giau: moderniškoje galerose, 
kur mirties akyvaizdoje žaidžia 
ma moterim, meile, akimirka, 
kur šalia lėbautojo gyvena nuo 
lankus ir dievobaimingas žmo 
gus, kur greta partijos vergo 
žudo save ir kitus vokietis, ne 
pasirenkąs tarp meilės renesan 
sui ir neapykantos rasei, kur 
praeina dramatiška ir lyrinė mo 
teris Juliaus kelią, Hildė ir Tat 
jana. Toje maišatyje veidų ir 
vaizdų, gyvenimo stilių, kurie 
išperkami meile arba mirtim, 
žmonių, kurie myli, neapkenčia 
arba tiktai nuobodžiauja, su 
bręsta Julius, pasirenka savo ke 
lią. „Aš apsigręžiau, aš nebijau 
jų” — jo atsakymas išgyventą 
jam košmarui ir kartu pasirin 
kimas ir apsisprendimas. Koks 
apsisprendimas? Ladsbergio vi 
sa knyga tai kalba, puslapis po skoningu V. L. Adamkevičiaus zikalumui, 
puslapio: būti tikru žmogum, atliktu aplanku.

kintųjų stovyklas ir darbovie „Jis buvo vienas, vienas. Šioje 
tęs į pirmuosius pokario mene pievoje niekas nepažinojo jo. 
sius. Julius Laikūnas —- tai kny Viskas parėjo nuo jo, jis galėjo 
gos pagrindinis veikėjas, jau rinktis viską. Nebuvo krūtinių, 
nuolis, užaugąs ir subręstus mi į kurias atsiremt; rankų, kurio 
nėtoj katastrofoj. Jaunas, švel ms pasiduot; žodžių, kurių klau gos lietuvių

. ... nūs ir atviras žmogus, vienuo syt”. (K., 258 psl.). Tokią varnas V. Baltrušaičio,

skurdi pradžia (premijuotos retą, ir neko labjau džiuginan 
dvi labai vidutiniškos, Gliaudos čio, kaip atrasti tokią knygą lie 
knygos) atrodė, štai, gerai išre tuviškųjų leidinių tarpe. Lands 
klamuotai akcijai, teteikė. vii bergio „Kelionė“ yra knyga, 
ties tapti lengvosios lektūros prašokanti vidutiniškumą, kny 
gamykla, kreipiančia daugiau ga, kurioje drįstama ir gebama 
dėmesio į pasaulėžiūrinį kon savitu ir tikrai originaliu sti 
kurso laidinių (ir rašytojų!) lium pasakyti žmogaus gyveni 
priimtinumą, negu Į jų literatu mą staigiose ir bekompromisi 
rinį svorį. Tačiau konkursų sla nėse laiko lūžtvėse, pasakyti 
ptumas (nors ir reliatyvus) kai žmogaus gyvenimą ne pagal 
kada iškerta nelauktų — ir ma negatyvą formulę ir iš anksto 
lonių — staigmenų: tiek rengė susikaltą išganymo schemą, bet 
jams, tiek ir skaitytojams. To pagal gyvo žmogaus klupimus 
kia maloni staigmena buvo Al įr kėlimąsi, jo skaudų kelią iš 
girdo Landsbergio čia minimas Evangelijos į gyvenimą ir iš gy 
romanas, netiktai pats stipriau venimo į Evangeliją. Landsber 
sias Draugo konkursų serijoj gis išvengė vienos pačių baisiau 
(mūsų manymu, įskaitant ir šių ydų, kuriomis serga šiuo 
naujausią Alės Rūtos premijuo metu netiktai „Draugo“ romą 
tą romaną „Trumpa diena“), nų konkursų laimėtojai — stor 
bet ir vienas pačių pajėgiausių žieviška didaktika. Išvengė jis 
romanų pasirodžiusių per pasta ir kito kraštutiniškumo — šian 
rąjį mūsų literatūros dešimtme dien imančio bujoti tariamųjų 
tį. Algirdas Landsbeigis šiuo modernistų rašliavoj — iorsuo 
romanu įrodo asas vienas iš tų tos „lost generation’ ’ pozos, ku 
jauniausiosios kartos ilgai lauk ria bandoma pridengti kūrybi 
tujų tikrų talentų, gebėjęs su nė impotencija. Nors Landsber 
derinti naujojo kontinento lite gio vardas buvo — ir tebebus 
ratūrinius laimėjimus ir neilgą, — bandomas sujungti su šiais 
bet vertą dėmesio, mūsų pačių anemiškais bandymais, tačiau 
poezinės kūrybos tradiciją. Šia „Kelionės” autorius tos pašiau 
ndien dar sunku pasakyti, kiek g0S nerekalingas: jo kūryba 
jaunasai autorius pasiliks ištiki yra perdaug aškuis įrodymas, 
mas šiam — visais atžvilgiais kad literatūriniai kūriniai gimę 
pasisekusiam savo kūrybiniam iš talentingų rankų, nėra reika 
jieškojimui, taip aiškiai atsisa lingi nei advokatų, nei interpre 
kančiam 
šablonų 
(kuriais 
lis mūsų 
kūrėjų), 
saus temos, personažo ir žodžio labjau gilintis į savo' smulkių 
traktavimo. Tačiau, koks Lands plepalų užrašėlius — a la Holy 
bergio literatūrinis kelias bebū woodo senmergių buduarines 
tų, jis turi visus duomenis iš kolumnas, — vieton gaišinti sa 
eiti į tikros, vertos visuotinio vo brangų laiką, bandant po 
dėmesio, kūrybos tereną. zuoti literatūros avangardinin

Nežiūrint Į pašaipiai ciniškas
replikas, kurių šios pastabos su Algirdo Landsbergio „Kelio 
silaukia kartkartėmis tiek iš nes“ praveda skaitytoją kartu 
profesionalų moralistų, tiek iš su knygos herojum pro pasku 
profesionalų prisitaikėlių ir ku tines valandas Lietuvoje, kai to 
nigaikščių favoritų (naudojant lumoje jau girdisi antrosios 
Cz. Milosz posakį), manome, bolševikų okupacijos artėjantys 
kad kiekvienam, vertinančiam tankai, pro 1944 ir 1945 metų 
literatūrą tiktai literatūriniais trupančios ir fanatiškai besigi 
kriterijais, nėra nieko malones nančios Trečiojo Reicho Vokie 
nio, kaip kalbėti apie knygą, pra tijos vergų, darbininkų ir panie

visos eilės nudėvėtųjų tatorių — jie yra literatūra, ne 
ir varginančių klišių žiūrint kokią tematiką ir kaip 
tebeoporuoja didelė da beliestų. (Šia proga norėtųsi ir 

produktyvių prozos vienam favoritų leidėjui, pasi 
vardan šviežio ir drą rašinėjančiam panele, patari

LIETUVIŲ VYRŲ CHORO KONCERTAS 
TORONTE

Amerikoje dabar pradžioje porą frazių, kurios su 
vyrų chorai: Čika skamba lyg ir nesiderindamos 
vyrų choras, veda su visu kūriniu, yra moderniš 

“ , Bostono kai ir gerai, mokamai, padary
lio tėvo Gailėno pirmą kartą at landą, kai žmogus pasijunH vie lietuvių vyrų choras, vedamas tas kūrinys. Br. Budriūno Tė 
vedamas žmogiškon situacijon, nas ir gali gyventi vienas. Kai J- Gaidelio ir Toronto lietuvių vynei yra žavėtinai puikus da 

esi subrendęs pats pasirinkti sa vyrų choras, vedamas St. Gaile lykas.
vo kelią. Tokią valandą Lands vičiaus. Visų negirdėjus, neįma 
bergio' Julius Laikūnas baigia 
prieš mus savo kelionę knygo 
je. Jaunas žmogus, pergyvenęs 
pragarus, ragavęs piktą ir ge 
rą, matęs pagiežą ir nusižemini 
mą, gyvulį ir žmogų, taiką ir ra 
mybę kare ir karą taikoj.

Vienas iš neužmirštamų per 
gyvenimų lieka ši knyga. Kaip 
kiekvienas literatūros kūrinys, 
vertas tokio vardo. Mes dar ii 
gai sugrįžtame ir grįšime į šios 
knygos puslapius, jieškodami 
autentiško žmogaus. Jieškoda 
mi autentiškos pergyventojo ka 
ro nuotaikos. Jieškodami dau 
giau negu reportažų, manierin 
gų posakių, popierinių schemų. 
Galbūt, jieškodami savęs. O tai 
yra daugiau negu panegyrika, 
daugiau negu komplimentas, 
daugiau negu teigiama kritika, orientuoja ir balsus.

Algirdas Landsbergis rašo 
kondensuotai. Jo vaizdai nauji. 
Jo žodis staigus, ryškus, preci 
ziškas. Ir šia prasme tai pirmas 
toks savarankiškas ir toks nau 
jas debiutantas mūsų romanų 
lentynoj. Norintiems išsiaiškin 
ti ką galvojame, kalbėdami apie 
literatūrinį skonį, siūlome per 
skaityti šią knygą. Joje nerado 
me neskoningų vaizdų, palygi 
nimų, pasažų. Joje radome au 
torių, apdovanotą įgimtu litera 
tūriniu skoniu. Ir talentu.

ČIKAGOS

Šiaurinėje 
garsėja trys

Iš operetinių ištraukų, ku 
rios visos buvo' meniškai išpil 
dytos, ypač impozantiškai pra 
skambėjo R. Wagnerio Piligri 
mų choras iš op. „Tannauser", 
kurio polifonija mėgėjams tik 
rai nėra lengva, o vis dėlto ji 
palyginti tiksliai išpildyta, nors

noma pasakyti, kuris jų gėrės 
nis ar geriausis. Prileidžiama, 
kad, atsižvelgiant i jų vedėjus, 
jų meniškasis lygis svyruoja 
„ant ašmenų”.

Toronte pripuolamai teko 
girdėti čikagiškį chorą, apie ku . 
rį verta žinoti platesnei visuo šiaip jau ir kituose, lengvesniuo 
menei.

Chorą sudaro apie 40 vyrų, 
uniformiškai apsirengusių, kas 
duoda gerą vaizdą.

Choro dirigentas, V. Baltru 
šaitis, gerai išsilavinęs muzi 
kas, puikiai besiorientuojąs cho 
ro uždaviniuose. Ypač yra šiuo 
atveju vertinga, kad jis pats _ 
dainininkas, nes iš mėgėjų pada takų judėjimu, 
ryti gerą chorą nelengvas yra 
uždavinys; jis dainininkui yra 
lengvesnis, nes toks dirigentas

se kūriniuose pasitaikė tūlų in 
tonacijos „sušlubavimų“, ta 
čiau tiktai momentinių.

Dirigentą choras turi labai 
gerą, modernų, kuris diriguoja 
chorą lengvai, be mažiausių 
„pasimuistymų“, tūlų dirigen 
tų taikomų publikai. Daugumo 
je jo dirigavimas ribojasi plaš

Visų vyrų chorų „silpnoji 
vieta“ sparnai. Mes neturime, 
kaip kad rusai turi, žemųjų bo 
sų — basso profundo. Dar pras 
čiau yra su augštaisiais teno 
rais, kurių dar sunkiau susiras 
ti. Šias „silpnybes“ turi ir čika 
giškių choras. Bet bendrai 
nt, čikagiškių vyrų choras 
galimai geras derinys, be 
miai girdimų, šia prasme, 
kūmų.

Bendrai, koncertas praėjo ge 
rame meniškame lygyje, nesiek 
damas pigių efektų ir nenusi 

Ši neeilinė knyga papuošta leisdamas į pataikavimus nemu 
nes ir tie dalykai, 

kurie buvo taikyti „populiaru

ima
yra 
žy 

trū

Knygų rinkoje pasirodė
J. Vaičeliūno knyga 

„TĖVYNĖS SARGYBOJE“.
Tai Lietuvos karininko — karo lakūno atsiminimai iš 
1932-41 metų. Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta 
gerame popieriuje su 15 kariškų nuotraukų ir menišku 
dail. T. Valiaus viršeliu. Knygoje patalpintas 1932 m. 
karo mokyklą baigusių karininkų sąrašas, 4 p. pulko ka 
rininkai 1932 m. žuvusieji bei mirusieji karo lakūnai. 

Knygos kaina — 3 dol.
Gaunama pas autorių

195 Drinkwater Str. Sudbury, Ont., Canada 
ir pas knygų platintojus.

Todėl, sumetus visus duome 
nis už ir prieš, reikia čikagiš 
kius rtuoširdžiai pasveikinti ir 
pagirti. Jų sunkus darbas duo 
da gražių vaisių, kuriais gali pa 
sigrožėti tautiečiai, o,įr tėvynei 
tai sodaro pliusų. Pasiaukoji 
mas dainai yra nelengvas, bet 
garbingas.

Chorui talkino solistė P. Bič 
kienė. P. Bičkieiė turi švelnų, 
malonaus tembro lyrinį, gal ly 
riškai kolaratūrinį, sopraną. Ji, 
atsižvelgiant į emigracines sąly 
gas, yra dar jauna dainininkė. 
Jos duomenys yra daug didės 
ni, negu dabar ji moka jais pa 
sinaudoti. Visą programą ji iš 
pildė saikingai, tinkamame, me 
niškame lygyje. Ją reikia pagir 
ti, kad ji nesiėmė menkų, meniŠ 
ka prasme, dalykų. Jos ateitis, 
jeigu ji rimtai dirbs, galės ją iš 
vesti į platesnes muzikines pa 
dairas.

Tat, visas koncertas buvo 
gražus ir vertingas.

J. Kardelis.

nors jų atsisakymas butų išėję 
koncerto naudai.

Lietuviškoje programoje 
ypač sužibėjo J. Gaidelis ir Bi. 
Budriūnas. J. Gaidelio Naktis 
prie Nemuno, atmetus dalyko

DAINŲ DIENAI RUOŠA
vyksta. Tai dienai ruošti komi 
tetas posėdžiauja dažnai ir ap viai, 
taria klausimus, susietus su cho mokyklų mokytojai, pradėjo 
rų dalyvavimu iš JAV ir Kana ruošti popiečius, kurie turi 
dos, nes Dainų Diena apims programas ir, kaip rašo „Ži 
Jungtinių Amerikos Valstybių nios“, tautiečiams labai patin 
lietuvių chorus ir Kanados lie ka. Kalbama apie Brazilijos lie 

chorus. tuvių atsigavimą.

LIETUVIŠKI POPIEČIAI
Sao Paulo, Brazilijoje, lietu 

daugiausia lietuviškųjų

N. G O G O L I S

Svečių priėmimas
2. _
Geraširdžiai senukai! Bet mano pasakojimas aitėja prie 

labai liūdno įvykio, kuris visiems laikams pakeitė šio' ramaus 
kampelio gyvenimą. Šis įvykis pasirodys juo labjau nuosta 
bus, kad jį iššaukė labai menkas atsitikimas. Bet, taip jau 
sutvarkytas pasaulis, kad menkos priežastys iššaukia didžius 
Įvykius, ir, priešingai, dideli užsimojimai baigiasi menkais pa 
daliniais. Kuris nors kariautojas sukaupia visas savo valsty 
bės pajėgas, kariauja keletą metų, jo karvedžiai išgarsėja, ir, 
pagaliau, visa tai baigiasi tuo, kad įgyja žemės sklypelį, kuria 
me nėra kur pasodinti bulvių; o kartais, priešingai, du kokie 
nors dviejų miestų dešrininkai susipeša dėl kokių niekų, ir 
vaidai apima, pagaliau, miestus, po to miestelius ir kaimus, o 
toliau ir visą valstybę. Bet palikime šiuos samprotavimus: 
jie netinka čia; be to, aš nemėgstu samprotavimų, jeigu jie 
samprotavimais ir lieka.

Pulcherija Ivanovna turėjo pilkutę katytę, kuri beveik 
visada gulėdavo, susirietus į kamuoliuką, prie jos kojų. Pul 
cherija Ivanovna kartais glostydavo ją ir kutendavo pirštu 
jos kaklelį, kurį išlepinta katytė ištiesdavo kaip galima augš- 
čiau. Negalima sakyti, kad Pulcherija Ivanovna perdaug ją 
būtų mylėjusi, bet šiaip sau buvo prie jos prisirišusi, nes buvo 
įpratusi visada ją matyti. Afanasijus Ivanovičius tačiau daž 
nai pasijuokdavo iš tokio prieraišumo.

— Aš nežinau, Pulcherija Ivanovna, kas jums toji katė; 
kam ji jums? Jeigu jūs turėtumėt šunį, tai kitas reikalas: šunį 
galima pasiimti medžioti, o iš katės kas?

— Geriau jau tylėtum, Afanasijau Ivanovičiau, — šaky 
davo Pulcherija Ivanovna, — jūs mėgstate tik kalbėti, ir dau 
giau nieko, šuo .nešvarus, šuo viską išdaužys, o katė — ty 
lūs padaras, ji niekam blogo nedaro.

Beje, Afanasijui Ivanovičiui buvo vistiek, ar katės, ar 
šunes; jis tik dėl to taip kalbėdavo, kad truputį pasijuoktų 
iš Pulcherijos Ivanovuos.

Už sodo buvo didelis miškas, kurio vis dėlto pasigailėjo 
ir išradingasis prieviazdas, gal būt, dėl to, kad kirvio poškėji 
mas būtų pasiekęs net Pulcherijos Ivanovnos ausis. Jis buvo 
tankus, apleistas, seni medžių liemens buvo apgaubti išsikero 
jusiu lazdynų ir panešėjo į gauruotas balandžių kojas. Šitame 
miške gyveno laukiniai katinai. Laukinių miško katinų ne 
reikia painioti su tais vikruoliais, kurie laksto po namų sto 
gus; gyvendami miestuose, jie, nežiūrint į savo žiaurų būdą, 
žymiai daugiau civilizuoti, negu miškų gyventojai. Šitie, 
priešingai, dažniausiai atšiaurūs ir niūrūs padarai; jie visada 
vaikščioja perkarę, liesi, miauksi šiurkščiu, neapdailintu bal 
su. Jie pasirausia kartais požeminiais takais po sandėliais ir 
vagia lašinius; pasirodo net pačioje virtuvėje, įšokdami štai 
ga pro atdarą langą, jeigu pastebi, kad virėjas nuėjo į piktžo 
les. Aplamai, jokie taurūs jausmai jiems nežinomi; jie mai 
tinasi plėšikaudami ir smaugia mažučius žvirblius jų lizduose.

Šitie katinai ilgai uostinėjosi per skylę po svirnu su ra 
mia Pulcherijos Ivanovnos katyte ir pagaliau prisiviliojo ją, 
kaip kad kareivių būrys prisivilioja kvailą valstietę. Pulche 
rija Ivanovna pasetbėjo katės dingimą, pasiuntė jieškoti jos; 
bet katė neatsirado. Praėjo trys dienos; Pulcherija Ivanovna 
apgailestavo, bet pagaliau visai ją pamiršo.

Vieną kartą, kada ji revizavo daržą ir grįžo su pačios 
nuskintais šviežiais agurkais Afanasijui Ivanovičiui, ji nuste 
bo išgirdusi labai gailų miauksėjimą. Ji lyg instinktyviškai 
šūktelėjo: „kac, kac!“, ir staiga iš piktžolių išėjo jos pilkutė 
katytė, liesa, perkarusi, buvo žymu, kad ji jau keletą dienų 
nieko nebuvo ėdusi. Pulcherija Ivanovna ir toliau šaukė ją, 
bet katė stovėjo priešais, miauksėjo ir nedrįso prieiti arčiau; 
buvo matyti, kad per tą laiką ji visai nujauko. Pulcherija 
Ivanovna ėjo pirmyn, tebešaukdama katę, kuri baugiai ėjo 
paskui ją ligi pat tvoros. ■ Pagaliau, pamačiusi seną pažįsta 
mą vietą, įėjo ir į kambarį. Pulcherija Ivanovna tuojau lie 
pė duoti jai pieno ir mėsos, ir sėdėdama priešais ją, gėrėjosi 
savo vargšės favoritės godumu: kaip ji rijo kąsnį po kąsnio ir 
lakė pieną. Pilkutė pabėgėlė beveik bematant pastorėjo ir 
ėdė jau nebe taip godžiai. Puclherija Ivanovna ištiesė ranką, 
norėdama ją paglostyti, bet nedėkingasis padaras, matyt, jau 
perdaug buvo apsipratęs su plėšriaisiais katinais arba persi 
ėmęs romantiškais įsitikinimais, kad mylinčiam neturtas mie 
lesnis už puikius rūmus, o katinai buvo pliki, kaip tilvikai; 
kaip ten bebūtų buvę, ji iššoko pro langą, ir niekas iš dvaro 
tarnų negalėjo jos pagauti.

Susimąstė senutė. „Tai mano mirtis buvo atėjusi manęs 
pasiimti!“ — tarė ji sau viena, ir niekas negalėjo jos išblaš 
kyti. Visą dieną ji buvo liūdna. Veltui Afanasijus Ivanovi 
čius juokavo ir norėjo sužinoti, kodėl ji taip staiga nuliūdo: 
Pulcherija Ivanovna ijieko neatsakinėjo arba atsakinėjo visai 
ne taip, kad galima bdtų patenkinti Afanasijų Ivanovičjų. Ry 
tojaus dieną ji žymiai sulyso.

— Kas jums, Pulcherija Ivanovna? Ar tik nesergate?
— Ne, aš nesergu, Afanasijau Ivanovičiau! Aš noriu 

jums pranešti vieną ypatingą įvykį: aš žinau, kad šią vasarą 
mirsiu — mano mirtis jau buvo manęs atėjusi f

Afanasijaus Ivanovičiaus lūpos kažkaip liguistai šisivė 
pė. Tačiau sielos gilumoje jis norėjo nugalėti liūdną jausmą 
ir, nusišypsojęs, pasakė:

— Dievai žino, ką tamsta kalbi, Pulcherija Ivanovna! 
Tamsta, tur būt, vietoj dekochto, kurį dažnai geri, išgėrei 
persikinės.

— Ne, Afanasijau Ivanovičiau, aš negėriau persikinės,— 
atsakė Pulcherija Ivanovna.

Ir Afanasijus Ivanovičius gailėjosi taip pasijuokęs iš Pul 
cherijos Ivanovnos, ir jis žiūrėjo j ją, ir ašara pakibo ant jo 
blakstienos.

— Aš prašau jus, Afanasijau Ivanovičiau, įvykdyti mano 
valią, — kalbėjo Pulcherija Ivanovna. — Kai aš numirsiu, 
tai palaidokite mane prie cerkvės tvoros. Apvilkite mane pil 
kute suknele, ta, kur su nedidelėmis gėlelėmis rusvame dug 
ne. Atlasine suknele, su rausvomis dryžėmis, nerenkite ma

nęs: mirusiai nebereikia suknelės — kam jinai jai? O jums ji 
pravers: iš jos pasisiusite išeiginį chalatą tam atvejui, kai 
atvažiuoja svečių, kad galima būtų jums padoriai atrodyti ir 
priimti juos.

— Dievas Žino, ką jūs šnekate, Pulcherija Ivanovna! — 
kalbėjo Afanasijus Ivanovičius. — Kada dar jūs mirsite, o 
jau gąsdinate tokiais žodžiais.

— Ne, Afanasijtu Ivanovičiau, aš jau žinau, kada man 
reikės mirti. Jūs tačiau nesielvartaukite dėl manęs: aš jau 
senė ir užtektinai pagyvenau, ir jūs jau senas; mes greit pa 
simatysime aname pasaulyje.

Bet Afanasijus Ivanovičius raudojo, kaip kūdikis.
— Nuodėmė verkti, Afanasijau Ivanovičiau! Nenusidė 

kite ir nerūstinkite Dievo savo liūdesiu. Aš nesigailiu kad 
mirštu; vieno tik dalyko man gaila, — sunkus atodūsis aki 
mirkai nutraukė jos kalbą — man gaila, kad aš nežinau, kam 
jus palikti, kas prižiūrės jus, kai aš numirsiu. Jūs — kaip ma 
žas vakais: rėkia, kad tas, kuris jus prižiūrės, mylėtų jus.

Čia jos veide pasirodė toks gilus, toks slegiamas, nuošir 
dus graudulys, jog aš nežinau, ar būtų kas galėjęs tuo metu 
abejigai į ją žiūrėti.

— Žiūrėk man, Javdocha, — kalbėjo ji, kreipdamasi į 
raktininkę, kurią tyčia liepė pašaukti, — kai aš numirsiu, kad 
tu prižiūrėtum poną, kad saugotume! jį, kaip savo akį, kaip 
savo tikrą vaiką, žiūrėk, kad virtuvėje būtų gaminama, ką 
jis mėgsta; kad skalbinius ir drabužius jam visada paduotu 
mei švarius; kad, jei kada bus svečių, tu jį padoriai apvilktu 
mei; jei ne, tai, ko gera, jis išeis senu chalatu, nes jis dažnai 
ir dabar užmiršta, kada šventė, kada šiokiadienis. Neišleisk 
jo iš akių, Javdocha; aš melsiuosi už tave aname pasaulyje, 
ir Dievas atlygins tau. Nepamiršk gi, Javdocha, kad tu jau 
sena, tau nedaug liko gyventi — nežudyk savo sielos nuode 
me. Jeigu tu jo neprižiūrėsi, nematysi laimės pasaulyje. Aš 
pati prašysiu Dievą, kad nesiųstų tau laimingos mirties. Ir 
tu pati būsi nfelaiminga, ir tavo vaikai bus nelaimingi ir visa 
jūsų giminė niekame nepatirs Dievo palaimos.

Vargšė senutė! Ji tuo metu negalvojo nei apie tą didžią 
ją valandą, kuri jos laukė, nei apie savo sielą, nei apie savo 
busimąjį gyvenimą: ji galvojo tik apie vargšą savo gyveni 
mo draugą, su kuriuo praleido gyvenimą ir kurį turėjo palik 
ti našlaitį ir neglobojamą. Ji nepaprastai rūpestingai viską 
patvaikė taip, kad po jos mirties Ąfanasijus Ivanovičius ne 
pastebėtų jos nebuvimo. Jos įsitikinimas, kad greit mirs, bu 
vo toks didelis ir sielos būsena taip šitam nuteikta, jog iš tik 
rųjų po keleto dienų ji atsigulė į patalą ir jau nieko nebegalė 
jo valgyti. Afanasijus Ivanovičius labai ja rūpinosi ir neatsi 
traukė nuo jos patalo. „Gal jūs ką nors suvalgytumėt, Pul 
cherija Ivanovna?” kalbėjo jis nerimastaudamas ir žiūrėda 
mas jai į akis. Bet Pulcherija Ivancpvna nieko nekalbėjo. Pa 
galiau, ilgai tylėjusi, ji lyg norėjo kažką pasakyti, pajudino 
lūpas — ir ilovėsi alsavusi.

Afanasijus Ivanovičius buvo visiškai pritrenktas. Tai at 
rodė jam taip keista ,jog jis net yiepravirko; aptemusiomis 
akimis žiūrėjo jis į ją, lyg nesuprasdamas, ką reiškia lavonas.
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LIET. RAŠYTOJŲ DR-JOS PIRMININKO 
BEN. BABRAUSKO ŽODIS

įteikiant Vinco Krėvės vardo premiją Jonui Aisčiui.
Mielam Jonui Aisčiui

Kiekviena literatūrinė karta Yus; ,Per 
turi savo veidą, keliauja savo 
keliu, palieka savo ]

KANDIDATAI Į PREMIJAS.
LRD 1954 m. premija 500 JAV veikė vienintelis KF sky 

dol. teko Jurgiui Jankui. Daugu rius Clevelande. Nūnai Čikago 
ma balsuotojų pareiškė nuomo je kilęs veržlus KF sąjūdis, dar 

j —'vertai nę, kad ateityje LRD premija neįgijęs organizacinės formos, 
tavo atlyginti už tas dienas ir turėtų būti skiriama visuotiniu jau gavo per 2.000 dol. įnašų 
valandas, kuriomis jie papildė nariu balsavimu (už visuotinį pažadų. Lauktina, kad liepos 2 - . . r ___:__ ____ z,r> t_________ a ,i,i tau

kad nebegrįš k tik kūrimo va komisiją 28, 6 susilaikė). Tuo LB Taryba pirmoj eliėj apsvars 
landą gal vėl išnirs pro laiko už būdu ir 1955 metų LRD premi tys ir įteisins KF-ą, pripažinda

kūrybai galėj orastis tiek šili suotiniu balsavimu. — Iki šiol tangas KF kurti, 
mos ir šviesių spalvų patiems jau pasirodė šios knygos, įeisian 
kūrėjams. Tokios lietuviškos čios į premijuotinųjų sąrašą: 1. 
žodžio ir jo kūrėjų meilės ligi R, Spalis, Ant ribos, apysaka 
šiol dar neregėta. 482 p. Tremtis. 2

£

Palinkime Kanaatį
KANADOS ŠIAURĖ. 

Rašo Juozas Pronskus.
ir privačiai namų statybai išleis 
ta arti 3 milionai dol. Per pus 
trečių metų Atikokane pastaty 
ta daugiau kaip 400 namų, ir 
visi tie namai tokie, kuriais ga 
lėtų didžiuotis Winnipegas, To 
ronto ir Vankuveris. Naujai

padarė juos didelius, nes
" , mielas Jonai,

jautrią plunksną. Tavo nupieš
- - ” j pėdsaVus^ tiei‘ drau6ai bei vyresnieji kole
Tie pėdsakai yra knygos, ku Sos ~
nos ateinančioms kai toms at . - ~_______________valandas, kuilOIUlb JLC UdUHUC uunu Mdioavnuu - 
mii^ę Irttaipkpergknygą iš nau tavO gyvenimą, kuris jau nie balsavimą pasisakė 29, už Jury—4 ^dd. susirinksiančioje JAV 

jo pradeda gyventi bevardis 
pėstininkas greta tituluoto va 
do, žvirblių dvikova šalia Žalgi 
rio mūšio. Iš viso, kas buvo ge 
ra ar pikta, lieka tikra tik tai, 
kas rašytojo surašyta knygose. 
Tą knyginę praeitį vertiname 
vieningiau negu praeities tikro 
vę, dėl kurios net patys gyvie 
ji liudytojai nebesutaria.

Iš šimtmečio į šimtmetį ke kai jau t“rį aiškįą vietą groži P- Terra, 4. Antanas Venys, Ge . . . , , ----- vos pries pora meru jau per nm
liauja rašytojai, gyvi per savo nės literatūros lentynoje. O ar ležiniai žiedai, eilėraščiai, 60 p. rontiskiai A. Gurevičius, kun. nierium. žas ir iki ateįnančiu Kalėdų tiki
knygas, kaupiančias buvusį gy su §įa knyga neateina mažasis Nemunas. 5. Uršulė Gudienė, di. J Gutauskas, Pr. Kozuhs, visa žemė per mažiausiai 30 masi turėti nauias Hudson 
venirną ir laiko dvasią. Visokios biografinis žanras: novelė ar Žaibai, eilėr. 62 p. Tėviškėlė. 6. ^z- Matusevičiūte ir Vyt. Tarnu myiių aplink miestelį jau yra Bay kompanija per 10 metų jau
praeities spalvos knygose pasi kas panašaus? Iš dalies teisin Mykolas Vaitkus, Aukso tu laitis. pasisavinta (stacked)* Kadan statosi trečias krautuvėms pa
daro šviesios ir mielos. Niekad gas literatūrinių atsiminimų duo, 1950—52 eilėraščiai, 120 2. Darbininkas paskelbė dra gi viskas čia turi būti sunkio talpas. Miestas, aišku, pirmoje
nebuvo gyvenime tokios dide vardas, deja, juo neišsakoma pa P- Liet. Knygos Klubas, 7. Le mos veikalo konkursą, skirda mis įr brangiomis sąlygomis at eilėje turi turėti gerą’banką, ir
lės meilės nei tokios nuostabios grindinės žymės, kuri skiria ir onardas Andriekus, Atviros ma mas 500 dol. premiją. Konkur gabenama iš toli, lėktuvais, tai tas jau baigiamas ar baigtas,
mylimosios, kaip kad ją išsvajo skirs tą knygą nuo visų kitų rios, lyrika 134 p. T. Pianciško so sąlygos: Veikalas turi būti pragyvenimas nepaprastai bra Nors keliai ir eatvės dar te 
jo poetinė Binkio siela Persi tos rūšies atsiminimų knygų ir nu leid. 8 Nadas Rastenis, Tri iš lietuviško gyvenimo, dabar ngus. Net geriamo vandens sta b^ra nekokios bet laukiama 
skyrimo dainoje. Ak, ir toji, Jo d^l kurios ji išliks ilgiau už dau jU -rožių šventė, poema 148 p. ties ar praeities, drama ar ko tinė čia parduodama „tik“ po ereitu laiku natrerėnmo išsma 
nai, tavo vaikystės metų kirpyk gelį veikalų. Liet. Knygos Klubas, jau pasi mediją; prieinama šių dienų dolerį statinė. Oras čia labai F -a t : k f lt J ’ c k
los mergaitė, kurią tu intymiai Kai 1933-35 metais rašei, Jo rodęs Alės Rūtos Draugo pre žiūrovų daugumai ir, nepraši sausas ir tik 6 coliai lietaus iš ma Atikokano svaionė vra susi 
nurodei mums savo nūn premi nai, savo Dievus ir smuikelius, mijuotasis romanas Trumpa lenkdamas su krikščioniška bei krinta per metus. Miestelis tu jauktj savo geležinkelio 
juotoje knygoje, buvo tik tavo gai jr pats galvojai, kad tai tik diena (434 p.) nebekandidatuo tautine dvasia. Paskutinė data rį 18 taxi, kurie už vienos my 8
didelės poeto širdies svajonė, straipsniai. Bet Sakalo galva ja i LRD premiją. 1 VTT ••
Kauno istorikai neras, na, ir ne Kniukšta kitaip nusprendė, su MIRĖ VYRIAUSIO 
jieškos tokios mergaites pėdsa rinkdamas tuos tavo — ne pre _ 
kų. zidento, tik studento — raštus AMŽIAUS LRD NARYS,

Jei knygose sukurtas nuosta krūvon. Ir nepraėjo nė 10 me spaudos draudimo laikų veikė 
bus gyvenimas, tai ir tų knygų tų, kai, tau esant Prancūzijoje, Jas. ^un- P.r- Vasiliauskas (Mes 
kūrėjai nėra jau taip pilko vei tie tavo „straipsniai“ šventadie ^uĮ^s)- Gimęs 1871.11.21. Mes . ... x« .sanuuai parcwnia
do, kuris visai nedomintų mū mais per Kauno radiją buvo kuicių vis., Šiaulių aps., mokę d atstovai P. Gaučys ir J. Švais ologai, inžinieriai, krautuvinm §iaurės reikalų departamentas
sų. Ak, ne kiekvieno jų gyveni skaitomi ir niekas tų valandė S1S Kauno kunigų seminarijoje taS( teatralų atst. — akt. A. Di kai, transportininkai, tiekėjai ir Ottawoje:
mas vertas romano ar dramos, lių kitaip nevertino, kaip tik ^artu su Vaižgantu, 10 metų 1 —-’■s- — — - v....
bet dar tiksliau būtų tarus, jog meno valandomis. O juk per kunigavo Lietuvoje, 1903 06 
ne betkuriam dera imtis piešti 20 neprikalusomo gyvenimo Škotijoje, ligi 1938 vėl Lietuvo 
kūrėjo portretą. Drąsiu, nes iš metų buvo prirašyta j 
širdies trauktu teptuku meist 120.000 straipsnių. F

gy
6.

Uranium City
Giliai Atabaskos ežero pa 

kraščių dykumoje, SasKdtcheva 
no provincijos šiaurėje, staiga 
išdygo modernus miestelis su 
714 gyventojai, Uranium City. pastatytas modernus viešbutis 

_ o-----------------4 . Ko ne visi šio miestelio gyven 19 kambariu. vienas dviejų
dangą. Tik iš didelės meilės jų jos skyrimas bus vykdomas vi ma gyvas bendruomenes pas tojai, vyrai, moterys ir vaikai, senesniu viešbučių žada išsiplės

Tiži jUzU TCF čia yra prospektoriai. ši vieta ti iki 96‘kambarių Baigtos dvi
staiga išaugo ir pagaisėjo, ka naujos departamentines krautu 
dangi čia rasti turtingiausi pa kaštuojančį0s apie milioną 

dol. Statomas naujas paštas ir 
miesto valdybos rūmai. Naujai 
pastatytos mokyklos pasidaro 
per mažos anksčiau nei spėja 
mos baigti. Paštas pastatytas 
vos prieš porą metų jau per ma

KONKURSAI.
1. Penktąjam Draugo romą

”■ .1 2-. ’ 482 p. Tremtis. 2. Algirdas no konkursui paskutinė data
Knyga Apie laiką ir žmones Margeris, Saulės rūstybė, romą—- 1955. XI. 1. Sąlyga tradici ma. Nes uranijus, kaip atomi 

neša naują žanrą mūsų rasti nas 311 p. Chicago. 3. A. J. Na .
jon. Biografinis fomanas seno svytytė, Vėjo dainos, lyrika 50

šaulyje uranijaus žaliavos klo 
dai, ir vis daugiau jų tebejieško

nė: „Geriausiam romanui ski nės energijos žaliava, yra labai 
riama premija — tūkstantis brangi ir tų atsargų radėjas ga 
dol.“ Jury komisiją sudaro tolį per vieiną dieną virsti milio

rankraščiui įteikti — 1955.XII. bos nuvežimą neįmanomais ak 
1. Premija bus įteikta 1955.XII. meniniais keliais ima po 3 dole

Šiaurėje dykinėti neapsimoka
_ . ,, , . . __v Nežiūrint, kaip didelės yra

3. Liet. Mokytojų S-ga pa nūs. Uz malkų kordą mokama ateities perspektyvos Kanados 
šiaurėje, šiandien dar nereis 
kia, kad „Go north, young 

yra patartina kiekvie 
Tai įsakmiai pareiškia

skelbė scenos veikalų konkur po 24 dol., šviežaus pieno kvor 
są. Paskutinė data — 1956.V.1. ta 60 centų ir salotų galvutė 65 
Jury komisija: LMS atstovai J. centai. Miestelio gyventojai ma^« 
Kreivėnas ir Įg. Serapinas, LR yra maineriai, prospektoriai, ge nam

... vnanruisi „Don’t go north,
kims. indėnai ir jų seimos. Visų jų young manuniess you have a

4. Jaunimo literatūros premi svajonė ir sapnas staiga pratur :ob to .< (nevyk ; šiaurę, jau 
....... - . - - TAiz n/r- • j Q c c ttt i c ja' Kun. J. Prunskio skirtosios tėti, netikėtai suradus naujus nuo,jj) jeį neturj ten užtikrinto 

z7 .u gal j®’P° tp JAV. Mire 1955.III.15 jaxinįmo literatūros 522 2™ 
------ -  Ir kas ką Čikagoje. Išleistos knygos: Jau premijos sąlygos paskelbtos 
riškai nupiešti septyni paveiks apie anuos visus straipsniusno kunigo sielvartai 1931, Ma Drauge _2__.T___ ________ ____  ______  ____

'............... 1 no sielos atgarsiai 1943, Tėvy bus duota už bet kurios rūšies džiulių uodų (moskitų)

500 dol. uranijaus klodus. darbo).
Nepaisant 60 laipsnių že „šiaurė nėra vieta dykaduo 

1955.V.21: Premija miau nulio žiemos melu ir di niauti“ (The north is no place 
jx„.i..........„j.. / ) vasa to fooi with), pareiškė A. C.

lėraščius, poemą, beletristiką, juos šautuvais pataikyti, Ūra viršiniAk/s ŠiauYės “ reikalų “de 
biografijas, vaizdelį ar kurios nium City yra gyvas ir vilties partamente. „Darbu šiaurėje 
kitos rūšies kurinį, skutą jauni pilnas miesetlis, kurio, visi gy šiuo metu sunku gauti> pado 

• mui. Jury komisiją paskirs Lie ventojai, dideli ir maži, spėkų raus gyvenimoi įrengimų dar 
a* liuoja ateitimi, žiūrėdami ir tir sunkiau rasti, be to ir nedarbas 

darni akmeninę žemę. gja nėra retenybė“.
Kiekvienas „claim“ (žemės Tačiau ir pats Mr Wimner 

sklypas, i kurj prospektonus ley ir kiti departamento parei 
pretenduoja) kaštuoją po 10 gūnai rimtai įsitikinę šiaurės di 
dol-, leidimas prospeKtuoti 5 deje ateitimi. Bus dideli projek 
dol., tokių „claims kiekvienas - - ...... ... *
prospektorius turi teisę praten 
duoti iki 21 ir išleisti po 100 
dol. per metus kiekvienam skly 
pui tirti, taip kad vienas sezo 
nas vienam prospek^oriui kaš 
tuoja vidutiniškai po 5000 dol.

Atikokan

lai (jų tarpe toks negirdėtai in šiandien bežino? . - ---- --------------------- -- ----------------------------,----- v v----------„ ------ro iooi witni, pareisite a. v.
tymus autoportretas) knygoje Šios premijos proga netenka nes ugesys 1948, Kunigas My ar žanro auklėjantį veikalą: ei ros metu, tiek didelių, kad gali Winberley asmeninio skyriaus 
Apie laiką ir žmones, kuri šian kartoti, kad esi didis lyrikas, kolas 1949. „„.„ik...: u— - ’ -
dien atsidūrė Montrealio kultu bet kad ir kito žanro ryškus ir 
rinių įvykių centre. Joks daili išskirtinis esi kūrėjas, tai rodo 
ninkas taip vaizdžiai nenupieš pastaroji premijuotoji knyga, 
tų mūsų rašto korifėjų, kaip tai taip šauniai užfiksavusi tavo 
atlikta šioje knygoje. Tie ploni teratūrinės kartos pėdsakus, 
brūkšniai, tos taiklios detalės Ben. Babrauskas.

LABAI PRAŠAU NEDEGINTI...
Spaudoje randame vis dau kulatūrai, kitas — kaip vienas 

giau ir daugiau žinių apie istori asmuo besikraustydamas spau 
nės medžiagos sunaikinimus, dą paliko jėloje, kaip kitas dide įteisintas> kaip esminis LB pa se savo draugų. 
Seniau vienas laikraštis paskel lį laikraščių rinkinį su< 
bė, kaip vieno žymiausių veikė Be to, daugelis veikėjų žodžiu 
jų archyvas buvo parduotas ma papasakojo, kaip sunaikinti oi

KULTŪROS FONDAS.
Rašytojų iniciatyva 1947 m

Vokietijoje įsteigtas Kultūros tuviškos Knygos Klubas ir At- 
Fondas, kurio idėja tada buvo ku meno dr.ja §atrija iš rašyto 
susilaukusi palankaus visuome ju> pedagogu ir kultūrininkų, 
nės pritarimo; Vėliau jis atkur 
tas ir gražiai visą laiką veikia —---- ——
Australijoje. Prieš metus ir — Buvę tremtiniai, nepamirs 
Kanadoje KF pripažintas bei kite likusių niūriose stovyklo 
1 . ' Bent vieną

deeino dalinys, vykdąs švietimo ir kul kartą metuose aukokite jiem?
5 ’ ’ tūros funkcijas. Pastaruoju me vienos dienos uždarbį!

li

DĖMESIO CANADOS LIETUVIAMS
Pirmą kartą, paskaitos iš Šv. Rašto lietuvių kalboj, Canadoj 
trečiadienį — Birželio-June 22 d. 1955 m. kaip 7-tą vai. vak. 
Temoje: „Tikroji Kristaus Bažnyčia ir Jos Budavonė?” 
Ketvirtadienį — Birželio 23 d. 1955 m. kaip 7-tą vai. vakare. 
Temoje: Delko žmonės miršta ir kovoja su visokiomis ligomis 
ir gyvenimo nepasisekimais? Kame priežastis yra? Ar tas 
pasibaigs kada ar ne?“
Per tas 2 'dienas kalbės F. Zavist, iš Chicago, Ill., U.S.A. 
Paskaitos įvyks: 1129 Dundas St. W. Toronto-Ont. Canada. 
Kviečiame visus atsilankyti į šias palinksminančias ir širdį 
suraminančias paskaitas, kuria rengia Šv. Rašto Tyrinėtojai. 
‘ Įžanga nemokama-— Kolektų nebus.

tūros funkcijas. Pastaruoju me 
tu ir JAV spaudoje labai gyvai 
imta kelti KF reikalas; pažymė 
tina ypač energinga ir nuoširdi 
St. Tamulaičio veikla. Iki šiol

ganizacijų archyvai, knygynai 
ir kita brangi istorine medžią 
ga. Labai prašau jokiu būdu ne 
naikinti istorinės medžiagos. 
Naikinant daromas didelis nusi 
kalstamas darbas prieš tautų, 
jos mokslą, jos kultūrą. Kiek 
vieną archyvinį lapelį, kiekvie 
ną knygą ar laikraštį ir kiekvie 
ną muzėjinj dalykėlį siųskite 
Pasaulio Lietuvių Archyvui, 
2601 W. Marquette Rd.., Chica 
go 29, Illinois, USA.

Vincentas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

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.

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

i M ....... M M 11 t

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street i 

(netoli Bloor ir Yongtl) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: BE 3-0976

Dundas-Dovercourt garažas
; 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prie. 27 metus
* 24 valandų patarnavimas.
i Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų
[ perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
t patikrinimas.
r Auto korpuso darbai (Body^'ender). Vilkiko pagalba.
Į Ontario Motors League patarnavimas.
Į Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: ~ią.

1 GENERAL INSURANCE |
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

H1Į H T     m miunmi

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 riefonas EM. 6-4182 

Toronto

tai ir apsčiai darbų, tačiau tam 
reikia laiko, jie pareiškia.

Artimiausios ateities skemos 
yra šios: Vandens energijos iš 
vystymas Yukono teritorijoje; 
švino ir cinko gamyba prie Di 
džiojo Vergų ežero; uranijaus 
pramonė prie Marian upės į 

Kaip sparčiai Kanadoje išau šiaurės vakarus nuo Yellow 
ga miestas, pavyzdžiu gali būti knife; radaro tinklo statyba to 
Atikokan, miestelis šiauriniame ūmojoje šiaurėje; nikelio kasyk 
Ontario, už 300 mylių į rytus los Rankin Inlete Hudsono 
nuo Winnipego, prie pasakiš įlankos vakariniame krante; ge 
kai turtingo geležimi Steep ležis Ungavos įlankos vakari 
Rock kalno. ‘ “

Dar 1943 m. Atikokan ture Elisabeth salose ir prie Didžio 
jo vos 250
m. jau pralenkė 2.500 žmonių Tačiau šiuo tarpu esą dau 
skaičių, šiandien turi 5.500 gy giau gaunama darbo paklausos, 
ventojus ir 1960 metais tikisi tu nei darbo pasiūlos.
rėti per 20.000! Modernūs pa 
statai čia auga iš dykumos, 
kaip grybai. Neseniai atidary 
tas naujas kelias iš Fort Wil 
liam padarė tai, kad Atikokane 
jau turima daugiau nei 1.500 , 
automobilių, tai yra po vieną organizuoja tautinių šokių gru 
kas 3,7 žmonms. pę, kuri žada būti didelė ir pa

Pereitais metais komercinei jėgianti.

niame krante; žibalas Queen

gyventojų, o 1952 jo Vergų ežero.

J. Pronskus.
ORGANIZUOJA TAUT!

NIUS ŠOKIUS
P. Mikelionienei vadovau 

jant, Buenos Aires lietuviai

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras ■

Tel. EM 4-1394, EM 4-13(95
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 vv. 
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

jf

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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LETHBRIDGE Alta.
MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA.

RIMTU REIKALU 5
Atkelta iš 3-čio psl. Veidu į gyvenimą

už -įdėtą darbą Gimnazijoj ir Ir vėl kas toliau?... Tik vii Sako, kai kuriose Kanados su „patraukliais” paveikslais 
rūpinimąsi ja. tis, kad Zandovaitei ir Brinkiui provincijose kas penktas žmo viršeliuose dar vis tebėra didžia Nedidelis čia musų lietuvių ką sirgo ir gulėjo ligoninėje O.

Mes esame ypatingai dėkin visdėlto pavyks gauti lėšų pra gus yra aeivis tiš Europos (ne lektūra būsimiems šviesuoliabūrelis, todėl didesnis kultūri Rojienė ir Chmieliaųskienė, ku
gi mūsų globėjams. Tik jų dide gyvenimui, studijoms, t. y. pa angliškai kalbantis). O faktinai ms ir darbininkams. Ir kodėlnis veikimas negali pasireikšti, rios jau baigia sveikti, 
liu pasišventimu ir duosnumu ramos tęsėti įsipareigojimus — to nematyti. Juk jeigu jau taip, apie tai turi kalbėti tik P. Alšėtačiau šiemet buvome suruošę
galėjome įsigyti brandos atesta anų iškilmių metu duotus pasi tai kuriamoji civilizacija turėtų nas „Tėviškės Žiburiuose“, kol6-to vasario minėjimą, kuris
tus. Jie, mūsų visai nepažinda žadėjimus ir priesaiką. būti panašesnė į europejinę. dėl tai nerūpi ir kitiems?. Mo praėjo gana sėkmingai. Pelno
mi, aukojo reguliariai mėnesis Pažymėtina, kad abu jaunuo Tai todėl, kad ateiviai, kad ir kyklinis abiejų lyčių jaunimas! ’ ~~ \
po mėnesio sunkiai uždirbtus liai, ypač Zandovaitė yra ir su pilietybe, nesijaučia šeimi ligi vidurnakčių trankosi gatvė kome 47 dol. Todėl mūsų ma

liko 27 dol. ir aukų lapais sūriu

Senų ateivių p. p. Stankūnų 
duktė Adelina šiemet .baigia 
gimnaziją.

Orą mes čia turėjome ne k>
jr- —' ------—----- — — — — — , J A K* vz • A VV. J * A K> VA A A A X. V J fyJ v J A A WUI.J V* UA A V* kJ W A A A A A A A A V A X-* V4 A A AVA A VAZ A VA V A VA A A A A — AAA J--, VA v v v. A A A A A . va — • .— v vw — - — —— -į- * * V • • • • • A .

pinigus. Tai jie darė iš Tėvynės šiaip daug žadanti lietuvių vi ninkais. O juk į bendrą turinį mis. Ar šis seksualizmas labai žai kolonijai skaitome labai gekį: apie gegužės vidurį iškritę 
meilės. Mes, kuriems buvo pa suomenei: Gimnazijoje ji buvo turi būti dedama ir ateivių da naudingas tautai ir valstybei ir rai. Ta proga kalbos buvo sako daugiau kaip vieną pėdą snie
rodyta tiek daug geros valios, puiki skautė ir šiaip visiems pa lis. Bet tai turi pasiūlyti, to šie ar jį taip ir manoma respektuo mos A. Arelio ir J. Kanio. g°-
ryžtingo pasiaukojimo, stengsi slaugi bei labai darbšti. Pernai kti, O' kartais net reikalauti pa ti? Kartais fabrikuose transmi Taip pat gegužės 28 d. buvo Kiekvienais metais Lethbrid
mės sąžiningai savo paieigas at jį, galima sakyti, faktinai prave tys ateiviai. Jie turi imtis eilės sijų diržai siekia darbininkų suruošti šokiai. Pelnas skiria ge miestas turi mugę bei paro
likti ir sieksime visomis jėgo dė Vokietijos Kr. B-nės jauni organizacinių priemonių, kad galvas ir jas reikia palenkti pra mas V. Tulinausko paminklui dą, kuiros atidaryme — parade
mis, kaip sunkios sąlygos bebū mo vasaros stovyklą, mokyda būtų išgirsti. Per eilę metų ap einant pro tokią vietą. Statybo pastatyti, kuris yra čia palaido esame kviečiami ir mes, lietu
tų, mokslo. ma vaikučius eilėraščių, dainų sipažinus su vietiniu gyveni je darbininko užmušimas yra ta tas prieš tris metus. ,Šj vakarą viai, dalyvauti, tačiau su mūsų

Savo tautos ir Tėvynės neap bei taut, šokių; juos globojo, mu, rasta nemaža gerų dalykų, pęs per dažnas. Ar darbininko skaitome nepasisekusiu, nes ma tokiom mažom pajėgom, tur
vilsime“. slaugė ir grindis jų patalpų plo už kuriuos priklauso užtarnau gyvybės ir sveikatos apsauga žai žmonių susirinko ir mažai būt, negalėsime dalyvauti.

Šie jaunuoliai širdingai pade vė. Šiaip, visose šVentese Gim ta pagarba seniau čia atvyku nereikalinga? Europos universi pelno turėjome. Prieš kurį lai Korespondentė,
kojo, bet jie iškilmingai ir pri nazijoje ji suspėdavo dalyvauti siems ir tai padariusiems. Bet tetai pripažįstami ir nepripažįs 
siekė: „...f 
nės neapvilsime“.

Jie jauni, iškilmingo akto lai 
ku giliai sujaudinti, dar nepa 
žįstą žiaurios tikrovės, jie ir įža 
dą nemažiau nuoširdų davė: 
„ . . . stengsimės sąžiningai sa 
vo pareigas atlikti ir sieksime gilią vagą, kol tinginiai miego patys atsivežė gerų dalykų, ty vei dantų gydytojai buvo tai

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Mirko Jelusič: CEZARIS, is sios Romos istorijoje, kartu vie

Savo tautos ir Tėvy chore, vaidintojų bei šokėjų ra greta to yra tokių, kuriuos lai tami. Tą patį universitetą bai
teliuose. Įr tuoj vėl, žiurstelį kyti būtų žalinga. Del jų paai gęs inžinierius pripažįstamas be ...
pačiupusi, bėgdavo pagelbėti manuoja ir senieji gyventojai, egzaminų, gydytojas po patikri torinis romanas. Vertė K. Pui nas didžiausių vardų Europoje 
virtuvėje, salėje ir visur, kur bet viskas stovi vietoje. Kai ku nimo, o dantų gydytojams pa 
tik buvo reikalinga. rių jie ir nepastebi, nes taip sakyta, kad jie nebus pripažin

Tai tokia buvo Zandovaitė. įpratę iš mažens. Bet ateiviai, ti. Bet jiems leidžiama gydyti
Ji, pagal Benj. Franklnią, vertė kurie aštriau pastebi ir kurie ir dantis indėnams (vienai lietu

da. Išleido knygų leidykla Tet per paskutinius du tūkstančius 
ra, 3333 So. Halsted Street, metų. Šioje knygoje Mirko Je 
Chicago 8, Ill. Spaudė M. Mor lusič vaizduoja jo jaunystę, iš 
kūno spaustuvė. Pirmoji dalis, kilimą ir mirtį nuo žudiko durk 

___ o_______ _ „.... .........&___ -o- . o 190 psl., kaina 2 dol. Gaunama lo, jo kovas, siekius ii jo reikš 
visomis jėgomis, kaip sunkios jo_ Dabar ji viena jau nepajė Ii. Kadangi tyla gali turėti tik leista). Pastarojo dalyko nega leidykloje ir pas visus lietuvis mę Romai ir sekančioms gent 
sąlygos bebūtų, mokslo“. sįa. Zandovaitę ir Brinkį būti blogų vaisių, tai reikia jos atsi Įima suprasti kitaip, kaip siau kūjų knygų platintojus. kartėms. Knyga parašyta, pri

„ , silaikant didelio istorinio tikslu
Per paskutinius trejus metus įdomįai išryškinant ne tik

Terra davė eilę pirmaeilių ver ų Cezarį įr jo t laiko
Pmų kaip Paer Lagerkvist bef if kiJtus6' žymiuosius
”5aram t :. A m ano meto žmones, kaip Pompė

sąlygos bebūtų, mokslo“. gia. Zandovaitę ir Brinkį būti blogų vaisių, tai reikia jos atsi Įima suprasti kitaip, kaip siau 
Visa tai buvo užantspauduo na skubiai paremti, juk jauni, sakyti.

ta Tautos Švenčiausiaja Gies kad nepalūžtų...
me!

ros žmonių grupės interesų 
Paimkime keletą iliustracijų, šviesoje. Miestų teršimas su 

Komikai ir bulvarinė literatūra krečiantis savo neestetiškumu
........ ....... —■ ■ .. .. - įr antisanitariškumu.

ksle, Tėvynės meiles bei pasiry sios iliustracijos tai gyveni „Kon-1 iki , August Caiiit „lo Presas, Ciceronas Kleopat 
žimo dirbti Tėvynei kupiniems mo realybė, ir ne mes kalti dėl mas Nipernadis“, Prosper Meri į.a įr k^ ’ ’
jaunuoliams — Lidijai Žando to. Todėl jau labai laikas rasti mee „Kolombą ’ ir kt. Si graži Veikalas leidžiamas trimis da 
vaitei ir Alfonsui Brinkiui. Ski būdą ir formą kelti klausimus eilė dabar papildoma Mirko Je bmįSj kurių pirmoji jau knygų 

Tei bH naviemus asme riamas aukas prašau siųsti ir Pag^ jų svarb^ ir siekt* p3geri 1U-iČ ”>C:ezariu’’’ Paklausančiu rinko’je> antroji už savaitės išei
llei S JTnomiiZir dar nežino dė Platesnės ^formacijos kreip nimo. Ypatingai neturi tylėti pne gražiausiųjų ir įdomiausių na ig spaudos, trečioji išleidžia 

nis — žinomus ir aai nežino tis adresu. jonas Cėsna, 2418 dantų gydytojai iš Europos. Pa J9 istorinio romano pavyzdžių. ma birželio pradžioje.
xx7 Ad. tm r-n m Kajus Julijus yra ryškiausia Knyga gaunama NL redakci

ir iškilniausia asmenybė seno joje.

Kreipiuosi į visus geros va 
lios tautiečius, ypač į Zandovai 

Kas toliau? O gi tamsioji da j-ės bei Brinkio rėmėjų būrelių 
lis, jau tikrai žiaurios tikrovės! narius, į lietuviškos kultūros 
Apie kurią, kaip jau minėta, ne puoselėtojus — Žiburėlio, Vy 
užsiminė anie malonūs kalbėto dūno, SLA, Studentų šalpos 
jai—Visagali apsaugok! Aš ne fondų valdybų narius ir kitas or 
kaltinu. Tik konstatuoju. J ‘ ......................
apsirinku, labai prašau atlei nis ________ „ __  ______
ūžiamas! MĮan keistai atrodo, mus lietuvybės mecenatus! Dar _w 46th Chicago 9, sektinas' tarptautinės teisinin
kad vyresniųjų neisipareigota... kreipiuosi ir i tuos tautiečius, IU ( USA kų (europie£ų) organizacijos

1S1 , e uri a .? ur.ien ai UO kūne jau Įsigijo ar kurie numa Įna§ai bus formaliai pakvituo pavyzdys. Nereikia užmiršti, 
jau pat buvo priimti , Bonnos to Įsigyti liuksusinius s. m mo ti ir askelbti iod. įaudoje. Ld ko su dideliu atsidėjimu 
universitetą. Bet dviejų liki delio Buick Roadmaster Hard Jonas &sna J siekiama> to pasiekiarna. I. D.
mas pakibo „ant plauko . Bu Top Convertible bei panašių r
tent, Zandovaitės ir Brinkio. markių, su odinėm sėdynėm 
Šie, buvę geriauseiji mokiniai, bei kitais puošniais įrengimais! 
dabar absoliučiai netuiejo lėšų Ir galų gale kreipiuosi net į 
nei kelionei į Bonną, nei pra tuos, kuriuos įamžino Jurgis 
gyvenimui, nei net imatrikulia Jankus savo puikiame kūriny 
cijos mokesčiams!... Tik pas Namas Geroj Gatvėj — į dide 
kiaušiu momentu, kai reikėjo iš liūs egoistus, kurie turi drąsos 
vykti imatrikuliuotis, pavyko iš nieko neduoti, viską imti ir eiti 
beviltiškų beturčių surinkti bū per gyvenimą augštai iškelto 
tiniausioms išlaidoms reikalin mis galvomis! 
gus pinigus. Visi skirkite lėšų paremti mo

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

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

reikmenis su nuolaida.

K 
K

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5^2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
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 O E 1-9816.

D. N. Baltrukonis VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriunas RA 7-2690.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Te!.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

| BELLAZZI- LA M Y, INC
7679 George Si.,TR 5151 Ville La.alle.

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

: NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ IŠ ŠIŲ 
REIKALŲ, KAIP PV.:

Valstybinių mokesčių (income tax) blankų užpildymas; ')’• 
■į; Sąskaitų patikrinimas; Suta tys; Palikimai; Pensijos;

Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei ■/: 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas:

JOSEPH RICHARDS
■į: (Augštojo Teismo Atstovas) Ii;
$ 1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;

MONTREAL 22. TEL.: Fl 2507. j|:
$ Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną. g

lietuviška moterų kirpykla
j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTE DODONAITĖ (B. M. Dodon).
I 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. f

I
Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar.

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audmių 
Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.

Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — PROSIJAM E.

Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON 3
15 METŲ JŪSU TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITŪR.

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

: jI šeštadieniai* — vi*, dienį,.
Kreipti* po 6 vai. vakaro,

I
 RAINBOW

Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

L CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.

Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

I
 Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.I Jonas Zmiridzinas

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
■į; 3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabliai ir kiti įv. ■ 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

S
 A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, g
P. Q. Tel.: HU 8—O162.g

tmmmnmmmmmmttBmmmmmmmmttmmmmmttmnmtmmmu
CAk » JL

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA7-31L20

5637 JEANNE D’ARC AVE./, MONTREAL 36
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HAAAI LTON
Šių metų birželio mėnesio 19 dieną 

(sekmadienį), 2 vai. po pietų, 
HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA 

ruošia

gegužinę
kuri įvyks

p. Narušio ūkyje prie M e d a d ežero.
Apylinkės Valdyba kviečia Hamiltono, Toronto ir kitų 
apylinkių lietuvius kuo skaitlingiausiai dalyvaut.

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.
K.L.B. Hamiltono Apylinkės Valdyba.

DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS
Pirmą kartą, paskaitos iš Šv. Rašto lietuvių kalboj, Kanadoj.
Sekmadienį — Birželio-June 19 d. 1955 m. 7.00 vai. vakaro 

Temoje: „Dangaus Karalystė Prisiartino“.
Pirmadienį — Birželio 20 d. 1955 m. 7:00 vai. vakaro.

Temoje: „Senasis Pasaulis Pasibaigęs“.
Antradienį — Biržielo 21 d. 1955 m. 7 :00 vai. vakaro.

Temoje: Tikroji Kristaus Bažnyčia ir Jos Budavonė.
Per tas 3 dienas kalbės, F. Zavist, iš Chicago, Ill., Iii. USA.
Paskaitos įvyks: Bar Ott Hali, 1051 Barton St. Hamilton, 

Ont. Kanada.
Kviečiame visus atsilankyti į šias palinksminančias ir širdį 
suraminančias paskaitas, kuria rengia Šv. Rašto Tyrinėtojai. 

Įžanga nemokama-— Kolektų nebus.

Nė vienas nelieka namie, visi urmu į rengiamas vilniečių a 
GRANDIOZINES JONINES 1

Wellande, kurios įvyks birželio 25 dieną, šeštadienį, 4 $
vai. p. p. netoli nuo Niagaros krioklio (už 2 mylių nuo a 
Wellando) St. Stephan parko didžiulėj moderniškoj sa X 

leje, akmpas East Main St. ir Port Robinson Rd. g 
Gros puiki muzika. Veiks valgių ir įvairių gėrimų bufetas. v 

Loterija su netikėtumais. Be to, programą įdomiai papil X 
dys Hamlitono LDM teatro „Aukuras“ aktoriai. ; ;

Nebus užmiršti ir Jonai. ! >
Pelnas skiriamas išleisti anglų kalba Dr. A. Šapokos I ! 

leidiniui „Vilnius Lietuvos gyvenime“. Ten pat galima Į Į 
bus įsigyti susipažinimui „Lilnius Lietuvos gyvenime j ;

lietuvišką laidą.
Tautieti, atvykęs ne tik kad galėsi gerai pašokti ir - • 

jaukiai laiką praleisti, bet kartu paremsi naudingą darbą ■ > 
Lietuvos ir mūsų sostinės labui. į ’

VKLS St. Cat. Skyrius. ’

PAGERBTA PONIA E. HYDER.
Birželio 4 d. Hamiltone šio 1955 m. gegužės 23 d. (Vic 

įvyko arbatėlė, Mrs. E. Hyder toria Day) Brant Inn, apyskai 
15 metų antikomunistinio dar ta.~ 
bo sukakties proga. Arbatėlė 
įvyko p. K. Stanaičio privačia 
me bute. Arbatėlę rengė K.L. 
B. Hamiltono Apyl. V-ba, su 
kviesdama įvairių lietuviškų or 
ganizacijų atstovus.

Arbatėlės metu sveikinimo žo 
dį tarė K.L.B. Apyl. V-bos 
pirmin. p. A. Vainauskas, iškel 
damas Mrs. E. Hyder dirbamą 
mums taip svarbų darbą. Ta pa 
čia proga buvo įteiktos ir dova 
nėlės — rožių puokštė ir lietu 
višką lėlė, kurią padarė labai 
gražiuose tautiniuose rūbuose 
ponia Giedraitienė.

Po to, žodį tarė Mrs. E. Hy 
der menedžeris Mr. Redmont 
ir galiausiai pati Mrs. E. Hy
der, dėkodama už šias vaišes ir 
pasižadėdama ir tolaiu nenuils 
tami dirbti su lietuviais ir ki 
tais tremtiniais.

Apyl. V-ba dėkoja visiems 
prie šių vaišių surengimo prisi 
dėjusiems ir į jas atsilankiusie 
ms. A. M.

Pajamos:
1. Už 194 įėji. b. po 1.25 242.50
2. Bufeto pelnas ........... 88.60

Viso 331.10
Išlaidos:

1. Salės nuoma ..................150.00
2. Orkestras 8 asmenų 100.00
3. Spectator už skelbimus 14.00
4. „Daily New“ už skelb. 11.50
5. „TŽ“ už skelbimą .... 15.00
6. „NL“ už skelbimą .... 10.00
7. Radijo vai. „Tėvynės Prisi 

minimai“ už skelb. ..10.00
8. Už biletų atspausdin. 12.65
9. Už skelbimo
10. Važinėjimo

nupaiš. 10.00
išlaidos. . 10.00

Viso 343.15 
skautų loterija

ĮSI AG AR A F ALLS
ROMUVĖNAI NIAGAROS PUSIASALY.

Niagaros pusiasalio „Romu Loterijos turtingumas taip 
venų“ skyrius birželio 5 d. sek gi sudarė gražų vaizdą, o ypač 
madienį suruošė pirmąją nuo p. Eižinienės paruoštas krepšys 
organizacijos įsisteigimo ir ir p. Naiduškevičienės tortas, 
šiais metais Niagaros pusiasa už ką „Romuvėnų“ vaidyba ir 
ly be alkoholinių gėrimų šei tie, kurie laimėjo nuoširdžiai dė 
myninę gegužinę, kuri iš šalies koja.
stebint gan gražiai atrodė. Vie Varžybinis šaudymas biagėsi 50 dol. aukų, surinktų St. Cat šių gėrimais bufetas. Loterija, 
ni kamuolį per tinklą mėtė, ki sekančiai: 1 vietą laimėjo iš St. barinėje. Šio idealisto mūsų iš kurioj be daugelio kitų fantų 
ti gi šaudyklėlės stalą apsupę Catharines A. Visockis, 48 tas eivija neužmiršta netik mora bus galima laimėti laimės juos 
stebėjo, kas geriau sušaudys, kais iš galimų 55 t., ir 2 vietą Hai bet ir materialiai sustiprin tą ir paparčio žiedą. Linksmą 
Visi buvo užsiėmę, pei ką nu iš Port Coulborne jaunasis 12 ti. ir įdomią programą išpildys Ha
kentėjo šokių mėgėjai. Iš ponių m. a. Eižinas 47 t. Pirmajam parengime geg. 21 miltono L.D.H. Teatro „Auku
ir panelių net tokie garsai pasi Ten pat įvyko ir narių susi d. Port Wellery gauta 102 dol. ras“ aktoriai. Dauguvietytė ir 
rodė, kad girdi, vyrai tingi šok rinkimas, kuriame buvo svars pelno ir surinkta aukomils 38, kiti. Jonų pagerbimas ir kiti 
ti! ■ --------... ... . ....... ...... . ......

Graži p. Behūno aikštė, pasi 
puošusi pavasario žiedais ir šv. 
elnus vėjelis glamonėjo kickvie 
ną didelį ar mažą ten buvusį.

St. CATHARINES, Ont.
JONINIŲ - PETR INIŲ PARENGIMAS

Į Vokietiją paremti vilnietį Gera muzika. Turtingas ska 
kun. V. Šarką yra išsiųsta 20, niais užkandžiais ir įvairių rū

APYSKAITA
TFA Hamiltono skyriaus su 

kaktuvinio koncerto — šokių 
(1955 m. gegužės 7 d. Crystal 
Ballroome).

Pajamos
1. Už įėjimo biletus (184 po

1,25 dol.) ..................... 230.00
2. Surinkta aukomis už prog

ramas .....................
3. Bufeto pelnas.........

Viso. .. .300.62 
Išlaidos:

1. Salės nuoma
2. Orkestras .
3. Programos

(Zankovo studija) ....
4. Progr. atspausdinimas
5. Skelbimas (plakatas) 10.00
6. Gėlės ..............................
7. Skelb. spaudoje (TŽ ir NL

po 10 dol.)..................... ____
8. Programos išpilydytojų pa

vaišinimas ..................
Viso. . .

Pelnas viso.
P. S. Šokių metu skautų pra 
vesta loterija davė 152,65 dol. 
pelno.

TFA Kanadoje Hamiltono 
sk. gegužinės - vakaio, įvyku

Pastaba: Jūrų 
davė 50 dol. pelno. 

St. Bakšys, 
Vedėjas. 

V. Urbaitis, 
Iždininkas.

NAUJA ĮMONĖ
Nuo balandžio 16 d. atidary 

ta vyriškų ir moteriškų rūbų siu 
vykia „G. Palmer Customs Tai 
lors“ sav. G. Palmer - Paliliū 
no džiaugiasi plačia lietuvių ir 
kanadiečių klientūra.

Nuo šio laikraščio nr. taip 
pat pradedame talpinti šiame 
puslapyje ir šios firmos skelbi 
mą. Žiūrėkite, tad plačiau skel 
bime. Be skelbimo, ta pačia pro 
ga G. Palmer - Paliliūnas atsi 

ĮLOS naujino ir NL prenumeratą. Sek 
55 59 mės jo bizniui!

tomi organizaciniai reikalai. 72 dol. Aukos rinkta dėže, ku įvairumai. Tai, tegu nei vienas 
Perskaitytas susirinkimui laiš rį stovėjo prie specialiai tarn rei nelieka namie, jauni ii seni — 
kas, gautas su gražiausiais lin kalui įrengto didžiulio paveiks visi galės pasigėrėti linksma 
kėjimais, kaipo naujai organiza lo „Gedimino sapnas“. Jį piešc programa, ir su savo pažįsta 
cijai iš Generalinio Lietuvos Vyt. Skrebutėnas. Surinktos au mais iš plačių apylinkių — ga 
Konsulo Kanadoje. Nutarta lap kos ir visas pelnas yra skiria lės geroje nuotaikoje praleisti 

Port Colborne skautai atliko kričio 23-os dienos minėjimą da mas leidžiamam anglų kalba lei laiką. Pelnas skiriamas taipgi 
gerą darbelį patarnaudami su ryti keturioms kolnoijoms kra diniui 
savo bufetų trokštantiems ir iš tu. Vieta — Niagara Falls, 
alkusiems. Romuvėnas.

Vilnius Lietuvos gyve Dr. A. Šapokos knygos išleidi 
nime“. Visiems atsilankiusiems mui, kuri anglų kalbą varto 
ir pritariantiesiems, vilniečiai jančiai visuomenei paiodys mū 
be galo yra dėkingi. Jeigu ir sų tautos priešų tikslus į mūsų 
toliau panašiai rems mūsų vi sostinę Vilnių ir mūsų žemes, 
suomenė, tai šiais metais tikrai Visiems, kam rūpi mūsų sena 
tą naująjį leidinį galėsime pa ir garbinga tėvynė ir jos ateitis, 
matyti. Tai, kaip matyti sudėti atvyks į šį parengimą ir šį vii 

P. Juozas Jurkulionis sukūrė — P. V. Sibulis užsimokėjo skatikai eina ne biznio ar pavie mečių darbą savo atsilankymu
šeimos židinį prieš porą savai 2 dol. solidarumo (nario) mo niams reikalams, bet bendrai parems.
čių. Vestuves įvyko London, kesčio už 1955 metus. visuomeniniam reikalui. Lau Ten pat galima bus įsigyti
Ont. pas jaunojo seserį. , kia ir tikisi visų paramos ir ant susipažinimui „Vilnius Lietu

rajam parengimui, kurs įvyks vos gyvenime“, lietuvių kalba, 
tik už kelių mylių nuo Niaga Paskutinėmis žiniomis yra 
ros krioklių birželio 25-tą die sužinota, kad į minėjimą-paren 
ną, šeštadienį, 4 vai. p.p. St. girną sutiko atvykti pats auto 
Stephan parko, naujoje ir mo rius Dr. A. Šapoka.
derniškai įrengtoje didžiulėje St. Catharines VKLS sky 
salėje, tik už 2 mylių nuo Wel riaus pirmininkui Kęst. Skrebu 
lando, East Main St. ir Port tėnui pasitraukus jo pareigas 
Robinson Rd. kampas. Ten perėmė vice-pirm. Kazys Bogu 
rengiame Grandiozines Jonines, žis.

Port Arthur ir Fort William, Ont
MŪSŲ GYVENIMO FAKTAI.

— Vietos miestų metinė pa 
Povestuvines vaišes suruošė rodą įvyksta rugpjūčio 8—13 

vietos lietuviai pas p. p. Ka dienomis. Lietuviai jau yra gra 
minskus. Šeimininkai gražiai ir čiai užsirekomendavę per praei 
rūpestingai paruošė priėmimą.

Be vietos lietuvių .čia dalyva ““j 
vo ir keletas anglų-kanadiecių 
šeimų — viršininkai iš Canada 
Bread Co. įstaigos, kurioje jau 
nasis pastoviai dirba jau keletą 
metų. Jauniesiems palinkėta lai 
mingiausio šeimyninio gyveni 
mo ir įteikta gražių dovanų.

Parengimas buvo gražus.

(
HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

Geriausius vyriškus ir moteriškus S
kostiumus ir paltus A

siuvatik 4

G. PALMER CUSTOM TAILORS |
Geriausia medžiaga $

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. X
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 8
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X

Sav. G. Palme r-P aliliūnas. x

tus porą metų savo liet, skyrių 
mi. Gavome kvietimą ir šiemet 

i su savo ’ darbeliais. 
Nutarta organizuoti skyrių. Vi 
sus galinčius prisidėti prie paro 
dos paruošimo maloniai prašo 
me atsiųsti laiku savo darbus— 
eksponatus.

Už tai iš anksto dėkojame.
E. J.

TILLSONURG - DELHI, Ont.
RUOŠIAMOS JONINĖS.

Tillsonburgo lietuvių ūkinin nių minėjimą. Prie įvairių pra 
kų klubas drauge su vietos mogų grieš geras orkestras, 
apyl. B-ne birželio 25 d. (šešta Kviečiame visų apylinkių lietu 
dienį), 8 vai. vakaro, St. Au vius, jaunimą ir senimą, gausiai 
gustinavičiaus ūkyje (piknikų atsilankyti. Rengėjai,
aikštėj) ruošia tradicinį Joni

SODE IR DARŽE...
Atkelta iš 2-ro psl. 

mišinys: 1 dalis Ammonia Sulp 
hate, 2 dalys kraujo ir kaulo 
miltų, 4 dalys superfosfato ir 1 
dalis kalio trąšų. Ankštiniams 

12.75 augalams (žirniams n t.t.) : 2 
d. kraujo ir kaulo miltų, 4 d. 

. 20.00 spuerfosfato ir 1 d. kalio. Trą 
šas pirkti yra patartina iš kar 

.11.00 to didesniu Kiekiu, nes žymiai 

.295.81 pigiau, negu perkant atskirais 
...4.81 mažais pakeliais.

Vienam kvadratiniui jardui J 
reikia berti apie 2-4 oz. trąšų 
mišinio. Azoto trąšų į 1 jardą 
beriama 1 oz. Azoto trąšos 
ypač yra reikalingos kopūstą 
ms, kalifiorams, pamidorams, 
salotoms, kai jie yra pačiama 
augime. Kalkės nėra tikros ta 
žodžio' prasme trąšos, bet tiks 
liau dirvožemio pagerintojas. 
Apie kalkiavimą (Liming) bus 
parašyta vėliau. rga (TP)

............125.00

...... 50.00 
išpildymas

50.00
17.06

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

LIŪDESIO V A L A N D O I

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
Carlton Clothes Shop

LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla.
Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!

Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyi f; nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiŠkai, rusiškai lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.

Telef. J. A. 2-6439.

PERKATE ar PARDUODATE?
DIDOUT*
n 1 iii * N amai *Ūkiai * Sklypai

* Bizniai * Pramoninė* nuosavybės

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

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

Rt n A IT T REAL ESTAETE 1 U U IU 1 LIMITED

Hamilton Office

RIDOUT
KANADOS ST/ iMBIAUS REALTORIAI

Skyriai misoje Ontarijoje. f

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 

fcWfcltiaitllHIHinifiSlfclbllHfclfciilfciaiiMililtillHWlHWillHIr

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

____ Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

LONDON, Ont.
APIE ŠEŠTADIE NINĘ MOKYKLĄ

Londono lietuvių šeštadieni ti, kad tautiečiai svao gausiu at 
nės mokyklos mokiniai vasaros silankymu gražiai parėmė tėvų 
atostogų paleisti birželio 11 die komiteto pastangas lėšoms su 
ną. Rudenį numatoma darbą telkti. Nuoširdi padėka priklau 
tęsti toje pačioje vietoje, t. y. so mokinių tėvams p. Mačienei 
Londono Šv. Petro R. Kat. ka ir Pr. Aglinskui, savo stropiu 
nadiečių parapijinėje mokyklo darbu prisidėjusiems prie pa 
je. rengimo suruošimo. Taip pat

Birželio 4 d. lietuvių šeštadie tėvų komitetas labai dėkingas 
ninės mokyklos tėvų komitetas mokinių tėvams, -suaukojusiems 
surengė tikrai šaunų parengi loterijai daiktus. Stambiausią 
mą, kuris davė net 75 dol. pel laimėjimą — vyr. kostiumui an 
no, kas Londono apylinkėje tik glišką medžiagą ištraukė p. Ba 
rai retas įvykis. Malonu pabrėž leišienė. ' L. E-tas.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

Tel. TR. 1135

| VICTORIA 
f CLEANERS 

L DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengva*) 0.95
Suknelė ....................0.90
Skrybėlė ................... 0.85

ir t. t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.

I TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.-—MONTREAL.
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PAMINKLO ATIDENGIMO IŠKILMĖS
Praėjusį sekmadienį birželio jektą labai vykusiai buvo išdro 

12 d. Šv. Jono parapijos bažny žibėta iš medžio skulp. Dagio, 
čioje įvyko Lietuvių Tautos kar Atidengiant paminklą, buvo 
žygiams pagerbti paminklinės surašytas atitinkamas aktas, ku 
lentos atidengimas - šventini rįs baigiasi žodžiais: „Šis kuk 
mo apeigos. Pamaldų metu prie jus paminklas tepalaiko visos 
liet, tautinės vėliavos perrišots Kanados lietuvių širdyse amži 

ną prisiminimą tų Lietuvių Tau 
tos Karžygių, kurie mirė, kad 
Lietuva per amžius būtų gyva 
ir laisva". J. Kr.
DAINOS draugijos sekantis na 
rių susirinkimas 
19 dieną, 3 vai. 
draugijos narę 
nę, 5 Harboro
Queen tramvajum iki galo ry 
tuose, nuo kur E. Kuzmickie 
nės butas visai arti. Praeitas su 
sirinkimas buvo skirtas atsisvei

EKSKURSIJA MOKINIAMS. POSĖDIS DĖL TREČIOSIOS 
IR JŲ TĖVAMS. LIETUVIŲ DIENOS.

Montrealio šeštadieninių Mo šį ketvirtadienį, birželio m. 
kyklų Tėvų Komitetai rengia 16 d., 7 vai. 30 min. vakaro, 
birž. 18 d. (šj šeštad.) ekskur Aušros Vartų parapijos salėje, 
siją į gražiąsias Montrealio apy 1465 rue de Seve, yra šaukia 
linkės. Mokyklų mokiniams, mas KLB Montrealio Seimelio 
būsimiems ateinančių metų mo Prezidiumo, kartu su 1‘rečiąjai 
kiniams ir tėveliams. Lietuvių Dienai Paruošti Ko

Visi renkasi prie savo moky mitetų pirmininkais pošėdį, ku 
klų 9 vai. iš ryto, kur lauks au rio metu bus padarytas prane 
tobusai. Pasiimti visai dienai Šimas apie iki šiol nuveiktus dar 
užkandžių, lengvesnius rūbus bus ir numatytus ateities reika 
pasikaitinimui saulėje n maudy lavimus. Taipgi bus perduoti 
muisi. Registruojasi: Verduno Toronto ir Hamiltono valdybų 
mokykla — HE 7877, Rose pageidavimai.
mounto mokykla — HE 3285 šiame posėdyje yra kviečia 
ir Longueuill mokykla — OR mi dalyvauti visu organizacijų 
5-7038.

Mokiniams ir kandidatasms 
kelionė nemokama. Išlaidas ap 
moka B-nės Valdyba ir Mokyk 
lų Komitetai. Tėvai moka tik už 
save. Ekskursija įvyks tik ge 
ram orui esant.

Montrealio šeštadeninės mo 
kykla yi;a labai dėkinga Mont 
realio Seimeliui už paskyrimą 
50 dol. mokyklų mokslo metų 
užbaigimo proga.

Montrealio šeštadieninė mo 
kyklos rengia liepos mėn. 3 d. 
pirmąją šiais metais gegužinę 
su labai įdomia programa. Vie 
ta ir smulkesnė informacija se 
kančiame „NL‘ numeryje. 
LEKNICKAS Jonas Ville La

• salj^‘9-je Avenue, statosi 4-rių

atstovai.
S. Naginionis, pirmininkas.

PARDUODAMI 
3 j-ų butu 
NAMAI.

Metinės pajamos 2.500 dol. 
įModefrniškas išbaigimas, kok 
lių vonios kambariai, akmens 

fasadas. Kaina 18.500 dol.
1822 — 4 — 6 De Nonville, 

prie Ląurendeau, Ville Emard. 
Teirautis: 7131 Hamilton St.

IŠNUOMOJAMAS 5-kių 
kambarių butas: 49 nr. 3 Avė., 
Ville Lasalle. Tel. HE 1772.

SKUBIAI REIKALINGI 
vyras ir moteris

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ ŽVENTĖ MONTREALY
Birželio 5 d., sekmadienį, Au B. Lukoševičienė, 

šros Vartų bažnyčioje, per su 
mą, susitelkė Montrealio šamo Beleckas.
ningosios lietuvių bendruome Mokyklų darbe 
nės atžalynas: augštesniųjų Ii talkininkavo 
tuanistinių kursų abiturientai ypatingai jų pirmininkai p. 
ir visų trijų šeštadieninių mo Petrulis ir p. Tauteras.
kyklų mokiniai. Po namaldų, BAIGĖ GERAI MOKSLUS, 
parapijos salėje, dalyvaujant tė 
vams ir svečiams, buvo iški 
Įmingąs pažymėjimų įteikimas.

Iškilmingą posėdį atidarė ir 
jį pravedė Aušros Vartų para 
pijos mokyklos vedėją B. Luko 
ševičienė. Į garbės prezidiumą 
buvo pakviesti: lituanistinių mo 
kyklų globėjas — Aušros Var 
tų parapijos klebonas Tėvas J. 
Kubilius S. J., Montrealio Sei 
mėlio vice-pirmininkas D. Nor 
keliūnas, augštesniųjų kursų 
vedėjas ir Kultūros Fondo ats 
tovas dr. H. Nagys, Rosemoun 
to ir Longueuiil mokyklų vede 
jai I. Rimkevičienė ir p. Belec 
kas. Tėvų Komitetų pirminiu 
kai: pp. Tauteras ir Petrulis ir 
jaunimo organizacijų vadovai.

Šiemet, kaip ir kitais pavasa 
riais, yra lietuvių, baigusių įvai 
rias mokyklas.

Ilona Gražytė, teisėjo Anta 
no Gražio duktė, šį pavasarį 
baigė Marionopolis College Mo 
ntrealy ir gavo B of Arts laips 
nį. Kolegiją baigė su Magna 
Cum Laude ir, be to, gavo spe 
cialią premiją už anglų literatu 
rą. I. Gražytė ruošiasi tęsti stu 
dijos MacGill universitete!

Romas Otto baigė Catholic 
High School, G. Mackevičiūtė 
ir R. Knystautas D'Arce Mee 
Gee, yra ir daugiau baigusių.

Visi baigusieji High School, 
College ir universitetus, prašo 
mi prisiųsti N L redakcijai savo 
atvaizdus, kad galima būtų pa

Po klebono ir D. Norkeliūno skelbti.
kalbu, dr. H. Nagys įteikė au ja n PRADEDAMA STATY 
gštesniųjų lituanistinių kursų Tj jr ŠVENTO KAZIMIERO 
abiturientams pažymėjimus ii 
dovanų knygas. Abitui ientų 
vardu I. Šipelytė padėkojo dr. 
Nagiui ir įteike gražią puokštę 
gėlių.

Aušros Vartų parapijos šeš 
tadieninė mokykla šiais metais 
išleido pirmąją laidą. Egzami 
nūs gerai išlaikė ir mokyklos 
baigimo pažymėjimus gavo visi 
šeštojo skyriaus mokiniai. Tė 

jūtų modernius naujus namus, restorane — Paul's Restaurant, vų Komiteto pirm. p. Tauteras 
)arbus vykdo p. Sibitis.

gedulo kaspinu stovėjo garbės 
sargyba: iš savanorių kūrėjų, 
iš karių ir šaulių, apsupta uni 
formuotų skautų-čių. Tai die 
nai pritaikytą pamokslą paša 
kė dr. kun. Gutauskas.

Paminklo šventinimo ceremo 
nijos prasidėjo po mišių. Pa 
minklinė lenta yra iškabinta 
ant užpakalinės bažnyčios šie 
nos po vargonais, išdrožinėta 
lietuviškais raštais bei tautiniais 
ženklais, vyties kryžiais, šaulių 
ženklais, Gedimino stulpais bei ^“imufsu į? Semaškiene?kuri 
vytimi ir vidury lentos išpjaus

Longueuil mokykloje — p. tytu bareljefu Motina laiko ant 
rankų mirštantį sūnų su užrašu 

nuoširdžiai „Mirusiems už Lietuvą '. Apa 
tėvų komitetai, čioje lentos įrengtas labai sko 

ningai altorėlis.
Prieš atliekant šventinimą, 

Liet. gen. konsulas V. Gylys 
perkirpo kaspiną ir atidengė pa 
minklą, KLB vardu J. Matulio 
nis uždėjo metalinį gražų vaini 
ką, o Jankute (M. J. patrijai 
cho' duktė) liet, evangei. dr-jos 
vardu padėjo rožių puokštę, Va

įvyks birželio 
po pietų pas 

E. Kuzmickie 
Rd. Važiuoti

išvyko į JAV.
CARITAS sudarė ryšius su ki 
tomis organizacijomis ir ligoni 
nėmis tuo pačiu užsitikrino dėl 
nemokamų kraujo transfūzijų 
ir nemokamo gydymo, kam tai 
bus reikalinga. Tuo reikalu pra 
šoma kreiptis tel. EM 4-7646. 
PP. E. NARUŠIAI, ligšiol gy 
venę St. Williams, Ont., nusi 
pirko gražius namus su gražiau 
siu visoje provincijoje sodu To 
ronto mieste ir čia persikelia 

liulienė šaulių moterų vardu ir gyventi.
gi gėlių puokštę padėjo. Šventi POLICIJA nuo birželio 1 d. 
mmo ceremonijas ir pritaikintą pradėjo vartoti speciales bau 
momentui kalbą pasakė klebo das už sustojimą uždraustose 
nas kun. P. Ažubalis. vietose (No Parking.) po 10

Šis įspūdingas Liet, karžy dol. už kiekvieną kartą.
gių pagerbimo. paminklas buvo ŠV. JONO parapijos kunigai 
pastatydintas Toronto trijų or šv. Augustino seminarijoje at 
ganizacijų Karių, Savanorių lieka privalomas metines reko 
Kūrėjų ir Šaulių Klubo pastan lekcijas.
8°m‘Sl.i2icalLyV1^’.1 Tmant„?ie.t* SUSITUOKĖ Stasys Markaus 

kleb. kun. P. Užubahui.
Paminklinė lenta pagal dr. 

inž. Kulpaviciaus eskizinį pro

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

BAŽNYČIA.
Šv. Kazimiero parapijos kle 

bonija jau pastatyta ir šiomis 
dienomis klebonas kun. J. Bobi 
nas jau persikelia gyventi į nau 
jąją kleboniją.

Jau pradėta statyba ir naujo 
sios Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios. Žinoma, pirma rei 
kia nugraiuti senąją bažnyčią, 
nes naujoji statoma senosios vie 
toje. Praėjusią savaitę jau buvo 
nuimtas dangtis ir ardomos 
lubos. Praėjusį sekmadienį pa 
maldos jau vyko Jėzuitų mo 
kykloje, nes senoji bažnyčia bu 
vo pradėta ardyti. Ir ateinan 
čios Šv. Kazimiero parapijos pa 
maldos vyks minėtoje Jėzuitų 

Longueuil ir mokykloje, nes darbai juo to

visuomenei bei Šv. Jono parap. kas su Elena Daškevičiūte.
PRISIKĖLIMO parapijos sta 

’ tybai paspartinti Toronto Kar 
dinolas įsakė visą birželio mene 
sį vykdyti statybos vajų, Kardr 
nolo metodu: visa parapija pa 
skirstyta rajonais, kiekvienam 
rajonui duota pora rinkėjų, ku 
rie tuo tarpu Įpareigoti iš para 
pijiečių išrinkti aukas ligi 100 
dolerių iš kiekvieno dirbančio.

į

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

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

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

DANTŲ GYDYTOJAS'

8

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

Tel.: TE 4547

I
 NOSIES, GERKLĖS ir 

AUSŲ SPECIALISTAS 
ir CHIRURGASDR. R. C H A R L A N D

956 SHERBROOKE E.Tel.: FR 7684. EX 8822

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel: CH 7236.

Nuolatinis darbas, gąros darbo įteikė kiekvienam dovaną — 
sąlygos. Kreiptis vietoje — prof. Končiaus „Kryžius". 
4634 Wellington St., Verdun.

REIKALINGA MERGINA 
namų roušai. Geras atlygini 
mas, geruose namuose. 1 vaikas 
namie vasaros laiku. Skambinti 
dienomis BE 7348, vakarais— 

RE 8-3319. *
IŠNUOMOJAMAS dvigubo 

kambario ir virtuvės butas. 
Teirautis rytais iki pietų (12 

vai.) 6976 Jocques St., 
Ville Emard.

PARDUODAMAS
storas — krautuvė — groseris ____
su alum, 2651 Ontario Street, dama Montrealio Kat. Mokyk me geros sėkmės, 
pigia kaina. Teirautis dienomis lų Komisijoje. Mokytojams gė 
telefonu GI 1005, vakare tele lių puokštes įteikė kiekvieno 

fonu RA 2-7081.

M. Siniūtė, mokyklą baigų 
šiųjų vardu, padėkojo mok. B. 
Lukoševičeinei ir įteikė dova 
ną, tautiniais motyvais albumą 
ir gėlių puokštę.

Rosemounto,
Aušros Vartų parapijos mokyk liau, jou greičiau įsibėgės. Tiki 
los mokiniai iš eilės skyriais ėjo masi, kad per vasarą naujoji 
į sceną savo pažymėjimų gauti, bažnyčia bus pastatyta.
Tėvų Komitetų rūpesčiu buvo 
įteiktos gėlių puokštės klebo 
nui, kapelionams, visiems moky kį§ką; su nieku nesurištą, biznį 
tojams ir p-lei I. Kibirkštytei, Mamertas Mačiukas. Jo ofisas 
kuri daug padeda šeštadieninė dabar yra 81 St zotique Street 

'ims mokykloms, pataipimnkau East Telef.: CR 0051. Linki

ĮDOMI GEGUŽI 
NĖ WELLANDE

Šios apylinkės pirmąją šei 
myninę gegužinę, kuri Įvyks p. 
Bieliūno ūkyje birželio 19 d. 
(sekmadienį), 2 v. p.p., ruošia 
jūrų skautai.

Be linksmų šokių, ten pat 
įvyks futbolo rnugtynės skau 
tų — prieš rėmėjus. Be to, lin 
ksmi kupletai, žaidimai ir t.t.

Gegužinės vieta surandama

PERSIKĖLĖ NAUJON 
vieton ir pradėjo visai savaran

I. G. ELECTRIC Rd
Lietuvis kontraktonus

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351 
neju- 
mūsų

Mamerto Mačiuko abonenti 
nis laimėjimas už praėjusią sa 

skyriaus pirmieji mokiniai, ga vaitę atiteko Vincui Andriejaus 
vę savo pažymėjimus. kui, turinčim 27 nr. Jis laimėjo

Iškilmės baigiamos trumpa 40 dol.
programėle per Tėvų Komitetų MUZIKAS A. Ambrozaitis su 
suruoštas vaišes, j
mokyklos mokinės pašoko kele 
tą tautinių šokių, o Aušros Var
tų mokyklos mokinės padaina P7 MEILUS praėjusį savaitgalį 
vo keturias daineles. lankėsi Montrealy ir viešėjo

Šiais mokslo metais Montrea pas pp. Smilgevičius.
lio šešt. mokyklose dirbo septy SUSILAUKĖ', šį pirmadienį, 
ni mokytojai. sūnaus pp. Girinių šeima, Vic

Rosemounto mokykloje dir toria ligonniėje. Motina ir nau 
bo mokyt, p. Rimkevičienė ir p. jagimis jaučiasi gerai.
Paškevičienė. SUSITUOKĖ Vaclovas And

Aušros Vartų parap. mokyk riejauskas su Julija Matulevi 
loję dirbo mok. Sės. Felicija, čiene-Laužikaite, Verduno na 
sės. Celina, St. Vaišvilienė ir mų savininke.

Rosemounto šeįma jau atvyko iš Brazilijos 
. Montrealį, gavo pas pp
Latvaičius.

ŽINIOS IŠ VLIKO
Atkelta iš 1-mo puslapio, 

mo platforma, ji, mano išmany 
mu, turėtų liesti tik praktiškuo 
sius klausimus, su kuliais nau 
jiems laisvinimo organams te 
ks darbe praktiškai susidurti. 
Principų grynai teorinio pobū 
džio — bent šiuo tarpu — ne 
reikėtų liesti, nes jais bus sun 
kiau susitarti ar bent tai reika 
lautų daugiau laiko. O to laiko 
gaišti negalima. Bendradarbia 
vimo platforma yra svarbus 
klausimas. Tik clara pacta ami 
cos faciunt — tik aiški sutartis 
daro prietelius, ir tik ji lengvi 
na ir daro galimą bendradarbia 
vimą.

— Tai Tamsta esi optimistas?
— Jei optimizmu Tamsta važiuojant per Wellandą, Main 

skaitai nenuieidimą rankų ir St. E. 5 myl. į myl. į rytus. Va 
sunkiausiose aplinkybėse, /lai žiuojant Queen Elizabeth, iš 
ta prasme aš esu optimistas, sukti prie Mont Rose Hotel, 
Rankų niekad nenuleidžiu ir vi link Wellando apie 6 myl. S. 
sada tikiu žmonių gerais norais. 
Tačiau turiu pažymėti, kad sun 
kūmų prieš akis dar turiu ne 
maža nugalėti. Jei nepavyks, 
kuo aš nenoriu tikėti, teks jieš 
koti kitos išeites. Iširti VLIK 
ui jokio pagrindo nėra. Tačiau 
jei jo priešams tai pavyktų pa 
daryti, tai būtų lietuviškąjai 
bylai sunkiai atitaisomas smū 
gis. Tik visų vieningas ir su 
tartims darbas tą darbą gali pa 
lengvinti ir greičiau privesti 
prie laimėjimo. (E)

lankėsi Montrealy ir viešėjo Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-2 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vy.. 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarin"x

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

♦
1. 4 butų, 6 metų senumo kam 

pinis namas su 2 garažais, 
Bannantyne, Verdun. . . . 
$ 27.500.

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

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

UŽ $ 11.25 Į MĖNESI 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS!

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

per savo įgaliotinį G. Rukšėną,
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų
nepaprastai gražius sklypus

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

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

Raštinė: O Liver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

X 1082 Bloor W. Toronto 4.
• į rytus nuo Dufferin St. J

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

ION0 J.JUŠKAIČIO, LL.B.
Aaujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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