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Politinė įvykių savaitė 
CHRUŠČIOVAS GRASINA VANDENILIO BOMBA, O 

NGLAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ DIKTATŪROS DVY
NINUS

Meška Niki ir du kazokų arkliai.
Nors ant kojų pastatytas vi Ryšium su tokiais faktais, 

sas Anglijos žvalgybos apara AMERIKOS PREZIDENTAS 
tas — Scotland Yard, bet ang 
lai ir tremtiniai masiškai de 
monstruoja prieš „mielus sve 
čius" — Nikolajų Bulganina ir 
Nikitą Chruščiovą, kurių var 
du — Niki — anglai „pakrikšti 
jo“ atvežtą dovanų karalienės 
dukrai gyvą mešką. Karalienė 
Elzbieta gavo du arklius, ku 
riuos atjojo du kazokai. Tuo 
tarpu

20.000 DEMONSTRANTŲ 
ATAKAVO SOVIETŲ 

DIKTATŪROS DVYNIUS
T 'mdone prie namų, kuriuose 

apgyvendinti. Demonstran 
tai su plakatais ir šūkiais reiš 
kė moderniosois vergijos poną 
ms protestą prieš tautų ir as 
mens pavergimą ir masines, jų 
vykdomas, žudynes. Demons 
tracijos Bulganina ir Chruščio 
vą lydi per visą Angliją, kur 
tiktai jie pasirodo. Taip buvo 
Birminghame, O.xforde ir kt. 
Valdžia oficialiai suorganizuo Egipto ir Izraelio sutikimą su Prašoma įsidėmėti, kad šie siun 
ja gėlių įteikimą, o žmonės pa stabdyti karo veiksmus ir par tintai už $ 8.— gali būti užsako 
reiškia protestus prieš sovieti tizaninę veiklą, 
nį rėžimą, agresiją ir smurtą
KARALIENĖ BULGANINUI „ , . ... . „.
SU CHRUŠČIOVU SURUOŠĖ Kanados 5BC ^levizlJa Kip

VAIŠES,
bet Chruščiovas, 
kaip žmonių masės prieš juos . ' — .
nedraugingai demonstruoja, tuoktuves su kino artiste A. 
nesulaikė savo nervų ir pagrasi Kelly stebėjo daugiau korespon 
no, kad girdi Sovietų Rusijos dentų, negu Didžiųjų konferen 
vandenilinės bombos, nežiūrint ciją Ženevoje, 
karinių medžiagų embargo į — Akroje, Aukso krante, Af 
Rusiją, gali būti numestos bet rikoje, paskelbta „Baltoji kny 
kurioje vietoje šiapus geležinės ga“, kuria reikalaujama Aukso 
uždangos. Ši „labai viešnagių krantui nepriklausomybė, 
gą“ Chruščiovo pareiškimą, šei — Dulles pasakė ,kad vaka 

ninkai priėmė su ypatingu rai 18 tautų suteikė nepriklau 
-mesiu ir dabar komentuoja: somybę, o Rusija 13 valstybių 

nieko sau svečiai, kurie šeimi atėmė laisvę ir nepriklausomy 
ninkui grasina A. bomba. . . bę.

IR SEKRETORIUS SUSIRŪ 
PINĘ ATSAKĖ,
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SIUNTINIAI SIBIRAN
DOVANŲ SINTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ.

Baltiška Humanistiska For 
bundet (B. H. F.). Baltų Hu 
manistinė Sąjunga Stockholme, 
Švedijoje, siunčia siuntinius į 
visas Sovietų Sąjungos dalis, 
taip pat ir į Pabaltijo valstybes

kad „nauja komunistų politi — Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
ka“ reiškia aiškų pasiruošimą 1. Mes parūpiname jungti 
karui, dėl ko visas laisvasis pa nius maisto ir drabužių standar 
saulis turi susirūpinti ir gink tinius siuntinius Sovietų Sąjun 
luotis. Dulles pasisakė už pra gos darbo stovyklose esantiems 
plėtimą Atlanto sąjungos, nes 
sovietų karo jėgos dabar išau 
gintos ligi milžiniško dydžio.
NAUJĄ SENSACIJĄ IŠKĖLĖ 
b. rusų žvalgybos viršininkas 
Orlov, kuris pareiškė ir doku 
mentais įrodė, kad 

STALINAS BUVO CARO 
ŠNIPAS, 

nuoširdžiai dirbęs kaip šnipinė 
jimo agentas 1912-13 metais. 
Tiesa, žinios nenaujos, bet lig 
šiol patys komunistaj jas b.jojo 

to

estams, latviams ir lietuviams, 
jei mums yra patiekiami tikslūs 
vardai ir adresai tų darbo sto 
vykių, kuriose jie randasi.

Be to, mes patys turime šios 
kategorijos žmonių adresus ii 
mes su dėkingumu priimtume 
įmokėjimus dovanų siuntiniams 
šiems žmonėms — „nežinomie 
ms kenčiantiems“, kurie neturi 
kas jais rūpintųsi. Siuntinio 
kaina yra $ 8.—, 55 angliški 
šilingai, ar 3 svarai ir 10 šilin 
gų australiškais pinigais.

Šie siuntiniai sudaromi iš to 
kių drabužių ir maisto, kurie, 
po kelių metų išbandymo, ge 

— JAV sekretorius išgavo' iš riausiai tinka šiems kaliniams.

platinti, nes kiekvienam 
kiam nulėkdavo galvą.

KITOS NAUJIENOS

90

jungti 
siunti 
USSR

mi tik asmenims, kalinamiems 
— Kipre riaušės tebesitęsia už spygliuotų vielų uždarytose 

ir teroro veiksmai kartojasi, darbo stovyklose.
_> 2. BHF siunčia dovanų siun

rą pasiuntė savo korespondentą rmius pabaltiečiams, gyvenau 
L. Handersoną, kuris kasdien tierns Pabaltyje ir kitose USSR 

matydamas, įg ten duoda reportažus. dalyse — privatiems asmenims,
— Monako princo Renier su paleistiems iš darbo stovyklų, iš 

vežtiems į Sibirą ir visiems ki 
tiems.

BHF siunčja sekančius stan 
dartinius maisto siuntinius į 
visas Pabaltijo ir Europinės Ru 
sijos dalis:

Siuntinys A — 5 kg. 
kaina $ 15.—, ang. šil. 90/—, 

austrai. £ 5.10. 
1,25 kg baltų miltų, 
1 kg gabalinio cukraus, 
1 kg margarino, 
1 kg bekono, 
0.5 kg muilo.

Siuntniys B — 5 kg. 
kaina: $ 13.—, angį. šil. 80/ 

austrai. £ 5.6
1 kg ryžių,
2 kg gabalinio cukraus, 
0.5 kg kakao,

PAVERGTŲ EUROPOS TA UTŲ SPEC. SESIJOJE 
STRASBURGE DAUG SVA RB1Ų NUTARIMŲ. POLITI 
KŲ SVEIKINIMAI. LIETU VIŲ DIENA SESIJOJE. 

(Rašo spec. ELTOS ats tovas iš Strasburgo)
Balandžio 15 d. Pavergtų Eu kreiptis į visų laisvų kraštų 

ropos Tautų spec, antroji sesi riausybes, prašant laikytis 
ja Europoje — Strasburgo mies principų, kurie buvo iškelti Va 0.5 kg pieno miltelių, 
te baigė savo darbus. Bal. 17 šingtono konferencijoje ir se 
d. apie sesijos darbus buvo m niau išdėstyti Atlanto chartoje 
formuojam a visų kraštų spau ir kitose deklaracijose.
da. Padaryta visa kas galima, Lietuvos delegacijos nariai 
iškeliant sovietinio impenaliz gyvai reiškėsi visuose debatuo 
mo, kolonializmo klausimą, jį se, o penktąjam posėdžiui pir 

’■smerkiant, išnagrinėjant tre mininkavo mūsų delegacijos na 
.ies klausimą ir jieškant bū rys — pulk. J. Lanskoronskis. 

du jį pagerinti, siekiant glau Lietuvių delegacijos pirm. min. 
dėsnio bendradarbiavimo su Eu V. Sidzikauskas sesijai refera 
ropos taryba, pagaliau, pasisa vo sovietinio imperializmo ir 
kant dėl pavergtųjų padėties kolonializmo klausimą. V. Si 
paskutinių tarptautinių įvykių dzikauskas, dr. P. Karvelis ir 
šviesoje. Didelės atstovų ovaci inž. J. Vilčinskas sesijos metu 
jos buvo sukeltos Laisvosios įkalbėjo pareiškimus Į lietuvių 
Europos prancūzų komiteto pir tautą per Amerikos Balsą, 
mininkui Edmond Naegelen ir Sesijai pasibaigus visų trijų 
olandų parlamento nariui — Pabaltijo delegacijų nariai tu 
Goedhart. Pirmasis išreiškė tv rėjo savo atskirą pasitarimą, 
irtą įsitikinimą, kad PET sesi Jie apžvelgė ir suderino kelius 
ja Strasburge bus gražiai prisi savo tolimesnėje kovoje už sa 
dėjusi prie pasaulio viešosios vųjų kraštų laisvę. Jie nutarė 
nuomonės apšvietimo. Jo žo 
džiais, sovietų politika tik tuo 
met galės būti laikoma pasikei 
tusia, jei užuot paleidę paskirus 
asmenis iš kalėjimų, sovietai su 
grąžins laisvę visoms jų paverg 
toms tautoms. Olandas Goed
hart siūlė teikti dar didesnę mo kraštų sąlygos. Kadangi šiuo 

klausimu nėra buvę oficialių ži 
nių, nutarta nuo bet kokių iš 
vadų ar sprendimų susilaikyti. 
PET sesijoje paskelbti nutari 

mai — rezoliucijos 
Europos integracijos — ap 

jungimo klausimu pasisakė 
pulk. J. Lanskoronskis. PET

vy
tu

kaina $20.—, angį. šil. 100/ — 
austrai. £ 7.— 

kg ryžių, 
kg gabalinio cukrais, 
kg sviesto, 
kg bekono,

0,5 kg muilo.
Siuntinys B — 5 kg. 

kaina $ 15.—, angį. šil.
austrai. £ 5.6

2 kg gab. cukraus, 
1 kg ryžių, 
0.5 kg kakao, 
0.5 kg pieno miltelių.

4. BHF siunčia 10 kg 
nius maisto ir drabužių 
nius į visas Pabaltijo ir
dalis, susidedančius iš maisto 
pagal siunt. A ir B ir kitų da 
lykų, kaip pasiūtų drabužių, 
vyriško ar moteriško kostiumo 
ir suknelių medžiagos (su pa 
mušalu, siūlais, adatomis ir 
kt.), batų skustuvų ir kt. (rei 
kalingos drabužių išmieros!) 
Šio siuntinio kaina — $ 70.—. 
Pabaltyje ir europinėje Rusijo 
je ir $ 75.— Azijoje.

Praktiškai viską galima siųs 
ti į Pabalti ir USSR iš Švedi 
jos. Vaistus galima pridėti 
prie visų augščiau nurodytų 
siuntinių ; galima vaistus siųsti 
taip pat atskiru siuntiniu, 
tačiau jų kaina neprivalo pra 
šokti $ 12.—.

Visi individualūs pageidavi 
mai vykdom? pagal išgales.

Dovanų siuntiniai į USSR.
Į BHF siuntinių kainą įeina 

visos siuntinio išlaidos — pa 
ties siuntinio, pašto, draudimo, 
visų Sovietų muitų ir kitų mo 
kesčių; siuntinio gavėjas nepri 
valo nieko mokėti gaudamas 
siuntinį.

Užsakymai ir mokėjimai turi 
būti adresuojami:

Mokėti galima pašto pinigi 
ne perlaida tiesiog Baltiška Hu 
manistiska Forbundet arba per 
siunčiant banko čekį B. H. F. 
banko sąskaiton Nr. 3591 Sve 
nska Handelsbanken AB, Sto 
ckholm, Sweden.

, NEPR. LIET. RED. turi paste 
bėti, kad tai yra tikslus verti 
mas rašto, kurį red. gavo į pra 
šymą painformuoti apie siunti 
nius į Rusiją ir Pabaltijo vals 
tybes.

3. B. H. F. siunčia sekančius Ši organizacija (B. H. F.) 
standartinius maisto siuntnius turi ir lietuvišką skyrių, todėl 
į vsas U. S. S. R. Azijos dalis: su ja galima susiseikti ir ra 

Siuntinys A — 5 kg. šant lietuviškai.

Tauro mergaičių krepšinio komanda laimėjusi prieš To 
ronto Aušrą: 2. Renkytė, 3. Siniutė, 4. Gaurytė, 5. Tau 
teraitė, 6. Dikaitytė, 7. An eliūnaitė, 8. Rudžiauskaitė 

(žiūr. 2 puslapį — Mūsų sportas). Foto B. Kerbelienės.

ĮGAL. LIETUVOS MINISTE 
RIO P. ŽADEIKIO 

NELAIMĖ.
Šiuomi Pasiuntinybė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA 

KVIEČIA
mato dalyvauti lietuvių sąskrydyje 

reikalą atsiliepti ir pranešti vi 1956 metų birželio 16—17 dd.
suomenei, kad nuotikis su Mi Washingtone D. C.
nistru Žadeikių toli nebuvo to Sąskrydžio tikslas pademons 
ks dramatiškas, kaip kad „Nau truoti lietuvių liaudies meną, 
jienos” ir kituose laikraščiuose muziką ir dainą vadovaujantie 
parašyta. Ministeris netikėtai ms amerikiečių sluogsniams, 
puolė ant šaligatvio veidu že parodyti, kad lietuvių tauta yra 
myn sutrindamas jį paviršu nuo senųjų amžių kultūringa 
tiniškai keliose vietose. Jis, sve tauta, kad lietuvių tauta nėra 
čio padedamas, atsikėlė ir grį nėra jos imperijos dalis, kad 
žo į butą, kame jo žmona apn slavų tauta ir kad ji nebuvo ir 
šo žaizdas, kurios pasirodė pa Lietuvos bylos reikalas turi bū 
viršutiniškos ir todėl nebebuvo ti sprendžiamas su Vakarų Eu 
reikalo vykti į ligoninę. Sekan ropos reikalais, nes lietuviška 
tį rytą Žadeikio šeimynos gydy kultūra ir menas yra dalis Va 
tojas tą patvirtino. karų Europos kultūros ir me

Šia proga Ministras ačiuoja no, ir kad lietuvių tauta turi 
visiems už pareiškimus užuojau teisę 
tos, ypatingai p. L. Šimučiui ir 
p. J. Matulioniui.
Lietuvių P-bė Washington’e.
HAMILTONO PARAPIJOS

BANKETAS

laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Aukas prašom siųsti banki 
nei įstaigai — Mutual Federal 
Savings and Loan Associatios 
Nr. 7423, 2202 W. Cermak Rd., 
Chicago 8, Ill. sąskrydžio sąs

Balandžio 28 d. Hamiltono kaiton.
V. A. V. Parapijos Komitetas 
parapijos salėje ruošia vakarą- 
-banketą. Pradžia 7 vai. Bus už 
kandžiai. Gros muzika. Pasira 
dys „Aukuras“, vyrai skautai, 
p-lė Kaniavaitė—akordeonistė. 
Bus loterija. Visi hamiltonie 
čiai kviečiami atsilankyti ir jau 
kiai praleitsi laiką. Biletus gali 
ma įsigyti pas kleb. kun. Tada 
rauską ir komiteto narius. Tad 
visi į banketą. Komitetas.

DEPORTUOTI SIBIRAN:
B. „Liet. Aido“ red. Myk. Ii 

gūnąs, pulk. Įeit. Kriščiūnas, 
šviet. min. inž. Šakenis (mi 
ręs), buvęs finansų min. bolŠe 
vikų pirmame kabinete VaiŠno 
ra, buv. bolšev. enciklopedijos 
red. Vaitiekūnas, generolas Zas 
kevičius ir kt.

ralinę ir politinę paramą paver 
gtiesiems sovietų užimtuose 
kraštuose.

PET sesijos darbus baigiant 
buvo nutarta pasiųsti telegia 
mas britų premjierui Edenui ir 
prancūzų Guy Mollet, prime 
jiant, kad pavergtieji nutarė

seimas padėkojo Europos Tary turi grįžti j savo krašto ribas, 
bai už pastangas Europos ap Pastebėta, kad ir J. Tautų char 
jungimo kryptimi. PET norėtų ta numato priemones sulaikyti 
su ET nuolat ir veiksmingai imperializmo pasireiškimui pa 
bendradarbiauti. Pageidauta, šaulyje.
kad būtų sudaryti specialūs fon Sovietų vykdoma akcija susi 
dai, kurie ypatingai jaunąją kar grąžinti pabėgėlius ir nutildyti 
tą įgadintų išlaikyti jos kultūri antikomunistinius židinius pa 
nes ir dvasines vertybes. Euro saul) įtikino ir pačius sovietus 
pos Taryba prašyta dėti pastan ir laisvąjį pasaulį, kad tremti 
gų pagerinti teisinę tremtinių nių-pabėgėlių klausimas yra 
padėtį. virtęs ne tik žmogiškumo, bet

Dėl sovietų imperializmo, V. ir politine problema. Turint 
Sidzikauskui pasiūlius, priimta galvoje, kad tremtinių padėtis 
deklaracija, kurioje iškelta, kad dar kelia įvairių klausimų, ku 
devynios pavergtos tautos nie rie reikalingi skubaus sprendi 

. „ . kuomet nesutiks būti sovietinio mo. Ryšium su tuo PET sei
daryti žygius kalbėti savomis koionializmo įrankiais. Dabar mas kreipėsi su visa eile pagei 
kalbomis per Laisvosios Euro jaįsvosiOms pasaulio tautoms davimų į laisvųjų kraštų vyriau 
pos radijo siųstuvus. Buvo pa - u aįėjęs metas suglausti savo sybes, kurias prašė sušvelninti 
liestos per švedus atėjusios zi .... . . . . ...
nios apie tai, kad tariamai Pa 
baltijo kraštams galinčios būti 
suteiktos satelitinių sovietų

gretas ir vieningai vesti kovą imigracijos Įstatymus ir paleng 
su tuo imperializmu — didžiau vinti tremtiniu įsikūrimą, finan 
šia šio šimtmečio blogybe. So siškai paremti Įvairias tremti 
vietai privalo būti sulaikyti ir nių kultūrines institucijas bei

I
GERB. V. ir L. GIRINIUS ir P. R. SLIŽAITYTĘ, 

mirus jų mylimam tėveliui ir uošviui,

JONUI SLIŽAIČIUI,
nuoširdžiai užjaučia E> ir j. Kardeliai.

ti, kad per tarptautinius susiti 
kimus būtų gyvendinti visi 
nėti pasižadėjimai ir kad jie 
kaip sąlyga būtų patiekti da 
rant per kokius susitarimus su 
Sovietų Sąjunga — ir ji yra pa 
sirašiusi visą eilę tarptautinių 
deklaracijų bei chartų. PET 
priimta rezoliucija baigta pra 
šant viešąją opiniją ir laisvas 
vyriausybes visuomet turėti de 
mesy, kad Europos ir vakarų 
civilizacijos labas, jos saugu

mi

jų pasireiškimus, teisiškai page 
rinti pabėgėlių būklę stovyklo 
se. Sesija priėmė dėmesin fak 
tą, kad sovietai yra susidūrę su 
rimtais sunkumais politinėje, 
ūkinėje ir socialinėje srityse.

PET seimas iškėlė prielaidą, 
kad dabartinės apystovos yra 
palankios imtis tokių veiksmin 
gų ir efektyvių priemonių, ku
rios leistų atstatyti demokrati mas *r laisvė negali būti patik 
nes laisves mūsų pavergtuose rintos. pasyvia laikysena —— čia 
kraštuose. reikalinga ir ryžtinga valia ir

Todėl ir Strasburge susirin nuolatinės pastangos.
kęs savo antrajai europinei se K.L.S.S. C. V-BOS RIIKIMAI 
sijai Pavergtų Europos Tautų Nominacijos į Kanados Lie 
seimas kreipėsi į viešąją pašau tuvių Studentų S-gos Centro 
lio nuomonę ir į visų laisvų kra Valdybą sekantiems metams 
štų vyriausybes jų prašydamas, baigtos ir visi Kanados univer 
kad būtų laikomasi tų principų, sitetuose studijavęs lietuviai 
kurie buvo paskelbti 1956 m. studentai turi teisę bei pareigą 
vasario 1 d. Vašingtono dėklą dalyvauti rinkimuose.

t racijoje. Prašyta pripažinti, Į centro valdybą renkami pe 
j kad pasirašiusieji Atlanto chor nki nariai, į reviizjos komisiją 
tą, J. Tautų chartą ir kitas dek trys. Rinkimai įvyks korespon 
laracijas bei įvairius susitari denciniu keliu. Visiems sąra 
mus buvo iškilmingai pasižadė šuose esantiems studentams 
ję „patikrinti savivaldą ir nepri bus prisiųsti balsavimo lape 
klausomybę visoms toms tauto liai, kuriuos prašome nedel 
ms, kurių gyventojai pasirodys saint grąžinti, ne vėliau gegu 
esą pajėgūs ir trokš išlaikyti jų žės 5 d. šiuo adresu: V. Apera 
nepriklausomą egzistenciją“, vičiūtė, 1273 Davenport Rd., 
Vyriausybės paprašytos žiūrė Toronto 4, Ont.
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Spaudos mėnuo
GEGUŽĖS MĖNUO — MŪSŲ KNYGOS MĖNUO

Veda sktn. inž. J. Bulota.

P. L. S. S. KANADOS RAJO NO VIENETŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS

s. J. Bulotos žodis.

vienetas yra tuntas.
Keli rajoniniai tuntai, nors 

dabartinėmis sąlygomis ir labai 
išmėtyti didelių mus priėmu 
siu valstybių ribose, sudaro 
PLSS skautų ar-čių Rajoną, va 
dovaujamą išiinkto Vadeivos- 
-vės, patvirtinto ir tiesioginiai 
priklausančio vyr. sk-kui Broli 
joje ar vyr. sk.-kei Seserijoje.

Taigi Brolijos ir Se-jos Rajo 
nų vadeivos-vės yra vyr. skau- 

Pridursiu, kad jau 6-ti metai kų atstovai — jų tolimose ša 
pagelbininkai, įsakymų

Liūdesio ištiktiems dėl mylimo tėvo ir uošvio

JONO S L I Ž A I Č I O 
mirties Vokietijoje, nuoširdžią užuojautą

VANDAI ir LEONUI GIRINIAMS
ir RŪTAI SLIŽAITYTEI

Kanados Rajono Vado

Mielos Sesės ir Bręliai,
Džiaugdamasis būdamas Jū 

sų tarpe, sveikinu Jus visus 
gausiai atsilankiusius į tokį pir 
mą vadų sulėkimą bei linkiu 
pasekmės-ištvermės bevykdant 
užsibrėžtus dienovtarkės punk 
tus.

Suėjo jau trys metai kai aš
Į visus JAV lietuvius krei biame lietuviškos knygos mene iš v. s. Šarūno perėmiau Kana 

piamės labai svarbiu lietuvišku siu. dos Rajono vado pareigas ir jas
reikalu. Turėjome knygnešių laikus, iki šiai dienai tebeeinu.

Gerai žinome dabartinę Lie Lietuvis knygnešys, dažnai pa
tuvių Tautos padėt : už geleži prastas ir maža težinomas žmo priklausau PLSS koresponden lyse
nės uždangos savo brolių tenka gus, mūsų tautos istorijoj išira tų skilčiai ir vedu „N. L.*' laik vykdytojai bei tų šalių specifi 
jieškoti visų pirma priverčia šė didvyriu, nes jis skleidė kul 
mųjų darbų stovyklose, o Čia tūrinę šviesą. Tad ir dabar tu 
dažnai ir patys stebimės, kad rime grąžinti knygnešių dvasią.
net mūsų pačių vaikai savo tar Spaudos mėnesio metu visi lie 
pe jau mieliau kalbasi svetimą tuviai yra prašomi ir 
ja kalba. , mi:

Bet ne aimanos, tik ryžtin Gyvu ir spausdintu
gas veikimas ir nepaliaujamos palaikykime lietuviškos knygos 
pastangos turi stiprinti tauti mintį.
nes mūsų pozicijas. Lemiamą Įsigykime lietuviškų knygų, 
vaidmenį mūsų tautos likime Jei į kiekvienus lietuviškus na 

spaudos mėnesio proga 
lietuviška 
didelis lai

skatina

žodžiu

suvaidino lietuviškas raštas. 
Daugiausia jo dėka Lietuvių 
Tauta išliko tautiškai gyva. 
Tautinė mūsų literatūra yra 
tas gyvasis židinys, apie kurį 
spiečiasi visa tauta. Joje mes iš lietuviškų knygų prenumeratą, 
vystame savo gimtąjį kraštą, iš Pasinaudokime jomis, 
girstame ošiant girias, kvepuo jinkime ir pratęskime 
jame tėviškės laukų oru, mato prenumeratas.
me tekant Nemuną, Šešupę ir Pasirūpinkime, kad 
Dubysą, vaikščiojame savųjų kos knygos patektų į 
miestų gatvėmis, užsukame he viešąsias amerikoniškas biblio 
tuviškojo kaimo šiaudinėn pa tekąs, 
stogėn, stebime, ’ _
Lietuvos žmonės, kuo jie sielo me Šio reikalo supratimo ir pa 
jasi ir džiaugiasi, dėl ko juokia varnos. Knygos mėnesį oi gani 
si ir verkia, ko siekia ir del ko zuoti kviečiami Lietuvių Bend 
kovoja. Mūsų rašytųĄai niekuo ruomenės organai apygardų ir 
met neišleido iš akių savo tau apylinkių valdybos, talkinamos 
tos ir visuomenės reikalų, tad jaunimo (skautų, ateitininkų, 
lietuviška knyga visados kėlė, vyčių) ir kitų organizacijų. Ko 
žadino ir gaivino tautinę lietu mažiausia išsisukinėjimo kalbų, 
vio dvasią. ko daugiausia darbo ir pastan

Tačiau dabartinė lietuviškos gų!
knygos padėtis nebegali mūsų Tegul meilė Lietuvos dega jaunimo 
džiuginti. Lietuviška knyga mū mūsų širdyse!
sų visuomenėj permaža tepaplin JAV Lietuvių Bendruomenės 
ta. Valdyba, Kultūros Fondo

Todėl gegužės mėnesį skel Valdyba.

mus
ras kelią bent viena 
knyga — tai jau bus 
mėjimas.

Turime leidyklų, Įsivedusių

Atnau 
senąsias

lietuvis 
savas u

kaip gyvena Iš lietuvių visuomenės laukia

raštyje skautų skyrių. nių skautų-čių sąlygų jiems per
Šios dvi pareigos man leido davėjai.

arčiau pažinti - koresponduoti- 
- bendradarbiauti mūsų PLSS 
kūrimosi, plėtimosi, tvarkymo 
si ir vadovavimosi mums, nete 
kusiems tėvynės, sąlygose.

Norėčiau, nors 
ma sutrauktesnėje 
šios veiklos išvadomis 
linti su Jumis.

Man prisimena 1930 bendras jos ar mums specifinės sąlygos 
antrasis skautų vadų 
suvažiavimas Kaune, 
metinis vyr. sk-kas pulk. Kai 
mantae, perduodamas savo pa jos — Pirmijos 
reigas naujam vyr. s-kui, pada Pirmininku šiuo metu antrai 
rė gana išsamų jo veiklos pra kadencijai perrinktu v. s. V. 
nešimą, bet ypatingai tuomet Čepu ir pirmijos Taryba arba 
mums daugeliui jaunesniems gal aiškiau pasakius vyriausiu 
buvo įdomi L. S. S-gos struktū bendru PSSS (taigi skautų ir 
ros apžvalga.

Nors aš čia pareigų neperduo 
du ir nesame Lietuvoje, tuo lab 
jau teatstovaujame tik vieną iš 
svetimos padangės rajonų, bet 
aš, matydamas čia daug jaunes 
nių, pirmiausia ir paaiškinsiu 
dabartinę PLSS struktūrą.

Kiekvienas Jūs turėjote pa 
kankamai progos pažinti ir esu 
tikras, kad žinote, jog pagrin 
dinis ūkiniu bei organizacijos 
atžvilgiu, skautų ideologijos 

tarpe puoselėtojas - 
-vykdytojas ir kaipo rajoninis

Tačiau kaip Tuntas, taip ir 
Vyriausieji Brolijos ir Seseri 
jos štabai tesirūpina visos broli 
jos ar seserijos visų vienetų va 
dovavimui bei Baden Powel Įdė 
jos rėmuose skautų ideologijos 
įgyvendinimui mūsų jaunimui

ir kiek gali
formoje,

pasida skirtomis specifinėmis sąlygo 
mis. Visos šitos idėjos ideologi

gausus 
kur tuo

yra prižiūrimos, subendrina 
mos-išdirbamos bei patronauja 
Opos vyriausios PLSS instanci 

su Pirmijos

MUSU SPORTAS

reiškia KLCT ir NL.

RuTĄ SLIŽA1TYTĘ, 
VANDĄ ir LEONĄ GIRINIUS,

mirus Vokietijoje jų tėveliui ir uošviui, nuoširdžiai užjaučia 

Stasys Palaitis.

P. P. V. ir L. GIRINIAMS ir p. R. SLIŽAITYTEI 

jų brangaim tėveliui ir uošviui mirus,

gilią užuojautą reiškia Q ir H> A d amoniai

p. GRICIENEI ir p. B. ŠIMONELIENEI, 

jų brangiai mamytei ir sesers dukrelei mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą viktorija ir Ignas Gurčinai.

Lietuvoje mirus 
VILHELMUI KONTRIMAVIČIUI,

ponų JAN U Š E V I Č I Ų šeimą, 
netekusią mylimo tėvelio ir uošvio, nuoširdžiai 

užjaučia ir drauge liūdi Bukausku šeimos.
Nukelta j 8-tą pusi.

siūti pagal išmatavimą

TIP TOP TAILORS

POPULIARIAUSIAS

SUKIRPIMAS KANADOJE

RADINGS
TF-55-3

1 
9

To Any School 
Please help the 
bearer to start 
his children in 

school.

BRACING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS)
Išsikepkite šį skelbimą ir nusineškite į jums 

artimiausią mokyklą.

GYVENIMAS Ii AKABOJE

Tip Tcp Tailor’s 
“TRIM LOOK

KREPŠINIS MONTREALYJE
Balandžio 14—15 dd. Mont Montrealiečiai pasirodė daug 

realį aplankė Toronto „Auš stipresni, ir pasinaudodami pro 
ros“ sporto klubas su turimo ga, galėjo-, delsiant laiką, t. y. 
mis komandomis, globėjo tėvo „šildant“ sviedinį, rungtynes 
Pauliaus vedamas. Tai gražiai laimėti — bet gi yra sportas — 
nuaugusio jaunimo būrelis susi o antra, būtų ir svečio nepager 
dedąs tiek naujai, tiek seniai at bimas. Taip pat Montrealio ko 
vykusių lietuvių. Šinoma, įspū maudoje nesimatė ir „centru 
dingiau pasidarė, kada susitiko ko“, t. y. V. Piečaičio, kuris 
„Tauro” ir „Aušros“ vyrai. yra nemažiau kietas, už tuos, 

Pradžia nebeįdomi, bet neil kurie čia žaidė. Sekantis kar 
gam, nes Torontas pradėjo ves tas gal duos Montrealiui gėrės 
ti žaidimą į savo pusę, Montre nių vaisių.
alio tautiečiai pirmą minutę ir Antros rungtynės — mergaičių 
suspaudę rankas sutaria nepa Tikėtasi ir laukta ko kita, bet 
siduoti. Taip įvyksta. Simus uz įsitikinta, kad Tauras, mergai 
metė keletą nenumatytų krep čių komanda — tik susilipinęs 
šių, o dar pridėjus Bukauskui, prieš šihs rungtynes, be to iš 
Baltuoniui, Otto ir kt. rezulta viso rungtynių dar neturėju 
tas ja užymiai pakrypo Montre sios, o susirinkdavo tik pamety 
alio pusėn, ir pirmas puslaikis ti sviedinio nes nebuvo su kuo 

Montrealio žaisti — pasirodo aikštėje.
Sunku buvo stebėti, kada vir 

tinkamai iš pančjomis rankomis pagautas 
naudoję savo poilsio laiką pra sviedinys nepasiekdavo savo ti 
dėjo ofensyvą, išvystė daug di kslo — pakhūdamas į pneši 
dėsnį tempą ir pakeitus krep niūkių rankas, arba užsimoji 
šius, pradėjo atgauti prarastus mas mesti savan krepšin, kada 
taškus ir pagaliau švelninant 
rezultatą į savo pusę, be to, ge 
rai sumėtydami baudas, visai 
prisiartino ir susilygino rezul 
tatais. Keletą minučių, tai vie 
ni, tai kiti, pasikeičia krepšiais.

Rungtynės karštėja, puoli 
ka rėkdama dar daugiau įkaršti 
na, kad net galima sulyginti su 
Lietuva—Latvija rungtynėmis. Stipriom ir trumpom pasuotėm 
Montrealis nebetenka Šipelio, pavyksta išlyginti ir užmesti ke 
nes gavęs 5 baudas, turi apleis lėtą taškų, R juo toliau ir juo 
ti aikštę. Pagaliau dviems pas daugiau Aneliūnaitė įsisąmoni 
kutiniams metimams Montrea nusi metė kol baigtos rungty 
liui nepavykus, prarastas svie nės 46 prieš 33 atnešė jai pa 
dinys atneša mūsiškiams pra čiai 28 taškų rezultatą. Pergalė Siam, mergaičių krepšinio būre 
laimėjimą ir teisėjų švilpuku lengvai atiteko Montrealiui. liui sėkmės ir ko daugiau perga
baigiamos rungtynės 67 — 71 šiuo autorius linki sportinin Jių.
Toronto naudai. kei Aneliūnaitei ir visam gra Nukelta į 8-tą pusi.

baigiamas žymia 
persvara <42—22.

Bet „Aušrokai“

Torontas jau dešimtį užkrovė. 
Dar daugiau susijaudinimą pa 
raudusiais veideliais bandė atlai 
kyti, kol coach Otto prašė pa 
imti minutę. Gerai išaiškinta 
padėtis ir skubiai pastiprinta 
moralė žymiai paveikia mūsų 
sportinjinkęjs ir Aneliūnaitė pra 

deda sumušti vyro rekordą.

Ranka sukirp 
ti ir pasiūti 
pagal išmata į£~ raB Q r 
vimą iš pui ■ I BtO / J
klausios ang 2
liškos vilnos.

„TIP TOP“ RŪBAI 
Tip Top „TRIM LOOK“ su 
kirpimo rūbai turi siauresnius 
atlapus ir pečius, sukirptus pa 
gai natūralias kūno linijas. Tip 
Top firmos įvesti Kanadoje ir 
dabar nešiojami nuo vandeny 
no iki vandenyno.

k, Gtrantuojame, kad 
būsite patenkinti, 
arba sugrąžinsime 
pinigus.

Duodame 
KREDITAN.

TIP TOP
yra 

visur

QEftos
■ UU 2Pi

KAIP VEIKIA ONTARIO MOKYKLŲ SISTEMA

Mokymosi sąlygos jūsų, vaikams Ontario provincijoje yra nepaprastai 
palankios. Iki universiteto mokslas veltui. Jūsų vaikai privalo eiti mo
kyklon iki 16 metų amžiaus. Kai kuriais atvejais jie gali sustoti nuo 14- 
-kos metų.

PRADŽIOS („Public“) MOKYKLA: Šios rūšies mokyklos yra 8 skyriai, 
r, žinoma, vaikų darželis. Į vaikų darželį vaikai eiti pradeda nuo 5-kių metų 

amžiaus, į pumą skyrių — 6 metų amžiaus. Mokyklos 8-nius skyrius baigia 
būdami maždaug 13 ar 14 metų.
AUGŠTESNIOJI („High“) MOKYKLA: po pradžios mokyklos mokiniai 
pradeda augštesniąją mokyklą arba gimnaziją. Čia jie gali pasirinkti trijų rū
šių kursą■

1) Bendras Kursas: mokoma matematikos, istorijos, kalbų, ir t. t. Jei 
jūsų vaikai ketina stoti universitetan, jie privalo stoti į bendrą kursą, 
viso 5 metai.

2) Technikos kursas: — skirtas berniukams. Mokoma medžio darbų, 
auco mechanikos, ir kt. Čia jūsų sūnus gali tapti kvalifikuotu ama
tininku. 4 metai.

3) Komercinis kursas: — mokoma mašinraščio, stenografijos, buhalte- 
riojs ir kitų jūsų dukteriai — ar sūnui — reikalingų dalykų dirbti 
įstaigose. 4 mėtau

AUGŠTASIS MOKSLAS: Baigę bendrąjį kursą gali stoti universitetan, pa
sirinkdami bent kokį dalyką. Geriausia tolimesnių informacijų prašyti mo
kykloje, į kurią rengiatės stoti.
Mokslo metų ilgis: Pradžios ir augštesniųjų mokyklų mokslo- metai prasi
deda rugsėjo men. ir baigiasi birželį. Universiteto — nuo rugsėjo pabaigos 
iki gegužės pabaigos. •
Prieš siųsdami vaikus mokyklon: apsilankykite artimiausioje mokykloje. 
Kiekvienas mokyklos štabo narys mielai paiškins, kaip Įrašyti jūsų vaikus Į 
Ontario mokyklas.

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE..
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Kaip ruošiamasi karui
PANIKA DĖL KYLANČIO SOVIETŲ KARINIO 

POTENCIALO.
RAŠO JURGIS KNYSTAUTAS

2. bėjimas per labai trumpą
Apytikriai spėjama, kad So mentą užkopti į didelį augštį. 

vietų Sąjunga kartu su savo sa Jo konstruktorius — vienas iš 
telitiniais sąjungininkais gali žymesniųjų rusų aviacijos inži 
turėti apie 40.000—50.000 lėk 
tuvų, tačiau net patys rusai tik 
25.000-čius iš jų klasifikuoja 
kaip pirmos eilės prietaisus.

Iš tų 25.000 lėktuvų 13.300 
yra naikintuvai, žymia dalimi 
(apie du trečdaliai) MIG-15, rų rezultatų, bijoma, kad tokiu čiai, bent tuo tarpu, visais atž 
kurie silpnai pasireiškė Korejo atveju amerikiečiai neturi dar vilgiais yra toli užpakalyje pa 
je, susitikę su amerikiečių F-86 suprojektavę jam kontrpartne likę rusus.
Sabrejet, (už vieną pašautą F- 
86 — net 14 numuštu MIG- 
15).

Likęs trečdalis yra naujo ti 
po MIG-17 naikintuvai. Neabe 
jojama, kad jie gali būti gėrės 
ni už senuosius MIG, tačiau 
kuo ir kiek geresni — neaišku, 
nes niekam nėra tekę kovoje su 
jais susidurti.

Taip pat nėra jokia paslaptis, 
kad rusų karo aviacija turi ban 
dymo stadijoje ir kitokių, žy 
tniai patobulintų sprausminiu 
(jet) naikintuvų.

Neperseniai virš Maskvos bu 
vo pastebėtas naktinis dvimoto 
ris jet .naikintuvas, kurį ameri 
kiečių stebėtojas, dėl jo origina 
lių kontūrų, praminė „skraidau 
čiu sparnu“. Tai yra „Delta“ 
formos lėktuvas, su „amputuo 
tu liemeniu“, atseit — be uode 
gos. To pasėkoje, jo horizontą 
linės ir vertikalinės padėties 
stabilizatoriai yra nukelti į spar 
nų smaigalius. Jo geri privalu 
mai, kaip spėjama, yra: kuone 
šoninis (garso) greitis ir stigę

Kadangi visvien čja nebus bombonešiuose jau yra įmon 
įmanoma duoti visiškai pilnos tuoti elektroniniai prietaisai, 
apimties vtizdo apie rusų avia kurie( be žmogau spagalbos) 
cijos atsiekimus, pakaks gal suseka iš užpakalio besiartinau 
tiek informacijos apie naujuo tį priešą, nukreipia į jį automa 
sius sovietų naikintuvus. tinius pabūklus ir, t eikiamu mo

Toliau gal bus pravartu pa mentu, atidengia ugnį su tokia 
tirti,

kas dominuoja savo bombo
nėšių skaičiumi ir kokybe:

rusai ar amerikiečiai?
Jei naikintuvų srityje sovie 

tai aiškiai ir nepirmauja, tačiau

nierių, Černovskij.
Kitas sovietų eksperimenti 

nis naikintuvas — tai „dvigu 
bos Delta“ sparnais, (primenan pajėgumu su JAV aviacija, tai 
tis skraidanti kvadratą), spraus kuone baigia susilyginti savo 
minis. Jei bandymai duos ge savo bombonešiais amerikie

rio, kadangi šis prietaisas skris Iki šiol, sovietų aviacijos 
dvigubai greičiau už garsą. bombonešių branduolį vis dar

Paskutiniojo oro parado Ma tebesudaro 1200 nusenusių, ke 
skvoje metu, amerikiečių kari turmotorių propelerinių TU-4. 
nius stebėtojus gana neraminau Jie skrenda vos 350 mylių per 
čiai nuteikė faktas, kad ore pa vai. greičiu ir gali pasiekti 4000 
sirodė stebėtinai didelis skai mylių atstumą. Tokiu būdu, jie 
čius supersoninių naikintuvų, vargiai galėtų pasiekti Ameri 
kurie savo kvalifikacijomis pri kos kontinentą, nekalbant jau 
lyginami amerikonišką jam F- apie sugrįžimą savo bazes. 
-104 naikintuvui. „Deja“, nusi Dar prieš gen. I. Serovo pa 
skundžia tas stebėtojas, „dar sirodymą D. Britanijoje su nau 
daug mėnesių turės praslinkti, juoju sprausminiu dvimotoriu, 
kol mes pajėgsime tokį kiekį anglosaksams buvo jau žinoma, 
F-104 pasiųsti į padangę“. kad sovietai turi du naujo tipo

Ypatingą įspūdį minėtame bombonešius: T-37 Bison ir 
parade amerikiečiui padarė gru T-39 Badger.
pė iš maždaug 50-ties lėktuvų, Pirmasis jų, (T-37), yra ke 
su atgal lenktais sparnais, skrai turmotoris sprausminis, išvys 
dančių apie 1000 mylių per vai. tas 650 mylių per valandą grei 
Nežinoma nei kalbamojo naikin tį, galįs pasiekti 6000 mylių 
tuvo pavadinimo, nei, kas jį su 
projektavo, tačiau, sprendžiant 
iš jo bukos nosies, jis randamas 
labai giminingu MIG-ams, taigi 
manoma, kad šio naikintuvo 
konstruktorius bus ne kas ki 
tas, o Mikojan, MIG-ų 
rius.

TIK Whstinghouse
pagamina

,F R O S 1 - FREE’ ledo ištirpintoją 

Jums nereikia absoliučiai nieko daryti!

WWW

ir galima gauti 40

Įvairių spalvų kombinacijų

precizija, kokios žmogus vai 
giai galėtų pasiekti.

Beje, šia proga bus 
kai ką patikslinti, kas 
laikraštininkų buvo 
apie T-39, (t. y. transportinį 
TU-104), kuriuo Serov atvyko 
Į Angliją.

Britų ekspertai spėjo jau nuo 
dugniau susipažinti su to lėktų 
vo savybėmis ir išgauti apie jį 
detalesnių duomenų iš jo pilo 
to.

Kaip siurpryzas anglosaksa 
ms yra jo labai galingi motorai, 
(po 20.000 sv. keliamosios ga 
lios kiekvienas), tuo tarpu, kai 
čia Vakaruose iki šiol neturima 
galingesnio už 15.000 sv. k. g. 
jet motoro.

„Tai yra neesminis ir; gali 
ma sakyti, bereikalingas daly 
kas“, komentuoja britų ekspei 
tas. „Mes skaitome daug prak 
tiškiau, kai lėktuvas aprūpina 
mas 2, 4, 6 ir 8-niais mažesnio 
galingumo mptorais. Tuo būdu 
yra redukuojamas frontalinis 
oro pasipriešinimas motorui ir 
turima daugeriopai didesnis 
saugumas motoro sugedimo at 
veju.“

Svarbiausia, kad tokių feno 
menalinių savybių, kurių buvo 
bijomasi rasti šiame rusų prie 
taisė, nebuvo konstatuota. Bu 
vo rasta, kad vidutinis greitis, 
kuriuo lėktuvas skrido iš Mask 
vos Londoną, siekė vos 440 
mylių per vai., tuo tarpu kai 
panašus amerikiečių lėktuvas 
B-47 lengvai pasiekia 600 m. 
per vai. Toliau, kritikuojama ir 
lėktuvo siekiama augščio riba 
—33.000 pėdų, kas skaitoma 
moderniam sprausminiui neeko 
nomiškas augštis. Dar randa 
ma, kad kabinose neįstengiama 
palaikyti pakankamos oro kom 
presijos (suspaudimo), dėl ko 
keleivis yra priveiktas užsidėti 
dujokaukę, kai lėktuvas peržen 
gia 10.000 pėdų augščio ribą. 
„Tai (dujokaukės panaudoji 
mas) yra atgyvenusi-antikvari 
nė priemonė", pašiepia anglu 
komentatorius.

Tokiu būdu, mitas apie augs

pravartu 
Londono 

perdėta

KANADA AUGINA
PAŠA ULIO GERIA USIU S

OBUOLIUS

Kanados obuoliai yra žinomi visame pasau

lyje. Annapolis slėnio, Niagos pusiasalio ar 

Okanagan slėnio obuoliai perkami visur ir 

pasižymi ypatingu savo skanumu. Jau dau-

nuotolį ir pajėgus pakelti 200. 
000 svarų bombų krovinj, tai 
gi jau galįs atgabenti į USA ir 
hidrogeninę bombą.

Laimei ar nelaimei, tuo 
pu rusai tokių bombonešių 

auto vo arsanale turi tik 20.
Kitas bombonešis T-39, kurį, 

gal ir nenoromis, teko parody
> ti vakariečiams Londone, yra 

tokio pat greičio ir keliamosios 
galios dvimotoris sprausminis 
prietaisas, su tuo tiktai skirtu 
mu, kad jo pasiekiamojo tolio 
riba yra tik 3000 mylių.

Turima žinių, kad pastarųjų 
(T-39) bombonešių rusai jau 
turi parengtyje net keletą šim 
tų.

Randama, kad vienu atžvil
giu šie du

naujieji sovietų lėktuvai yra 
atsilikę nuo panašių JAV 

tolimojo skridimo bombonešių, 
kadangi užpakalinėje lėktuvo tas rusų sprausminio kvalifika 
dalyje esantys pabūklai yra ap cijas po šitokios kritikos gero 
tarnaujami žmonių įgulos, kas kai išblėso.
skaitoma atgyvenusiu, antiki (Bus daugiau apie JAV avieci 
niu metodu. Naujuosiuose JAV ją ir baigiamosios pastabos).

tar 
sa

geli metų milionai žmonių daugelyje valsty

bių savo namuose vartoja valgius, pagamin

tus iš kanadiškų obuolių.

Viršuje esanti iliustraciia ir tekstas yra pa 

imti iš skelbimų, kurie The House oi Seag 

ram yra spausdinami žurnaluose ir laikraš

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa

saulyje.

Nepaprastai skirtingų spalvų kombinacijų, pav. kaip siūlo
mas „N“ Change. Kontrastingų ir harmoningų 10-ties 
Vinyl spalvų durų peneliai. . . pasirenkant su 4-mis kabi
netinėmis spalvomis.
Šie ilgalaikiai paneliai nenusitrina nei nerūdyja. . . jie vi
suomet švarūs ir nuvalomi su šlapiu skuduru.
12 kūb. pėdų talpos, užima tik 32” kambario erdvės.
Milžiniškas pilno pločio šaldytuvas, kuriame galite sudėti 
51 svarą maisto. . .

Patogus 18 svarų sandėlis mėsai, išlaiko atitinkamą tem
peratūrą, drėgmę ir ventiliaciją, tinka ilgam laikymui. . . 
patogios apsukamos ir pakeliamos lentynos. . . Dvigubas 
drėgmės stalčius, kuriame telpa 2/3 bušelio daržovių. . . 
plius papildomi stalčiai, plius lengvai pasiekiami sandėliai 
kiaušiniams ir sviestui duryse.
Nieko nereikia liesti, nieko daryti! „Frost-Free“ ištirpdo 
ledą pats, pats užsaldo per minutę. . . sušalęs vanduo išga
ruoja, todėl nereikia vargti su tuščiomis pilnomis ledo len
tynėlėmis.

Po to užšąlą vėl labai greitai. Čia nėra nei kontrolių, sa
gų ar laikrodžių užstatymui. . . nereikia krapštyti ai ka
poti. Norėdami geriausios prekės Kanadoje, kreipkitės į 
artimiausią Westinghouse pardavėją.

YOU CAN BE SURE... IF IT’S

Westinghouse

SKAUTA I...
Atkelta iš 2-ro psl. 

s-čių) štabu. Šį vyriaus} skau po Sibiro platybes iš mūsų tū 
tų štabą sudaro e!x oficio (tai kstančius metų apgyventos Lie 
yra tiesiogiai Įeidami) abu vyr. tuvos ribų, 
skaut., vyr. dvasios v-vas, visi 
Rajonų (kooptuojant — t. y. 
Pirmijos Pirmininkui pasiskirs 
riant) vadai ir visoms atskiro 
ms pareigoms tiesioginiu baisa
vimu rinktų dar apie 30 Tary minkštins to T. S. B-ro vadų Venezueloje, Australijoje, An 
bos narių. .

Pagal L. S. S-gos statutą Lie be tėvynės laikinai, lygiateisiai 
tuvos Valstybės Prezidentas tautos atstovai.
automatiškai tapdavo ir Sąjun O tai ir būtų augščiausias 
gos šefu arba vyriausiu vadu- tėvynės laisvės kovoj Įnašas, 
-galva, dabar gi mūsų v-bės ir išplaukiąs iš PLSS- 
prezidneto netekus šias parei Pradėjęs nuo tunto ir baigęs 
gas ir eina Pirmijos P-kas. Kar T. S. B. trumpai apibrėžiau 
tu su juo suprantant (nes kitas PLSS organizacijos ir priklau 
yra per balsavimus) visą pirmi somybės struktūrą, pagal kurią 
jos tarybą, arba vyr. PLSS šta štai ir mes čia susirinkom, 
bą. Iš jos Jūs jau galėtumėte pa

PLSS Pirmijos pareigos ir matyti, kad PLSS Pirmija, kai 
tikslas yra išsaugoti mus lietu po augščiausias Lietuvių Skau 
vybės rėmuose (prisiminkime tų-čių šefas, neturi tiesioginio 
čia augščiausį skautų obalsį ryšio nei su Tuntais, nei su va 
Dievui, Tėvynei artimui!), ne deivomis taigi su rajonais, at 
leisti mums nutautėti - išsimė seit nieko nemato ir negirdi iš 
tyti kitų tautų brolių vienetuo tų, kuriems vadovauja, 
se, tuo pačiu nenutolti nuo Ba Dėl to tremtyje atsikuriant 
den Powel skautybės, mus su L. S. S., PLSS formoje ir buvo 
rišti — tarpininkauti Tarptau Įvesta Pirmijos pirmininko pa 
tiniam skautų biurui arba pa skirtų Rajonų vadų tarnyba, at 
sauliniam visų tautų vyr. skau seit kiekviename rajone ar vals 
tų štabui, bei iš jų iškovoti ir tybėje lietuvių skautų-čių tar 
puoselėti kaip pilnateisį Lietu pe Pirmijos ausys ir akys, 
vos lietuvių skautų vienetą tar Rajonų vadai yra tokiu būdu 
plautinėje skautų organizacijo tarpininkai tarp Brolijos ir Se 

serijos vyr. s. bei jų štabų ir
mums aišku, kad šis PLSS Pirmijos.
tikslas t. y. mūsų Be Rajono vado, jo štaban

Tikėkimės, kad Brolijos už 
sienio skyriaus ir Pirmijos tę 
siamos pastangos, ' bei ypatin 
gai visų egzilų skautų vieningu 
mas - bendradarbiavimas su

The jHouse of See.

Distileriai nuo 1857

ig pyškėjusios, statutiškai nepil 
širdis ir mes vėl būsime, kad ir lijoje, Vokietijoje ir 3-ys USA. nai apibrėžtos bei tebėra vys 

Kaip matote, štabų ir vadų tyrnosi stadijoje ir pats gyveni 
yra pakankamai ir PLSS orga mas teparodys jų veiklos ribas, 
nizacija stovi ant gerai išdirb čia būtų visiškai nevieta da 
tų ir ištirtų pamatų ir beliaka ryti mano patyrimo išvadas bei 
šią struktūrą tepritraukti mū siūlyti kokį nors Rajonų vadų 
su išsibarsčiusi jaunimą — jį veiklos statutą ir t. t. Tas vyks 
pagloboti nukreipti skautišku ta normaliu keliu bendradar 
tėvynės keliu. biaujant su Pirmija.

Dabar sugrįždamas ir nore Vis dėl to aišku, kad tolimie 
damas jus supažindinti su Ra ji Rajonai (Australija, Europa, 
jono vado veikla, pasakysiu, Venezuela ir gal vėliau Aigen 
kad deja Rajono vado ir jo šta tina, Brazilija, Kolumbija) be 
bo pareigos dar nėra visiškai iš Nukelta Į 6-tą pusi.

&
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Geriausias draugas
Jūsų nosiai!

je-
Visiems 

paskutinis ______ .. . ___ _ „ . u
pripažinimas (greičiau klaidos ir gana logiškai dar įeina: Ra 
atitaisymas) kaip lygiateisių jono dvasios vadovas ir abu 
T. S. B. narių, yra iš mūsų obal vyr. skautininkų atstovai, t. y. 
šio' Tėvynei, ir be galo svarbus rajonų vadovas, dabartinį Ka 
mūsų kenčiančios tėvynės vada nados Rajono, taigi jūsų štabą, 
vime iš žiauriausio bei morališ sudaro v. s. J. Bulota, s. kun. 
kai subankrutavusio okupanto tėvas Kulbis, s. Ir. Lukoševičie 
užmačių, t. y. išnaikinti tautą nė ir s. St. Naginionis.
bei likučius išvežti, išsklaidyti Panašių rajono štabų yra dar

Yra didelių, vad. vyiiškc 

dydžio—raudonoje ir gel 

tonoje dėžutėje. . . minkštesnes 

super stiprios, drėgnos ar 

sausos!

■< ■’ ' -fc Hi-*1, fl?Stebėkite
Face-elle 

ženklą
Veidui

nosines

J 
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4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vinco Krėves 
paskutinės nuotaikos

nesikėsinu jieškoti kokių nors nęs gaudavo kokią žinią. „Nu 
santykių. Buvusieji DP čia dau sidžiaugiau Jūsų laišką gavęs, 
giausia jaunimas, ir aš esu jie nes jau maniau, kad esu Jus 
ms svetimas ir neįdomus“. kuo užgavęs. . . Ačiū Dievui, 

Atsakydamas į sveikinimus kad tik nuovargis, bet ne užga 
bei linkėjimus 70 metų sukak vimas yra Jūsų ilgo tylėjimo 
tuvių proga, jis man kitame sa priežastis. Man esate, kaip u 
vo laiške pareiškė: „Sveikinate buvote, vienas iš artimiausių ir 
mane 70 metų sukakus. Ar ne maloniausių draugų, ir todėl 
geriau būtų pareikšti man už kiekvienas Jūsų žodelis šutei 
uojautą? Tokios sukaktuvės kia man džiaugsmo“.
nesukelia džiaugsmo, nes tai 
yra memento mori.
tus,
nradžia,
pasibaigs tik man mirus.

Didžiai vertindamas V. Kre 
Kita ver vę ne tik kaip artimą pažįsta 

tai naujo vargo ir skurdo mą, bet ir tikrai nuoširdų drau 
skurdo, kuris, matyti, gą, aš labai norėjau, kad jis 70 

Dėl metų sukaktuvių proga būtų 
mano amžiaus turiu pasitraukti gražiai Clevelande paminėtas, 
iš universiteto su pensija 13 nes jis to tikrai vertas ir nusi 
dol. 50 centų į mėnesį. Gal dar pelnęs. Todėl savo laiku Cleve 
gausiu iš social security apie lando Lietuvių Kultūros Fondo 
60 dol. Iš to teks mums su žmo skyriaus valdybos vardu buvau 
na gyventi. Jieškau darbo, bet ta proga jį pakvietęs ir Į Cleve 
mažai tikiuosi, kad surasiu tin landą atvykti. Tą mano pa 
karną. Apie fizinį darbą neten kvietimą jis buvo priėmęs, ir 
ka galvoti, jėgų nėra, nors jau dėl to jis man rašė: „Esu Jums 
čiuosi gerai, nesergu. Gal tik dėkingas už pakvietimą. Ne to 
su akimi kiek blogiau“. dėl, kad man rūpi iškilmės, bet 

Ryšium su pasitraukimu iš kad labai esu Jūsų pasiilgęs, ir 
universiteto vis aktualesnis da man tai suteiks didelę laimę ap 
rėsi tolimesnio pragyvenimo lankyti Jus, pasikalbėti, 
klausimas: norėtų kiek gauti guosti“, 
honoraro už veikalus, bet neat Bet gyvenimo ratas'sukosi ki nę, 
siranda tinkamų leidėjų. To ta kryptimi: vis silpnėjanti svei ta“, 
dėl apie „Dangaus ir žemės sū kata nebeleido šios numatytos besugrįžtamą kelionę, ir aš 
nu“ antrosios dalies leidimą jis kelionės atlikti. Tuomet jis, jau daugiau nebegalėjau su juo pa 
man šitaip rašė: „Visos leidyk šiek tiek atsigavęs po sunkios simatyti. 
los yra katalikų rankose, todėl 
niekas net nesiūlo, o jei pasiū 
lo, tai vien iš mandagumo. Be 
to, norėtųsi gauti šiokį tokį ho 
norarą — kam leidėjas turi mo 
keti, kad dažnai atsitinka, kad 
jam dar primoka, kad išleidžia. 
Bet dar geriau spausdinti veika 
lūs, kurių autorių čia nėra — 
vadinasi, apvogti juos ir jokios 
teisinės atsakomybės nebijoti, 
o apie moralinę atsakomybę 
Amerikoje niekas negalvoja. 
Kitu metu negalvočiau apie ho 
norarą, bet šiandien, kada už 
kelių mėnesių tapsiu bedarbiu, 
pragyvenimo klausimas darosi 
opus”. 

Jausdamasis vienai vienas, 
jis stengėsi palaikyti bent ko Jakubėno mokinį, A. Vaisaitį, 

su norėdamas jį parodyti jaunųjų

RAŠO PROF. DR. PR. SKARDŽIUS
Vincas Krėvė yra mums ke ir kaip reikiant neįvertintas 

leriopai įdomus: ir kaip kūrė daugelio mūsų tautiečių. Kai 
jas, ir kaip žmogus. Gimęs vai jis mirė, dalis mūsų žymesnių 
ginguose Subartonyse ir būda veikėjų nerado reikalo net pa 
mas nedidelio ūgio, jis betgi reikšti paskutinės pagarbos 
buvo išaugęs dideliu dvasios tam didžiajam mūsų kūrėjui ir 
milžinu, su kuriuo beveik nie ankstyvam mūsų tautos laisvės 
kas iš mūsų negali susilyginti, ambasadoriui. 
Jo plati gyvenžiūra, gilus žmo Atvykęs į Ameriką, jis irgi 
gaus įžvilgis, nuostabi lietuviš nerado reikiamos paguodos: čia 
kos buities raiška, nuoširdi sa jis visą laiką jautėsi vienišas, vi 
vo tautos laisvės bei didybės siems svetimas ir beveik nerei 
samprata ir tyra savo krašto kalingas. Svarbiausia, jis nebe 
meilė žymėdina jį kaip didelio jautė po kojomis savo tėvų že 
masto ir plataus akiračio kūrė mės, kuri teikė jam įkvėpimo ir 
ją. Iš kitos pusės jis buvo pa stiprybės, todėl kartais ir griau 
prasto, malonaus, bet kieto, at džiai paaimanuodavo, 
kaklaus būdo dzūkas, kuris. Viename laiške jis man rašė: 
kaip ir jo idealizuotasis jaunys „Gyvenimas pas mus, lietuvius 
tės laikų Šarūnas, visą laiką yra emigrantus, visai apmiięs. Aš, 
siekęs savo didžiųjų tikslų — - kaip senas, netekęs jau energi 
nuolat susidurdamas su įvai jos ir judrumo, stoviu nuoša 
riais kliuviniais ir dėl to patir liai. Tik, deja, nėra ko stebėti, 
damas nemaža žiaurių smūgių Vietiniai lietuviai čia griežtai 
bei kartėlio. Tačiau šio gyveni pasiskirstę į dvi grupes: griež respondencinius santykius .. .
mo atšiaurumas nepalaužė jo tus, fanatiškai nusistačiusius savo geresniais senais pažįsta pianistų pasirodymui skirtame 
neramios sielos, ir jis toliau žy katalikus ir komunistus. Kitų 
giavo vienas, kartais apleistas beveik netenka sutikti. Todėl
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operacijos, prašė mane atsilan kurse geriausia ekrano aktore 
kyti į Philadelphiją: „Gal šiais pripažinta italė Anna Magnani. 
metais turėsi atostogų. Labai Ekrano scenos specai teigia, 

pasi man norisi pasimatyti su Jumis, kad Arinos Magnani vaidyba 
kol dar netenka leistis į kelio gili ir turtinga, kad jos vaįzduo 

iš kurios niekas nebegrįž jamos scenos yra gyvos ir įtiki 
Bet, deja, jis išvyko į ne nančios, kad ji vaidinanti rea 

liai, bet spalvingai.
Filmas, pagal kurį ji pripa 

žinta geriausia 1955 metų ekra 
no aktore, vadinamas „The Ko 
se Tattoo“. Šiame filme Anna 
Magnani vaidina motinos rolę. 
Ji sielojasi, kad jos duktė stu 
dentė, įsimylėjusi jūrininką, ne 
išeitų iš gero kelio. Greta to, 
ji nuoširdžiai gedi dėl mirusio 
vyro, kurio pelenus urnoje šv 
ntai saugo, nes įsitikinusi, kad 
jos vyras buvęs jai ištikimas ir 
nuoširdus.

Bet įji gauna didelį moralini 
smūgį, kai sužino, kad vyras tu 
rėjęs flirtą su kita moterim. 
Nusivylusi, ji sumuša urną su 
pelenais ir pradeda flirtą su ki 
tu vyru. Filmas baigiasi tuo, 
kad įvyksta dviejų porų sutuok 
tuvės — dukters su jūrininku 
ir motinos su šoferiu. . .

— Prancūzijos ekpreziden 
tas Aurio! Maskvoje Molotovui 
išdėstęs visus vakarinių skun 

kon dus. Molotovas gynęsis.

KU L T ŪRLVEgO OVIKA
DEMOKRATINIO DARBO 

TALKA
kviečia atsilankyti į „Darbo“ 
žurnalo ruošiamą pobūvį, kur 
įvyks diskusijos, tema „spauda 
kaip demokratinio auklėjimo 
veiksnys“.

Pobūvis įvyks balandžio 21
d., 6 vai. vak., Baltic Freedom
House, 131 East
Manhattan, N. Y.

ČIKAGOS SIMFONINIS 
ORKESTRAS

pakvietė konsultuoti prof. VI.

mais. Mane jis vis prašydavo koncerte, kuriame jis turėtų 
nenutraukti susirašinėjimo, ir skambinti kokį nors veikalą, 

net savo geriausių pažįstamųjų tenka nuošaliai stovėti, ir net kaskart džiaugdavosi, kai iš ma simfoniniam orkestrui palydint.

B. ZUMERIS LAIMĖJO 
JAUNIMO PREMIJĄ

Kun. dr. J. Prunskis pasky 
rė premiją už jaunimui skiria 
mą literatūrinį veikalą. Balau 
džio 14 d. Čikagoje, Lietuviu 
auditorijoje, įvyko premijos 
įteikimo ceremonijos.

Jury komisija premiją pasky 
70th St., rė Broniui Zumeriui už veikalą 

„Gyvenimo keliu“, kurį spaus 
dina Italijos saleziečiai. Kny 
ga turės apie 200 puslapiu. Br. 
Zumeris, gyvena Australijoje 
ir iškilmėje dalyvauti negalėjo.

Ekranas
FILMAS SU GRIAUSIĄ 
1955 METŲ AKTORE 

Tarptautiniame filmų

KNUTS LESINŠ

BRANGAKMENIS
Siljonis įmetė meškerę Dauguvon, ir nustebęs žiūrėjo, 

kaip plūdė tuoj pasinėrė, netrukus vėl pusiau iškildama, lyg 
jos gale būtų pi įkibus maža žuvytė, nepajėgianti praryti viso 
grobio. Jis pakilojo meškerkotį ir pusbalsiu uždainavo;

Kas nieko neturi — nebeturės, 
Kaip tik didžiulę širdgėlą.
Tas pat ryte ir vakare,
Kaip baigt greičiau gyvenimą?

Antroje puseje prieplaukos tiltelio atsiliepė senasis 
Gramba:

— Nedūduok taip garsiai, man ką tik lyg ir buvo priki 
bę. . . Ė-e-ė, bet tavo plūdės visai nebesimato:

Staigiai truktelėjęs, Siljonis ištraukė nedidelę sagtį su 
blizgančiu akmenuku.

— Kas? — paklausė Gramba.
— Nežinau, kažkas panašaus j Kalėdų eglutės blizgutį. 

Nors būtų dar peranksti tokiom dovanom. . .
Jis vartė pirštuose sagtį iki nuo jos nukrito paskutinis 

vandens lašas.
Gramba pasisukęs žvilgterėjo.
— Briliantas! . .
Siljonis juokėsi:
— Tu jau turėtum žinoti, išpustęs savo uošvės turtą. . .
— Tikriausias briliantas! — Ištrauktoji brangenybė at 

sidūre Grambos delne,.
— Pusantro tūkstančio latų mažiausia, o gal ir daugiau. 

Matai, kaip išpuošta!
Numetę meškeres, jie žiūrėjo į žėrintį brangakmenį.
Saulė barstė paskutinius aukso žvynus pro namų tarpus, 

esančius už Dauguvos, į ramų vandenį, ir akmenėlis suspindė 
jo, kaip skaisčiausioji viltis jų gyvenime.

— Reikėtų pranešti policijai, — lėtai svarstė Siljonis.
— Ar tu apdujęs! Tave primuš ir atiduos teisman! — 

barėsi Gramba žinovo balsu. — O paskui įrodyk, kad tokie, 
daiktai kimba ant meškerės. . .

— Bet kas nors gi pametė. . .
— Tegu pameta, tegu tik pameta! . . O mes atrandam. 

Kas tokius daiktus pameta, nežino jų vertės, jis nieko nepa 
meta. Ar tau negaila ešerio, kai tu jį ištrauki? Jis dar gyvas, 
spindintis, su rausvais aukso pelekais ir prarijęs kabliuką, o 
tu jį be pasigailėjimo nužudai. Žinok, man gaila žuvelių, ii 
tik todėl taip mažai jų pagaunu.

—- Tu ne laiku ištrauki meškerę.
— Taigi, bet aš negaliu žiūrėti. . . Žmona su vaikais vai 

go, bet aš negaliu.
— Na, klausyk! Ar tu kiaulienos niekad.nevalgai?
— Aš valgau kopūstus, jeigu juos išverda su kiauliena ir 

tik nuduodu valgąs mėsą. Tačiau ir kopūstuose yra taukų, 
kurių nemėgstu. Bet ką nors turiu valgyti, nors geriausią 
aišku būtų iš viso nevalgyti.

— Žinau, tau išmetinėja.
— Man visą laiką prikaišioja. . . Bet jeigu tau pasisekė 

ištraukti briliantą, kuris nesurištas su jokia gyvybe, ko tu 
gudrauji? Rytoj mes būsime turtingi. Mes parduosime jį, 
aš žinau tas vietas, kur mano uošvė šį bei tą parduoda. Gūk 
tikras!

Gramba suvyniojo meškerę ir Siljonis, pasekęs jo pa 

vyzdžiu, susupo sagtį nosinėje ir įsidėjo ją į kišenę.
— Dabar. . . Ar turi kokį latą? — pasiteiravo Gramba.
— Du, — Siljonis pasitikrino, nors ir be to gerai žinojo 

kiek.
— Ketvertis ir dvi bonkos alaus pas „Senąjį Siaubą“ — 

nusprendė /žingsniuodamas Gramba. — Rytoj užsuksime 
šaunesnėn vieton, šiandien dar taip, kukliai. . . Nes laimės 
niekad nereikia ištiimituoti, jai nepatinka!

Jie įžengė į vieną padauguvio restoraną, kuris buvo taip 
tirštai prirūkytas, jog tik stipriai iškvėpus orą galėjai pama 
tyti priešais sėdinčio veidą.

Gramba išgėręs tuojau atgijo.
— Žinai, žmonės visuomet atrodo geresni, jeigu pats esi 

gerai nusiteikęs, jei ne — visi netikėliai ir niekšai, vaizduoją 
karalaičius! . . Aš visuomet stebėjausi, kaip velnias sugeba 
vienu metu aplakstyti visas bažnyčias ir karčiamas! Jis tik 
rai neapsieina be pagelbininko. Jam padeda pavydžios žmo 
uos, esančios kiekviename name. Jos pasitinka žmogų, lyg 
siaubo vartai, is kurių gali spręsti, kas tavęs laukia, kai teks 
žengti pro tikruosius pragaro vartus. . .

— Gal jos tik primena? — juokėsi Siljonis.
— Ką jos gali priminti? Nebent tai, kad ir velnias yra 

pavydus. Kol dar sugebi žvilgterėt j mergiotes, esi apšaukia 
mas blogu žmogumi; paskui, kad beįstengi mėgti tik kopūst 
lapius, jos ir to tau nelinki. Negali perdaug ėsti kopūstų, 
nes ko gero dar juos įsimyl - ėsi, — matai koks prasmingas 
žodis! Negalima net pro priekines duris išeiti, nes galbūt tai 
tau patinka. Negali daug žuvies sugauti, nes įtars, kad pamė 
gai meškeriojimą.

Ketvirtis iš lėto nuslydo Grambos gerkle, lyg javai vai 
džios elevatoriuose.

— Ar tu tikrai įsitikinęs, kad tai briliantas? — klausė 
truputį apsvaigęs Siljonis.

— Kiek jau tokių esu matęs! — drąsino jį Gramba.
Jie abu dirbo uoste transporto darbininkais ir abu del 

streiko jau antį a savaitė buvo be darbo. Negalėdami nieko 
geresnio sugalvoti, meškeriojo, nes ir žmonos norėjo, kad jie 
ką nors veiktų.

Siljonis įstūmė Grąmbą pro duris ir nedrąsiai artinosi 
prie savųjų. Jo žmona būdavo nepatenkinta, jeigu jis ir vaka 
rus praleisdavo kartu su Gramba, ir todėl jis su kankinio sa 
vijauta peržengė slenkstį. Vaikai meigojo, bet žmona, ne. Ji 
pasuko į jj lemputę esančią ant stalelio prie lovos ir žiūrėjo 
tylėdama.

Jis padėjo meškerę ir nusiprausęs atsigulė. Šviesa už 
geso, bet Siljonis negalėjo užmigti.

Pusantro tūkstančio latų! — gavlojo jis. Berniukams 
dviratis, žmonai viską, ko ji tik nori. Ko ji galėtų norėti? 
Skrybėlaitę, suknelę, apsiaustą, kailinius, ir tikriausia naują 
butą? — Beveik permažai pinigų viskam. O juk Grambai bū 
tinai reikėjo naujo švarko. Kaip jis galėjo tai užmiršti? Pir 
miausia Grambai naują švarką,, tada berniukams dviratį, o 
paskui jau žmonai. . . Paliks dar užtektinai! Kaip ji išplėstų 
iš nustebimo akis ir nežinotų ką bepirkti! Ir, kaip jis troško 
nors kartą padaryti jai šitokią staigmeną. . .

O jeigu briliantas tekainuotų 500 arba šimtą. . . Be to 
tai buvo radinys, apie kurį reikėtų pranešti. Bet ar Gramba 
neteisus sakydamas: kas tokius daiktus dėvi ir pameta, neži 
no, jų vertės? Pykdamas ant savęs, Siljonis užmigo.

Sekant} rytą jis vėl pasiėmė meškerę ir paprašė žmonos 
vieno lato iš bendros kasos. /

— Meškeriojimai su Gramba mums brangiau kainuoja, 
negu kad tu sėdėtum namuose nieko neveikdamas, — pareiš 
kė žmona paduodama jam pinigą.

— O tu, jeigu mažiau rūgotum, atrodytum žymiai geriau, 
— numojo jis ranka, kita paliesdamas sagtį, esančią kišenėje.

Jie susitiko prieplaukoje ir Gramba dar kartą įdėmiai ap 
žiūrėjo sagtį.

— Žinai, — prasitarė jis — akmuo man nebeatrodo toks 
skaidrus, kaip vakar. Kad tik nebūtume apsirikę! Na, bet 
šiek tiek visvien pelnysime.

Ir jie sparčiai žengė Rygos senamiesčio linkui.
— lai stiklas, — pareiškė juodbruvis jaunuolis, vartyd\ 

mas sagtį tarp pirštų, prie pusrūsio lango.
— Bet kiekvienu atveju tai yra geras sliplas, — spyrėsi 

Gramba.
Jaunuolis šyptelėjo ir pasižiūrėjo j brangakmenį pro 

juodai įrėmintą padidinamąjį stiklą:
— Taip, jūsų tiesa, pone Gramba, tai geras stiklas!
— Na, tu matai, ką moterys dabar pradėjo dėvėti vietoje 

brangakmenių! Niekuom nebegalima pasitikėti! — įsikarš 
čiavęs Gramba pasisuko į Siljonį.

— Duosit latą? — jis jieškojo paskutinio išsigelbėjimo 
pas jaunuolį.

— Šitokių daiktų mes nesupirkinėjame, pone Gramba, 
•— praskėtė rankas jaunuolis, išspausdamas savo šypsenoje 
apgailestavimą.

Jie vėl žingsniavo prieplaukos link, nešdamiesi meškeres. 
Siljonis tylėdamas, o Gramba išvedžiodamas:

— Ar nebuvo gera galvojant ištraukus brangakmenį? 
Tu ir su savąja sąžine jau buvai susitaikęs, na, o aš jos kaip i’’ 
neturiu. Dabar gi, kai paaiškėjo, kad daiktas bevertis, me. 
net neužsimename, jog reikėtų pranešti policijai. O mergi 
nom, gal ir tiktai kiekvienas daiktas brangus, kurį jos pa 
meta. . .

Siljonis staiga sugriebė Gramba už apykaklės ir juokda 
masis pradėjo jį smaugti:

— Ak, tu senas anglies gabale, argi tu vakar nežinojai, 
kad tai tik stiklas?

— Nežinojau, palauk. . . paleisk. . . Aš daleidau, kad 
tai gali būti stiklas, bet galvojau, jog galiu n suklysti. . . O 
ar nebuvo smagus vakaras?

— Užtat rytas nekoks. . . — Siljonis paleido Gramba.
— Rytas niekad nėra malonus, — samprotavo Gramba 

tvarkydamasis apykaklę, — jeigu reikia dirbti, jis visuomet 
yia pertoh nuo vakaro, ir perarti nuo nakties, kai nori miego.

Jie vėl susėdo ant prieplaukos tiltelių ir sumerkė meške 
res. Siljonis, ištraukęs ešerį, numetė jį draugui, nes šis retai 
ką tesugaudavo. Todėl jis meškeriojo už abu. Žmona jį nie 
kino dėl šitos draugystės, kuri neatnešdavo jokios naudas.

Tačiau, kai jis žvilgterėjo į šį žmogų, kuriam niekad gy 
venime nesisekė ir, kuris taip stengėsi jį suviliotii, kad ir aki 
mirkai, kokiu nors spindinčiu monu, Siljoniui kažkaip pagal 
lo jo, ir jis labai norėjo padovanoti Grambai naują švarką. 
Bet tokiam reikalui niekad nelikdavo pinigų, nes šeima buvo 
pirmoj vietoj.

— O, tačiau, jeigu kada nors pasitaikys proga, aš jam 
būtinai padovanosiu švarką, — nusprendė Siljonis.

Tie ir panašūs nutarimai jungė juos neatskiriamai. Tą 
/akarą, kaip ir visuomet, Siljonis paliko karčiamoje savo ia 
tą, nes Gramba buvo jo brangakmenis: spindintis, nekasdie 
niškas ir niekam nereikalingas.

Iš latvių kalbos vertė: Z. K.
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MONTREALIO VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI 
KOMISIJOS APYSKAITA

už 1955 metus.
Laikotarpyje nuo 1955 m. ge lėlius ir metrašti ............ 9,25

gūžes 8 d. iki 1955 m. gruodžio Sumokėta čekių keitimo iš- 
31 d., Montrealyje veikė 3 laidos ir valiutos skirt. 1,56
gimnazijai remti būreliai; Nr. Liko 1956 m. kasoje ....27,01 
46, vadovaujamas Jono Jurgu 
čio, 64 ir 91 vad. Pr. Šimelaičio.
Visi trys būreliai minėtuoju lai suomenės žiniai, nuoširdžiai dė 
ku turėjo laisva valia pasižadė kojų rėmėjams ir vienkartinia 
jusiu jų gimnaziją remti 104 rė ms aukotojams bei mūsų Kana 
mėjus. Bet didelė dalis jų savo dos lietuvių spaudai už taip 
žodžio neišlaikė. Pilnai pasiža nuoširdų gimnazijos rėmimą, 
dėjimą išpildė 62 rėmėjai. Savo Didelė padėka priklauso p. Va 
pasižadėjimus tesėjo nepilnai nagui ir Šeidžiui, kurie aukoda 
25, o kiti pasižadėjimo visiškai mi savo liuoslaikj padėjo pini 
neištesėjo. gus rinkti. Pasižadėjusiųjų sko

Nurodytu laiku Vasario 16 la, nesumokėti pinigai — 293 
gimnazijai ir vargo mokykloms dol., kurie yra laukiami.
Vokietijoje išlaikyti surinkta P. Šimelaitis.
^būrelio ...................... 141,00 TRŪKSTA TALKININKŲ

64 ir 91 būrelių..............499,62 Kaip matėme, pagal Montrea
p. Vanagas surinko . ...76,00 lio koloniją, rėmėjų skaičius 
Montr. ateitininkai, per yra neginčijamai permažas.

p. D. Mališkienę . .. .26,00 Tautiečiai visiems bendriesiems 
buv. Montr. choras, per reikalams yra neabejingi, bet

p. A. Rusiną aukojo. .145,44 reikia, kad rastųsi pasišventė 
Br. Ignatavičius .................5.00 liai-lės, kurie galėtų periodiškai
K. Lukas ..............................5,00 juos aplankyti ir auką paimti.
J. Šeidys aukojo ir surinko Prašau skautus-skautes, Akade

aukų ............................... 16,00 mikus ir kitus, geros valios tau
Petras ir Irena Lukoševičiai,

rėmėjo mokes., aukojo 28,00 
St. Zavadsko auka .............5,00
Montr. liet. bank. „Litas“ 5,00 
Šešt. Verduno mok. moki

niai, vargo mokykloms iš
laikyti Vokietijoje, tuo 
laikotarpiu, Įmokėjo ..23,74

Aug. Kudžma......................11,00
Viso turėta pajamų 986,80 
Išlaidos:

Vasario 16 gimnazijai 914,24 
Vargo mOk-loms paremti 34,74 
Vokietijos kr. v-bai už ženk-

Viso turėta išlaidų . .986,80 
Tiekdamas šią apyskaitą vi

vardintoms organizacijoms ir 
asmenims, aukavusiems vargs 
tantiems tautiečiams Europoje 
šelpti: po 20 dol.: L. Kat. Mot. 
Dr-jos Montrealio Sk. (auka 
skiriama Vasario 16 d. gimnazi 
jai); po 10 dol.: Liet. Atg. S- 
dis, „Neringos“ skaučių Tun 
tas, Mag. Juškevičienė; po 5 
dol.: K. Toliušis, K. Lukas,,E. 
ir V. Kerbeliai, J. Šimelaitienė, 
Br. ir J. Lukoševičiai, E. ir V. 
Gruodis, L. Urbonas., E. Kudž 
maitė, E. Sheffchick,,ę. Stanke 
vičius; po 4 dol.: J. Baltuonie 
nė; po 3 dol.: Maskaliūnai, S. 
Remeikaitė, P. Kubilius, V. Ku 
nckaitė, J. Draskinienė, N. ir B. 
Povilaičiai, Ir. ir P. Lukoševi 
čiai; po 2 dol.: T. Zavadskienė, 
Blauzdžiūnas, P. Keršulis, P. 
Bukauskas, R. Bukauskas, A. 
Pilvpaitis, Ališauskas, L. Kun 
napuu, Urbonai, B. Petronienė, 
M. Barteškienė, I. Dikaitienė, 
M. Kringelis, M. ir V. Puzarau 
skai, J. Strėlienė, A. Paukštai 
tienė, M. Gaputytė, Dr. E. An

tiečius Į šį kilnų, mūsų tautinės 
gyvybės išlaikymo tremtyje 
darbą. Sutinkantieji talkinin 
kauti, prašomi paskambinti te 
lefonu TR 2859. Kvitų knyge 
les ir kitus nurodymus tuojau 
prisiųsiu. Mūsų išduodami kvi 
tai tinka ir prie income tarų

P. Šimelaitis.
PADĖKA.

KL B-nės Montrealio Apylin 
kės Šalpos Komisijos vardu 
nuoširdžiai dėkoju žemiau iš

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. i

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS 
la METŲ JŪSĘ TARNYBOJE 

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

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

{VAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
p S r

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

MAMERTAS MACIUKAS
V Y R B K V ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

sevičius, J. Čekauskas, J. Gir 
džius, K. Markevičius, K. Am 
brazas, A. Žukauskas, J. Ker 
šys, V. Pileckas, J. Kalakaus 
kas, A. Navikevičius, K. Gu 
džiūnas, J. Kriščiokaitis, A. Mi 
kalajūnas, J. Bajoras, B. ir V.

drukaitis, V Jancevičius, Iz. įura^
Mališka, O. ir Č. Januškevičiai, "
BakanaviČius, ir du asmenys, 
kurie pavardžių nenurodė; 5 
dol.: J. Jurėnas; po 1 dol.: A. 
Bernotas, Balčiūnai, Trečiokai, 
Zavišius, E. Mačionienė, G. Ma 
čionis, J. Rimkus, Tumasonis, 
S. Leleckas, Jasučiai, Zabiela, 
Monstavičiai, Karalevičiai, Ve 
nskai, Morkūnas, J. Miliaus 
kas, Ą. Leonavičius, G. Čapkau 
skienė, J. Jagminas, Malaiška, 
O. Maikelienė, Vilimienė, Pie 
daičei, Vaitiekūnai, Jazokai, 
Liesunaičiaį, Šeidžiai, Andrie 
jauskienė, Januškai, Ivanaus 
kai, Dauderai, Jurkšai, Gotau 
tai, Skaisgiris, M. Mačionienė, 
Bubeliai, K. Butkienė, Lauri 
naitis, J. Pažėra, S. Remeika, J. 
Cibas, L. Bernotienė, J. Gabru

muo, kuris pavaidės nenurodė; 
po 0,8 dol.: Stulginskiai; po 
0,5 dol.: J. Braknys, Repšys, 
Petruliai, Martusevičius, Ru 
dinskas, Čepuliai, J. Stašaus 
kas; po 0,25 dol.: Juraitis. Rū 
bus ir avalinę aukavo: M. Šega 
mogienė, O, ir T. Stankūnaitė, 
Jurkienė, kun. Jokūbaitis, Sibi 
tienė, E. Dalmotienė, ir vienas 
asmuo, kuris pavardės ncnuro 
dė (auka įteikta per kleb. kun. 
J. Kubilių). Maisto siuntinį au 
kavo F. Skruibis.

J. Kęsgailienė, 
Komisijos iždininkė.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA TOKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montkealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

SAL1ONAS DIVA MODES
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. į

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. I 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve x
„LITAS” I

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai x

duodamos betkokiam geram tikslui. g

Ved. D. Jurkus, He 4280. |

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

Pirm. A. Norkeliūnas ............................... RA 7-3120 £

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
DELHI-TILLSONBURG, APYLINKĖS, LIETUVIŲ 

KRONIKA
Mokyklos parengimas

Lietuvių Bendruomenės mo Pp. Stradomskis — pirm., 
kyklai paremti, suruoštas pasi Matelis — vic. pirm., Pocius— 
linksminimas ne tik davė pelno, sekr., Mažeikienė—ižd., nariai: 
bet suteikė puikią progą pasi Treigys, Gurklys, Alb. Augus 
džiaugti mūsų jaunąja karta. tinavičius, Tuinyla, Šiūina;

Mokyklos mokytojų: P. Lu kandidatai: Augaitis ir Balčiu 
košiaus ir kun. Rickaus, prie nas. Iš Evangelikų lietuvių pa 
žiūroje mokyklos mokiniai su kviesta: pp. Gutauskas Os., He 
vaidino vieno veiksmo veikalą sleris Alb.
ir padainavo keletą lietuviškų Tai žmonės, su kuriais mes 
dainelių. Publika karštai pa šioje apylinkėje gyvenanti daž 
plojo, o bendruomenės valdyba nai susiduriam ir turime ivai 
vaikučius gausiai apdovanojo, riaušių reikalų. Jie yra Įvairių 

Pelno gauta 109,51 dol. Pini pažiūrų ir Įsitikinimų. Ir tikrai 
gai perduoti mokyklos vadovy reikia pasidžiaugti, kad šiam 
bei. Rengėjai ir mokyklos va tikslui jie rado bendrą susita 
dovybė nuoširdžiai dėkoja ši rimą ir norą dirbti drauge.
tikslą parėmusiems ir nepabū Mes kviečiame visus lietu 
gusiems tokiame blogame ore, vius susitikti su Jums geriau 
išjudėti iš namų ir paremti sa pažįstamu - patikimu, šios ko 
vo Įnašu bendrą lietuvišką mo misijos nariu, išsiaiškinti visus 
kyklą. neaiškumus ir kartu, kaip ir jie,

KLB Delhi Apylinkės V-ba. prisidėti prie vieningo savo 
r iT'T'tixztii m.mi, lietuviško kampo pastatymo.STATYBA v Nieko nėra bangesnio kaip

31 AI iba meilė, savo ir savo tėvų gimtą
Namų statymui sušauktasis jam kraštui, o tą meilę mums 

susirinkimas, šioje apylinkėje, padės išlaikyti tie namai, ku 
rado ne mažą susidomėjimą, riuos mes norime pastatyti. 
Dauguma, aktyviųjų lietuvių, 
šiame susirinkime skaitlingai 
dalyvavo.

Nežiūrint nuomonių skirtu 
mų diskusijų metu, namų staty 
mui buvo vienu balsu pritarta.

Tai buvo didelio darbo graži 
pradžia, kurią pradėjo čia susi 
rinkusieji.

Susirinkusieji nutarė, kad: teikti publikai daugiau informa 
Namai bus statomi šėrų pagrin cijų namų statymo reikalu, 
du visų šioje apylinkėje esan (Bus atstovas iš Toronto). Su 
čių lietuvių, norinčių šias akci silaukti moralinės, bei materia 
jas pirkti. linės paramos pradėtam darbui.

Pavadinimas — Lietuvių Na Jūsų atvykimas bus Įnašas Į 
mai — parėmimą šio didelio mūsų už

Vieta, Tillsonburgo mieste, sibrėžto darbo. Iki pasimaty 
ar apylinkėje. mo. Rengėjai.

Namų projekto sudarymui, — Pietų Vietnamo premje 
statuto paruošimui, šėrų, pasi ras sako bendradarbiausiąs su 
žadėjimų rinkimui buvo išrink taikos komisija, bet rinkimams 
ta laikinoji valdyba iš sekančių nėra pagrindo, nes šiaurėje nė 
asmenų: ra laisvės.

K.L.B. Apylinkės Valdyba.
NAMŲ STATYMUI 

VALDYBA, 
balandžio 28 d. (šeštadieni), 7 
v. v. Aylmer Cummunity salė 
je ruošia linksmą šokių vakarą.

Bus gera muzika. Įvairūs ge 
rimai ir užkandis. Tikslas—su

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio h kt. informacijų pas
Montrealio atstovu

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

3910 St. ZOTIQUE St.,E. į 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

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

reikmenis su nuolaida.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davanų siuntinių persiuntimo 
firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv.
« medžio dirbiniai.
I SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo-
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
X Lietuviams nuolaida.
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
5 P. Q. > Tel.: HU 8—0162,-

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MON I HEAL 
(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)
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SUDBURY, Ont.
GRAŽŪS REIŠKINIAI SUD BŪRIO LIETUVIŲ 

KOLONIJOJE
Sudbury šio mėn. 14 d. įvy terijai vertingą dovaną — sta 

kęs apylinkės valdybos sureng line lempą.
tas šokių vakaras su gera inuzi Malonu prisiminti, kad ir į 
ka ir turtingu bufetu davė pa Bažnyčios Komiteto šio mėn. 
jamų 419,12 dol., išlaidų 306,82 8 d. suruoštą pobūvį taipogi ga 
dol., gryno pelno liko 112,30 tįsiai atsilankė tautiečių, kas ro 
dol. Kadangi bendruomenės ka do, kad vietinė lietuvių bend 
sa buvo beveik tuščia, tad gau ruomenė yra vieninga ir gra 
tasis pelnas pirmiausia bus nau žiai sugyvenanti. Džiugu ir tai, 
dojamas išlaikyti vietinę vargo kad mūsų gerbiamasis klebonas 
mokyklą. kun. A. Sabas kiekviena proga,

B-nės v-ba nutarė šių metų kalbėdamas bažnyčioje, ar ki 
eigoj suruošti su atitinkamo tur, ragina tautiečius tarpusa 
mis programomis minėjimus: vyje sugyventi ir laikytis vieny 
a) Motinos dienos, b) birželio bės, nes tik vienybėje galybė, 
15-tos, c) Rugsėjo 8-tos ir d) o būdami vieningi ir galingi gra 
Lapkričio 23-čios. Be to, dar su žiai kultūringai gyvensim ir sė 
ruošti gegužinę ir vieną kitą šo kmingai įsijungsim į kovą del 
kių vakarą su programa.

Šių metų apylinkės valdyba 
džiaugiasi turėdama visuome šyti apylinkės 
nės paramą, kas matyti iš pra šiais metais gausiai aukoti T. 
ėjusio parengimo, nes nežiūrint Fondui ir kuoskubiausiai užsi 
labai blogo oro, didžiulė salė bu mokėti solidarumo mokestį, 
vo pilna linksmai nusiteikusių Tam tikslui valdyba prašys į ta 
tautiečių. Visuomenės parama Iką keletą veiklesniųjų asmenų, 
įgalins valdybą ateities veiki 
mui užsibrėžti didesnių planų, salėj yra rasta moteriška apy 

Didelė padėka priklauso So rankė.
fijai Rakštienei už paaukotą lo kreiptis į p. J. Dženkaitį. K. D.

St. CATHARINES, Ont.
BYLĄ IŠSPRENDĖ TEISMAS

7(458) „Nepr. Lietuvos“ nu buvo sprendžiamas teisme. Teis 
mery buvo rašyta, kad St. Cat mas p. J. Šarapnicką išteisino, 
harinės anglų spauda aprašiusi nes teisme paaiškėjo, kad jis 
įvykį iš lietuvių gyvenimo : buvęs užpultas savo namuse ir 
„Juozas Šarapnickas peiliu per p. P. Dauginą sužeidęs ginda 
dūrė Praną .Dauginą“. Šis susi masis nuo šio užpuolimo, 
dūrimas įvykęs kilus ginčui dėl Geriau būtų, kad lietuvių tar 
moters. pe teisminių bylų nebūtų.

Dabar šis nemalonus įvykis Buvęs teisme.

Kodėl vadinama
SECURITY GRAPH“! 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.

AS

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI

Tėvynės laisvės.
Valdyba yra numačiusi pra 

bendruomenę

Šio mėn. 14 d. pobūvio metu

Kas pametė, prašom

J. G. Skaistys.
Kokio dydžio apsidraudimo 
Tamstai reikalinga, kad už
tikrinti saugią šeimos ateitį? 
Manufacturers Life „Securi
ty Graph“ atsako į šį klausi
mą labai aiškiu ir paprastu 
būdu. „Security Graph“ pla
nas, Tamstai aiškiai parodys, 
koks apsidraudimas atneš 
Tamstai ir Tamstos šeimai 
geriausiai prieinamomis są
lygomis, labiausiai užtikrintą 

ateitį.
Dėl smulkesnių informacijų 

pasiųskite žemiau pridėtą 
kuponą.

LONDON, Ont.
PASKUTINIS PASILINKSMINIMAS

Balandžio 28 d. puikioj Odd geras orkestras. Veiks loterija 
Fellows Temple salėj, 555 Dun ir bufetas su visų rūšių gėri 
das St., rengiamas šaunus pa mais! Pradžia 7.30 vai. v. K vie 
silinksminimas, kurio visas pel čiami visi. Čia lietuviškoj nuo 
nas skiriamas Vasario 16-osios taikoj maloniai pi aleisti šestadie 
gimnazijai paremti ir Vokietijo nį ir paremsit svarbų labdary 
je likusiems lietuviams senelia bės darbą. Juk ten dar tiek da 
ms, našlaičiams ir ligoniams su ug mūsų kenčiančių brolių ir 
šelpti. Iš gauto pelno nebus nė sesių, ligoje praradusių viltį ir 
cento paimta kurios nors orga nematančių šviesaus saulės spi 
nizacijos kason! Lietuvis visa ndulėlio! Savo auka Tamstos 
da pasižymėdavo savo vaišin palengvinsit jų tragišką kasdie 
gurnu ir širdies gerumu į vargą nybę. D. E. F.
patekusiam artimui. Todėl tikė .
tina, kad brangus tautiečiai bus <<
jautrūs ir šį kartą: ne vienas ir a Lietuviai advokatai 
nešokantis ateis, turėdamas ti » NEIMAN, BISSETT «
kslą paremti skaudaus likimo iš « & SEGU IN »
tiktus brolius. a » • . c ,. .. «T . , , . , „ . « Barristers, senators,

Linksmavakario data pritai » Notai- Public a 
kyta ūkininkams, kurie dabar « y '
dar nėra perdaug mti ir, rei a H e y d e n Street 
kia manyti, kad jie ir visi Lon » (netoli Bloor ir Yongle) :| 
dono ir apylinkių lietuviai pa « Toronto 5, Ont. 
sinaudos šia proga, nes daugiau a -p„i . ofice WA 4-9501 it 
pasilinksminimų šioje salėje Ii S pes . 0978
gi rudens nenumatoma. Gros

J. G. Skaistys
The Manufacturers Life 

627E. Main St., Hamilton, Ont.
Aš norėčiau sužinoti dau
giau apie „Security Graph ‘

Pavaldė .........................................

Adresas

(325-55)

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Lietuviška prekyba

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

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

geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
Lietuviams duodamos nuolaidos.

Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, 
kurioje priimami pataisymui visų rūšių radijo, Televizi

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

arba pagal susitarimą.
Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356

Jūsų 
sime 
listų

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

PRIIMAM! UŽSAKYMAI IR PASTŲ SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
| Jonas V. MARGIS, Plim. Ik

WINDSOR, Ont.
ŠIO METO KRONIKA.

Linksmavakaris, ruošiamas kas kolonijas taip gražiai bend 
K.L. B-ės Windsoro ap-kės v- radarbiaujant. Jų neskiria jo 
bos vokiečių „Teutonia“ sale kios sienos ir lietuviški reikalai 
je, įvyks balandžio 28 d. Gros jungia bendram darbe, 
puiki muzika ir vyks kitos įvai 
renybės. Kviečiame atsilanky 
ti ir drauge su windsorieciais 
linksmai praleisti laiką.

Susitikimas Windsoro ap-kės 
v-bos ir IV-tos Lietuvių Die 
nos Komiteto su Detroito lietu 
vių b-nės ir spaudos darbuoto 
jais įvyko balandžio 15 d. ponų 
Barauskų bute. Detroitiečiai 
buvo supažindinti su Komiteto 
nuveiktais darbais ir gautas pa lyvavo ir lietuvių.

PRAŠOMI ATSILIEPTI ŠIE 
„N. L.” B-VĖS

ŠĖRININKAI
ir paduoti savo adresus:

K. Astravas, B. Astrauskas, 
K. Aperavičius, J. Brajus, L. 
Bielskis, Z. Bakaitis, Jonas Dė

Gegužės pirmoji — Marijos dinas, J. Dėdinas, D. Daunytė, 
Diena Windsore artėja. Kaip q Dovydaitis, Albertas Dran 
kiekvienais metais, taip ir šie sutavičius, A. Juozapavičius, 
met Jos garbei daroma eisena, p. Ignatavičius, A. Ivanauskai 
Sudarytas komitetas, kuris ru p jankus, J. Jablonskis, J. J.

Ka neliūnas, Vyt. Kvedaras, Pr.
KLB

pinasi eisenos pravedimu. Ka neliūnas, 
dangi pirmoji išpuola antradie Kalvaitis, J. Krivickas, 
nį, tai viskas vyks vakare. Pra Delhi Apyl. Komitetas, P. Kon 
džia septintą vai. Praeitais me drotas, J. Kukta, V. Kasperavi 
tais nors ir nedidelis būrys, da čius, Jonas Kamaitjs, Pr. Kun 
\ Būtų malo gytė-Žymantienė, EI. Lingė, J.

žadas, kad jie ateis į pagalbą nu matyti šiemet daugiau, ypač Marozas, J. Mozūraijis, V. Ma 
pačią šventę pravedant. Tikrai jaunimo ir moterų, turinčių tau cijauskas, J. Mastavičius, M. 
džiugu matyti tas dvi lietuviš tinius rūbus. J. S. Meškauskas, G. Mickėnas,

, Bronius Misius, A. Norkus, 
Eug. Narušis, A. Paulauskas, 
P. Petrulionis, J. Paulauskas, L. 
Pečiulis, Juozas Paukštė, Ro 
mualdas Žiogarys, Vladas Že 
maitis, J. Stukas, V. Stabingis, 
J. Gečas, P. Račiūnas, A. Šiau 
dinis, P. Papuška, A. Švelnis, 
A. Pundžius, A. Naruševičius,

SKAUTAI...
Atkelta iš 3-čio psl.

(Skelbimas) abejo turi turėti tokius Rajonų kų ar vadeivų veikimą ir davi 
vadus, t. y. — būti Pirmijos ir nėti jiems įsakymus, parėdy 
vyr. sk-kų atstovai bei PLSS mus ar ką panašaus, kuriems 

ambasadoriai. pagaliau davinėti R. v-dų tei
Visiškai kitas klausimas pa sės dar pilnai nenustatytos.

Aš laikiausi ir laikysiuos kun. A. Vilkaitis, J. Meškytė, 
principo, kad vadai mažiau ko Br. Žilinskaitė, P. Styra, Dr. V. 
manduotume, o gal daugiau pa Suima, L. Vyšniauskas, J. Pet 
drąsintume ir padėtume jaunes kevičius, Pr. Žemaitis, J. Igną 
niems vadovams. tavičius,

Mums belieka šia proga pa vilėnas,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS sidaro ypatingai Kanadoje ir 
KOBA Ltd., Londone, siunčia dar labjau Toronto apylinkėje, 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus kur yra vyr. sk. su štabu, mūsų 

spaudos centras ir bendrai vie 
nas iš PLSS Brolijos veiklos 
centrų iš kur tie patys nariai 
įeina į kelius štabus bei neša gvildenti visus mums rupimus nius, V. Oželis, A. Mirskis, B. 

įvairias agštesnes pareigas. ’ ’ •< n-j.
Tokiuo atveju — tokioje ap 

linkoje — taigi man jau reikia 
daug takto, kartais net susival 
dymo ir svarbiausia savo parei 
gos supratimo. Jeigu viskas ei 
na gera vaga iš principo, tada 
reikia elgtis atsargiai ir gerai 
riedančių ratų netrukdyti. Aš 
skaitau, tik tada man reiktų įsi 
kišti, kai tie ratai tikrai prade 
tų blogai suktis ir jieškotų su 
stoti, atseit man lieka patronau 
ti ir prižiūrėti jaunesnių brolių- 
-sesių jaunystės skautišką žai 
dimą.

Man tik tenka pasidžiaugti, 
kad Kanados Rajono tuntai la 
bai gražiai sugyvena — dirba 
bendrai — vis tobulėja skauty 
bėję — daugėja skaičiumi ir aš 
tenorėčiau, kad taip tęstųsi ir 
toliau.

Dėl ypatingos mano vadovau 
jamo Rajono padėties aš ven 
giau kištis į bėt kokį tuntinin

siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D Ž I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 
(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMZ 'LIETUVON 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —
PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 
iš įvairių Draudimo B-vių ir 

Workmen's Compensation Board. —
PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. —

; PILIETYBĖS REIKALAI. —
[ NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
! PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

J. Rutkauskas, V. Po
A. Kiršinąs, P. Gir

klausimus, arčiau susipažinti, Grikenis, P. Eidukas, A. Butke 
suglausti mūsų eiles — susidai vičius, J. Misius, A. Kulvins 
nuoti mūsų bendrų rūpesčių ir kas, J. Žemaitis, A. Tėvelis, V 
džiaugsmų darbe. Jei mes vyk Baltrašiūnas, V. Laniauska 
dysime mūsų obalsį Dievui, B. Špringelis, A. Želvys, P. Za 
mes tapsime švarūs savo minty barauskas, B. Aselskis, A. Dob 
se, širdyse ir darbuose ir mu rovolskis, J. Mačiukas, J. Rim 
ms patiems tremties gyveni kevičius, A. Gureckas, J. Žiau 
mas pasidarys lyg Aušrinė žv rinskas, P. Gedvilas, J. Kirstu 
aigždė - kelvedys mūsų nu kas, H. Sukauskas, J. Stankus, 
mylėtą didžiųjų prosenelių ša V. Mikuckas, J. Riauba, P. Si 
lėlę. Kad mes atiduotume tą, daras, A. Paulauskas, P. Graus 
ko laukia iš mūsų Tėvynė mes lys, P. Rabliauskas, J. Petro 
turime padėti jaunesniems ne nis, V. Vaičaitis, V. Pašilys, A. 
užmiršti savo kalbos, išsiauklė Štreimikis, M. Šelmys, K. Tu 
ti geresniais žmonėmis, susida ba, F. Noreika, J. Vilimas, J. 
ryti gerų draugų svetimųjų tar Černiauskas, L. Vindašius, J. 
pe, ištesėti nenuilstamą kovą Zurlys, Fel. Skrinskas, K. Sk 
iki nevydonas išsikraustys iš rinskas, A. Sutkaitis, K. Sta 
mūsų nukryžiuotos tėvynės, nys, Liet. Socialdem. kuopa Ha 
Tam mes Čia ir suvažiavome, miltone c. o. Mr. J. Stanėnas, 
kad vieni kitiems perduotume P. Stauskas, P. Seibutis, Jv1 
savo patyrimus, kaip tai įvyk Sakolauskas, L. Stanevičius, 
dyti; ypatingai jaunesni pasi Šileikis, K. Urbonas, J. Usval 
mokytumėte iš vyresnių, kad tas, P. Verikis, Eug. Vitartas, 
arba plečiantis arba reikale ga St. Venskienė, Antanas Vizgir 
lėtumėte užimti vadų vietas da, Antanas Vilkas, Br. Znoti 
Kiekvienas iŠ mūsų nelaukime nas, J. Zabielienė, A. Žadrikis, 
įsakymų ar parėdymų bei nebi K. Žukauskas.
jokite, kad dar nesate daaugę- Prašoma atsiliepti adresu: 
-pasirengę, bet jei jėgos leidžia, „Nepriklausoma Lietuva“, 7722 
kasdien po valandėlę paaukoki George St., Ville Lasalle, Mon 
te skautybės ir tėvynės labui, treal 32, P. Q.
Tik tada mes pasidarysime stip 
rūs kaipo egzilų nenutaustanti 
tauta — tik tada mes būsime 
tikrais skautais ir jaunesniais 
vadais.

Ištvermės ir pasekmės. 
Vis budžiu!

KT- XX------- HK XX------------X

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088

XK

A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

M. D. M O R T O N, 
B. A., L L. B.

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Blocr St. VV. Toronto.
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ČIKAGOS LIETUVIŲ

Vyru choro ved. muz. VI. Baltrus išvežioti savo mašinomis: 
rušaičio, sol. St. Baranausko ir V. Panavaitei, J. Bulioniui, K. 
rašytojos B. Pūkelevičiūtės kon Bungardai.
certas, Įvykęs Hamiltono Me Nuoširdi padėka priklauso Či 
morial School Auditorijoje, su }<agos Lietuvių Vyrų Chorui 
traukė tik apie 300 klausytojų. vad muz. vi? Baltrušaičio, o 
Gaila, nes koncertas savo me ypač vlabydos pirm. V. Ra 
niniu lygiu, buvo augščiausias dzįuh kurie suprato mūsų sun 
iki šiol girdėtų Hamiltone. Ne j-ią materialinę padėti ir jokio 
nuostabu, kad jis pagal atšilau honoraro už koncertą nepaėmė, 
kiusiųjų skaičių ir davė SLA sutikdami tik su atlyginimu ke 
kp. beveik 350 dol. nuostolio, honės išlaidų, lygiai kaip ir

Šių išlaidų padengimui SLA sol St. Baranauskas, rašytoja 
kp. birželio 30 d. V. Narušio g Pūkelevičiūtė ir muz. A. Ku 
ūkyje rengia didelę gegužinę ir čiūnas. Visiems svečiams — 

gsėjo mėn. 15 d. Royal Con Hamiltono ir apylinkių lietuvia 
i tight viešbutyje^ pirmus po ms uz atsilankymą į koncertą 

iros atostogų šokius. taip pat lietuviškas ačiū.

KAS YRA
NAUJO?

PARAPIJOS KLEBONAS 
ir parapijos komitetas išsiimti 
nėjo visiems parapijiečiams at 
sišaukimus, kviečiančius prisi 
dėti 22 dol. (kartu su nario mo 
kesčių) prie bažnyčios skolos 
padengimo, kuri kaip žinome, 
yra 10 tūkst. dol.

NAUJŲ KANADIEČIŲ 
pasirodymas su tautinėm dai

Nors šis koncertas atnešė vai 
dybai apie 350 dol. nuostolio, 
tačiau didžiuojamės juo, nes jis 
savo meniniu lygiu buvo pir 
mas toks Hamiltone.

SLA Hamiltono kp. V-ba.

padarė 
manė

Taip, momento naujiena tai, 
kadi P E N M-,A N S, paleido 
rinkon 2-gubų padų kojines 
Kanadoje, gražių spalvų de
rinio. IŠSITEMPIANČIAS, 
tinkančias specialiai pavasa
riui. Galite pasirinkti pa
prastas, languotas ar spal
vų pagal paskutines madas, 
kaip : Pecan, Melon ar Mint. 
Patogios ir gražios, skirtos

KINGSBEER

Grožio ekspertas atidengia kodėl...-,BI

VYRESNES MOTERYS 
ATRODO JAUNESNĖMIS

pinigingu
jums, jei tik reikalausite
2-gubų PADŲ vieno dydžio 

IŠSITEMPIANČIŲ 
KOJINIŲ pagamintų 

22-S-6

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

pirmą kartą

VANCOUVER, B. C.
LIETUVIŲ JUDĖJIMAS
Iš Montrealio, P. Q. į Vanvų kalbos’, 

couverį atvyko Adolfas Jurjo 
nas ir Stasys Sibitis. K. L. B. 
Britų Kolumbijos Apylinkės 
Valdybai tarpininkaujant juo 
du tuojau pat gavo staliaus dar

Washingtone Valstijoje. Norei 
ka yra ginklų meisteris, gimęs 
Chicagoje, nepamiršęs savo tė

Rašo Nancy Ann Stokes
Vakar televizijos studijoje aš JAUNESNE NEI JŪS KADA 

stebėjau stebuklų! Nustebęs ATRODĖTE PRIEŠ TAI. Ir 
mačiau 45 metų moterį, kurį at atsiminkite! 
rodė dešimčia metų jaunesnė 
per kelias minutes. Aš mačiau 
Ern Westmore, vieną iš Holly 
woodo geriausių grimo meni 
ninku, parenkant vidurinio am 
žiaus moterį iš jo studijos žiū 
rovų tarpo. Tada, Mr. Westmo 
re stebint, ji panaudojo naują 
grožio formulę savo veidui ir 
kaklui. Mačiau, kaip momenta 
liai raukšlės, tamsūs paakiai ,,se 
numo bruožai" dingo. Mačiau, 
kaip spuogai ir intapai dingsta. 
Mačiau, kaip pavargusi, senat 
viškai atrodanti oda virto sati 
no švelnumo ir vėl jauna.

Toliau keliais brūkšniais pa 
sidažė lūpas. . . pakeitė 
antakius, patvarkė plaukus. Su 
kiekvienu brūkštelėjimu aš gir ta. Svarbu ne kiek joms metų, 
dėjau susirinkusiųjų nustebi 
mo dūstelėjimų, matant vyks 
tant stebuklingą pasikeitimą.

Jos veidas spinduliavo jaunat 
višku šviežumu ir grožiu, vilio 
jančios lūpos buvo nepaprastai 
žavingos. Jos veido oda dabar 
buvo tokia švelni, kad tiesiog 
norėjosi prieiti ir paliesti, 
būdingiausia yra, kad tai, 
Ern Westmore padarė šiai 
teriai, jūs galite padaryti 
savo namuose per kelias minu 
tęs... ir atsiekti to NERIZIKU 
OJANT NĖ CENTO!
NAUJAS GROŽIO KOSME 

TIKOS IŠRADIMAS.

Ir 
ką 

mo 
sau

Šis revoliucinis 
naujas makeup pasiskleidžia 
taip švelniai, taip lygiai, taip 
natūraliai, kad nereikalinga 
pudra.

Ern Westmore, Hollywood'o 
grimo menininkų dekanas

PASAKO TEISYBĘ APIE 
EKRANO ŽVAIGŽDES:

„Dažnai žmon 
ės manęs klau 
šia, kaip tai 
yra, kad taip 
daug artisčių, 
kurios yra „vy 
resnės“, gali 
vaidinti glamo 
ur-girl roles? 
Labai papras

bet kaip jūs atrodote! Jos nėra 
amžinai jaunos... jos turi tam 
tikrų paslapčių“.

nom, muzika ir šokiais yra nu 
matomas Forum arenoje, ry 
šium su taip vad. pilietybes sa 
vaite, į kurią atvyks ir imigra 
ci'jos ministeris. Ji bus praves 
+ ' -antroje gegužės mėn. pusėje.
T FONDO HAMILTONO

.yriaus vedėjas ir visa valdy 
ba dar nėra sudaryta, nors iki 
šiol veikusi atsistatydino nuo 
balandžio mėn. 1 d. Nauju sk. 
pirm, paskirtas p. Mikšys.

MOTINOS DIENOS
minėjimas įvyks gegužės mėn.
6 d. vieta ir tikslus laikas bus 
praneštas vėliau.

PADĖKA.
SLA 72 Hamiltono kp. reiš 

kia nuoširdžią padėką visiems 
prisidėjusiems prie mūsų kon 
centro balan. 14 d. pravedimo,
ypatingai dėkodama parapijos nal Security Program) padės 
klebonui kun. Dr. J. Tadaraus jums taupyti be paliovos, kol 
kui ir parapijos komitetui už atsieksite savo tikslą 
leidimą nemokamai pasinaudo
ti parapijos sale svečių pavaiši PSP veikia magiškai — ypatin- 
nirnui, TŽ ir NL redakcijoms gai jei jums sunku prisiversti 
ir administracijoms už talpin taupyti. . . garantuoja, kad jūsų 
tus nemokamai skelbimus ir nurodytas asmuo gaus pilnai 
pranešimus, radijo valandėles 
vedėjui J. R. Simanavičiui, o 
taip pat abiejų Toronto parapi 
jų klebonams už visokeriopą 
paramą.

Nuoširdi padėka svetingie
' hamiltoniečiams, kurie taip 

maloniai sutiko priimti svečius 
iš Čikagos: p. p. Kšivickams, 
Stanaicjams, Telyčėnams, Gra 
jauskams, Šlepečiams, Keženai

mano gyvenime.
The Bank of Nova Scotia asme
ninis taupymo planas (Perso- bą, gerą atlyginimą didžiulėje 

statybos bendrovėje.
Viršyla Tomas Noreika, iš 

tarnavęs JAV kariuomenėje 
Vokietijoje apie 10 metų, pa 
keliui iš Europos per Montrea 
IĮ atvyko Į Vancouver}. Britų 
Kolumbijoje jam patinka ir jis 
čia žada atostogauti apie mene 

numatyta suma, net jei jūs s* laik° Prieš kvykdamas į nau 
prieš tai numirtumėte. Tolimes « Pakyrimo vietą Yakima, 
nių informacijų ir veltui PSP 
knygelės reikalaukite jums ar
timiausiame The Bank of Nova

Scotia skyriuje.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

Jūsų partneris, i 
padedąs

Kanados augime. „jį

®DE LUXE DRY ( I.EANEKS
143—8th AVENUE, LACHINEv « /» r? r-r '-i r-r Lietuviams nuolaida. yį ME7-6727 Sav.: P. RUTKAUSKAS, f

čiams, Šturmaičiams, Mikšia 
ms, Burdinavičiams, Giedraičia 
ms, Gutauskams, Petrušaičia 
ms, Kažemėkams, Vėraičiams, 
Bakaičiams, Svilams, Šukaičia 
ms, Gureckams, Dirvaikiams, 
L. Skripkutei, J. Koll, A. Pau 
kščįui, Kudabams ir padejusie

Europos gydytojas 
Dr. N. S k a a b 

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

The BANK of NOVA SCOTIA

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas labai svarbiu 

reikalu Raimundas Gasiūnas, 
atvykęs 1928 m. iš Rokiškio. 
Prašomas atsiliepti arba jį ži 
nantieji pranešti adresu: 6323 
Beurling Ave, Verdun, P. Q., 
Canada.

LIŪDESIO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 

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

vi
*. k

&.DYERSCO.

0

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

Šr t. t., ir t. t.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0,95
0.95
0.90
0.85

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

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

I
BELLAZZI-LAMY, INC I

TR S151 7679 Geor6e St ’ Ville Lasalle.

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

I
 HE 0211 Offine: 127 Argyle

HE 0311 VERDUN Į

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viats, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA Į

g J.F.WUS0N
| laidotuvių Direktorius |
fe 5531 Verdun Ave, VERDŲN TR 6331 S

g j Lietuviška moterį! kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

HOLLYWOOD BEAUTY 
KIT — NEMOKAMAI!

Visa, ko mes jūsų prašome, 
tai PABANDYTI... ne pirkti... 
bet PABANDYTI Charles An 
tell'o puikų naująjį makeup 
mūsų rizika. Už jūsų pastangas 
mes su malonumu jums pasiusi 
me VISIŠKAI NEMOKAMAI 
pilną Hollywood Beauty Kit $ 
5.00 vertės, kurių turinyje yra: 
5 Hollywood lūpų apibrėžimai; 
trims mėnesiams Charles Antel 
l*o „Pink Blush” Liquid Rou

Nėra paslaptis, kad svarbiau ge; 1 „Šilk Tone“ lūpų paišė 
sias žingsnis į grožį yra jūsų lis; 1 „Fine Point“ antakių pai 
naudojama kosmetikos rūšis, šelis; „Charles Antell'o „Morn 
Metų metais mokslas žinojo, -til-Nite“ lūpų paišelis puikioje 
kad pudrinis-miltelinis makeup „Futura - Goldust“ dėžutėje; 
užkemša odos porus — juos pa Ern Westmore Hollywood Gia 
didina. Šis miltelinis makeup mour Graph... pilnas iliustruo 
trukdo tinkamą ncfturalų odos tas grožio kursas, kuris jau pir 
aliejų funkcionavimą. mu žvilgsniu parodo, kaip su

Pagaliau, po tūksatnčių ban kuoti plaukus ir kaip naudoti 
dymų, mokslas išrado Super- makeup... ir priedui 101 kitų 
-Lanolin Liquid Makeup, kur grožio triukų.
nenaudojamai kenksmingieji Jei po naudojimo Charles An 
odos porus užblekiuojantys mil tell‘o naujojo Super Landin Ma 
teliai. Nesukietina ir nedžiovi peup jūs pažvelgusi į veidrod} 
na jūsų odos. Ir tai buvo vos negalėsite nuoširdžiai pasakyti, 
tik pradžia. kad atrodote dešimčia metų jau

............nesnė... ir jei bent vienintelė 
AIDŽIAU raukšlė, ženklas ar spuogas dar 

SIAS IŠRADIMAS.................... tebematyti. . . jei jūsų draugai
Bet mokslas nesitenkino su ar mylimieji neapiberia jūsų 

makeup, kuris tik pridengė odos komplimentais dėl jūsų jaunat 
nelygumus. Mokslas norėjo viškos išvaizdos... paprastai grą 
juos IŠTAISYTI! Po šimtų ba žinkite makeup ir atgausite sa 
ndymų buvo prieita prie didžia vo pinigus. Jums absoliučiai nie 
usio iš visų laimėjimo. ko nekainavo. Tačiau pasilikite

Jungiant naują stebuklingą Ern Westmare Hollywood Be 
išradimą, vadinamą Sorbitol su auty Kit kaip NEMOKAMĄ 
Super Lanolin Liquid Makeup, dovaną!
buvo sudarytas junginys CO Dėl nemokamos dovanos tu 
VER-UP SU STEBUKLIN rite veikti jau dabar! Charles 

GU ODOS CONDITIONER! Antell'o naujas Super Lanolin 
Jūs tikrenybėje galite justi šį Makeup įkainuota pardavimui 
naują Lanolin-Sorbitol Liquid po $ 5.00 už šešių mėnesių kie 
Makeup veržiantis į jūsų odą. kį. Jūsų Hollywood Beauty 
Jaučiate, kaip tai švelnina jūsų Kit taip pat $ 5.00 vertės. Bet 
odą, padaro jūsų odą švelnią ir jei jūs pasinaudosite šiuo mūsų 
gyvą. Įsivaizduokite! Tik už įžanginiu pasiūlymu, jūs gausi 
tepkite kelis lašus ant jūsų vei te $ 5.00 Hollywood Beauty Kit 
do ir kaklo. Momentaliai jūs ABSOLIUTIŠKAI NEMOKA 
pridengiate šešėlius, tamsias dė MAI! Bet šis pasiūlymas nebus 
mes, spuogus, raukšles, inta pakartotas. Juo greičiau jūs už 
pus... IR VISŲ KIT$ RŪŠIŲ sakysite... tuo greičiau turėsite 
ODOS NEGEROVES! Jūsų naują, komplimentuojančią jau 
kompleksija įgyja švytinčią, jau natvišką išvaizdą. Taigi, prašo 
natvišką išvaizdą su švelniu, me siųsti jūsų NEMOKAMOS 
simpatišku tonu. Jūs tampate DOVANOS kuponų DABAR!

ŠIS ĮŽANGINIS’ PAS ŪLYMAS 
BAIGIASI

PIRMADIENIO VIDURNAKTĮ, BALANDŽIO 30
--------- Išsikirpkite šį kuponą ir pasiųskite iki bal. 30, 1956—---- -

CHARLES ANTELL (CANADA) LTD.,
2 Charles St. West, Dept. 421
Toronto 5, Ontario.
Yes, I would like to try your newly-discovered Super La 
nolin Liquid Makeup and receive FREE yaur Hollywood 
Beauty Kit. When my Beauty Kit and 6 months* supply of 
makeup arrive I will pay Postman $ 5.00 plius C.O.D. 
charges and postage. I understand that if your makeup 
doesn't do all you promise, I may return it for my full mo 
ney back. BUT THE FREE HOLLYWOOD KIT is mine 
to keep as a GIFT.
Check Shade to Match Your Completion:

Brunette (Olive or Tan) ( ) Medium ( ) Fair ( )
NAME .................................... ......................................................

(Please print)
ADDRESS ..................................................................................
CITY................ ............. Zone...................Province..................... į
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DIDELĖ IŠKILMĖ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE 
Vargonų krikštas.

Šį sekmadienį, balandžio 29 tūlų nesusipratimų, bei kitus 
d., 4 vai. po pietų, bus AV nau manymus ir darbus, apie ką se 
jų vargonų krikštas. Lygiai 4 kančiame NL n-ry bus parašy 
vai. įdomus koncertas bažnyčiO' ta plačjau.
je, po jo vargonų krikštas. Vi LAIKAS iš šeštadienio, bal. 28 
sa tai užims kokį pusvalandį, j sekmadienį, bal. 29 d., keičia 
Tuoj po apeigų bažnyčioje bus mas į vasaros laiką — laikrodis 
parapijos salėje iškilminga va pastumiamas valanda pirmyn, 
karienė. Įėjimas 1 dol. Visus la 
bai nuoširdžiai prašo klebonas 
dalyvauti šiose iškilmėse. Pri 
vačiai teko sužinoti, kad vaka 
rienė ruošiama prityrusių šei 
mininkių ir ji bus puiki su vi 
sais priedais, koki yra galimi. 
Todėl niekas nenusivils, kas tik 
tai atsilankys. Koncertas bus 
trumpas, bet įdomus.
DĖL SPORTININKŲ IŠVY 

KOS Į TORONTO
Per neapsižiūrėjimą praeita 

me NL nr. paskelbiant, kad kre
pšininkai į Toronto turėtų iš 
vykti ketvirtadienio vakare, 
bet reikalinga išvykti tik penk 
tadienio vakare gegužės 4 d. 
Todėl galintieji mums masino 
mis patalkininkauti, prašome 
paskambinti tel. HE 5700.

Be to, prašome ponią, skam 
binusią praėjusios savaitės tre 
čiadienį tuo pačiu telefonu pa 
skambinti dėl galutinio susitari 
mo, nes neužsirašėme Tamstos 
telf. nr-io. „Tauro“ V-ba.
KLSS MONTREALIO SK. 

visuotinis susirinkimas įvyks 
balandžio 29 d., AV parapijos 
salėje po 10 vai. pamaldų. Na 
rių dalyvavimas būtinas. V-ba. 
MISIONIERIUS IŠ KINIJOS 
kun. P. Urbaitis viešėjo Mont 
realy ir AV bažnyčioje laikė pa 
maldas, sakė iš savo misijų pa 
mokslą, po to salėje darė piane 
Šimą apie Kiniją ir saleziečių 
gimnaziją Italijoje. Sekančią 
dieną lankėsi „NL“ redakcijoje 
ir plačiai papasakojo apie sale 
ziečių gimnaziją, dėl kurios yra

su

I STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 25—26

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

RA 2-5229.
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DR. J. ŠEGAMOGAS
C H I R U R G I N Ė ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

j r.iėn.irno vaL: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
n a m ų 1038 Osborne Av. 
Verdi-n. Tel.: PO 6 9964.!!

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I S K A
x priima : 9 a. m. — 10 p. m. •:»
3 5303 Verdun A.. Verdun, <<
Į| Tel.: TR 4M7

8 NOSIES, GERKLĖS ir !>: 
į; AUSŲ SPECIALISTAS | 
P ir CHIRURGAS 
B DR. R. C H ARL A N B; Į 
lį 956 SHERBROOKE E. 1 
ji LA 3-7684 Res. ME 1 61681

I Ir.E.Andrukaitisj

956 SHERBROOKE E. 
Tek: LA 2-7236

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIS IŠRINKO NAUJĄ 

PREZIDIUMĄ
Praėjusį sekmadienį Seimelis 

turėjo gana sunkią dienotvar 
kę: priimti 3 Liet. Dienos n 
Vasario 16 minėjimo apyskai 
tas ir išrinkti naują Prezidiu 
mą. Pirm. St. Naginioniui pa 
skaičius pranešimą ir J. Luko 
ševičiui revizijos aktus, dau 
giausia sugaišta laiko diskusijo 
ms, kaip pasielgti su Vasario 16 
minėjimo pajamomis. Pirminiu 
kaujantis J. Kardelis, numaty 
damas dėl to dideles diskusijas, 
iškart pasiūlė tas pajamas pa 
likti Prezidiumo kasoje. TF ats 

‘ tovybės narys L. Girinis, H. 
Adomonis, J. Kizerskis, p. Bag 
džiūnas ir kt. įtaigojo, kad yra 
tradicija, jog tos pajamos turi 
eiti TF, ypač, kad yra ir KLB 
Kr. V-bos tos reikalavimas. O 
S. Kęsgailą, P. Narbutas, A. La 
pinas, K. Andruškevičius ir kt. 
reikalavo, kad tos pajamos bū 
tų padalytos tarp Tautos Fon 
do ir Neprikl, Fondo Talkos. A. 
Navickas pasisakė, kad tos paja 
mos turėtų būti atiduotos spec 
fondui, kuris jas laikytų ligi 
Lietuva atgaus laisvę. Diskusi 
joms užsitęsus, P. Rudinskas 
pasisakė, kad esą kalbėkime at 
virai: ne tie doleriai čia rūpi, 
bet tam tikras formalinis' laimė 
jimas. Bet prie ko tas mus nu 
ves? Atvirai kalbant, ir jūs ir 
mes esame nepatenkinti, kad 
ten tremtyje nesusitarta. Tas 
netarnauja mūsų tikslams. li
mes ir jūs dėl to nepatenkinti 
savo vadais, bet mūsų vienybės 
išlaikymas ir jiems turi būti įro 
dymu, kad mes reikalaujame 
vienybės, todėl vardan vieny 
bės šį kartą darykime kornpro 
misą ir palikime tuos pinigus 
Prezidiumo kasoje, nekalbant 
apie tuos, kurie surinkti už TF 
ženkliukus. Tą mintį palaikė pa 
kartotinai J. Kardelis, sekreto 
riavęs P. Paukštaitis, I. Luko 
ševičienė ir tai nulėmė balsavi 
mas. Nelengvai davėsi Prezidiu 
mo rinkimai, bet išrinkti šie as 
mens: L. Balzaras, D. Norkeliū 
nas, J. Adomaitis, P. Baltuo 
nienė, P. Paukštasis, p. Anio 
lauskas, p. Staškevičius, kandi 
datai — Valiulis, Šimelaitis ir 
Bagdžiūnas. Revizijos kom. pa 
likta ta pati. Priimtos apyskai 

pernai gerokai apgydė reuma tos ir išreikšta padėka Prezidiu 
tizmą keli asmens, todėl ta vie mui ir 3 L. Dienos komitetui, 
ta pripažįstama tinkama ypač priimti pasiūlymai duoti Pol. k- 
reumatikams.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

„AUŠRA“ — „TAURAS“ 
— JAUNIAI IR „NEPRIK 
LAUSOMOS LIETUVOS” 

TAURĖ.
Rungtynės prasidėjo nepa 

prastu tempu ir karštumu, bet 
tai į vieną, tai į kitą krepšį. 
Tautiečiai rimtai susiima ir pra 
deda kovą, bet Torontas, ture 
damas bent keturiais žaidėjais 
daugiau, o be to laiku pakei 
čiant — pradėjo prasiveržti, 
Daugiau dengdami ir gindami 
savo krepšį montrealiečiai pa 
darė daugiau baudų, o neturint 
pakaitos irgi nežaidimas.

Otto padaręs keletą laimingų 
metimų, sušvelnina rezultatą— 
žinoma neilgam, nes Narbuto ir 
Aneliūno išfolavimas priverčia 
žaisti tik su keturiais žaidėjais, 
o taip ir geriausiems žaidėjams 
būtų sunku išlošti, turint tuš 
čią vietą. Be to susižeidimas Si 
niaus irgi nedavė geresnių re 
zultatų. Tenka pripažinti, kad 
svečiai, turėdami visus žaidė 
jus ir geras pakaitas, galėjo net 
100 užmesti (to mes laukėme), 
bet mūsiškiai nors ir keturi, bet 

„riešutai“ neleido 
nors vis

ATEITININKŲ ŽINIAI
Montrealio vyr. ateitininkai 

kviečiami dalyvauti bal. 29 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje, su 
moję su Šv. Komunija ir po pa 
maldų renkasi klebonijoje bend 
iems pusryčiams, kurių metu 
kun. dr. F. Jucevičius skaito re 
feratą tema: „Karolis Marksas 
ir jo filosofija“. V-ba.

JIEVA IR ANTANAS
KAZAKEVIČIAI, 

pastovūs NL skaitytojai, savi 
ninkai puikios farmos ties Bed 
fordu, turėjo 2 savaičių kelionę 
po Ameriką, pakeliui buvo už gana kieti 
sukę į Toronto, o sugrįžę na perdaug mandrauti, 
mo, iškėlė šaunias tradicines vien rungtynės baigėsi 49—69 
Jurgines, kuriose dalyvavo pp. 
Mačioniai, Monstavičiai, Kara 
levičiai, Šulmistrai ir kt., praė 
jusį sekmadienį lankėsi Montre 
alyje ir viešėjo pas K. Toliušį. 
Pp. Kazakevičiai yra šaunūs lie 
tuviai, geri ir draugingi žmo 
nės, palaiką lietuviškas tradici 
jas.

KARTŪNO BALIUS, 
kurį rengia Kanados Liet. Ka 
talikių Moterų Draugijos Mont 
realio skyr., jau artėja; gegu 
žės 5 d. šeštadienį, A. V. Para 
pijos salėje.

Balius žada būti su progra 
ma - vaidinimu, atskiri stalių 
kai su užkandžiais ir vynu, bei 
kava.

Teko girdėti, kad ponios ir 
panelės jau siuvasi kartūno suk 
neles, nes už tris gražiausias, 
pagal komisijos įvertinimą, bus 
skiriamos premijos: lictuviš 
kais raštais austa paduškėlė, 
knyga „Didžioji virėja“ ir „Mo 
teris“ prenumerata.

Šokiams gros orkestras „Auš 
ra“. Visa visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. Pelnas 
skiriamas AV Parapijos bažny 
čiai ir šalpai. Vaidyba.

VASARNAMIS
6 kambarių cottage ant Riche
lieu upės kranto. Proga už 

$ 3.500.— 
Teirautis HE 3968

IŠNUOMOJAMAS 4 didelių 
kambarių saulėtas butas ant 
ram augšte 238 Young St., 

Montreal. Tel. WI 8857.

PIRKSIU nesenesnj kaip „53“ 
metų naudotą carą. 

Siūlyti — RA 7-5795.

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

Ekonomistas
ALFRED RONNESERGER, 

B. Com., 
Suite 205

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

Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873
C 2104 Mount Royal St. E.

Renė TALB OT
ADVOKATAS

f Suite 306, Aldred Building
5 0 7 Place D'A r m e s MArquette 8045

Toronto „Aušra“ jaunių nau 
dai tuo būdu ir graži „Nepri 
klausoma Lietuva“ pereinamoji 
taurė ir atiteko jiems, kurią pa 
sibaigus rungtynėms, klubo pir 
mininkas J. Lukoševičius įtei 
kė. Tikėkim, kad sekantis susi 
tikimas bus sėkmingesnis ir pra 
rasta taurė sugrįžtų atgal, jei 
tas priklausytų vien nuo tų sp 
ortininkų, kurit lieja prakaitą 
aikštėje. Bet priklauso ir nuo 
to, kaip reaguos Montrealio vi 
suomenė. A. E. Blauzdžiūnas.

GERIAUSIA VASAROJI 
MUI VIETA

J. Jurgučio ir J. Matisaity 
tės vasarvietė Rawdon, 117 Me 
tcalfe Street, prie pušyno, ža 
vių krioklių ir smėlėtų maudy 
nių. Patogus susisiekimas auto 
busais, traukiniu ir geras plen 
tas lengvoms mašinoms.

Kambariai išnuomojami V|i 
sam sezonui. Valgiui virti yra 
gazas ir visi patogumai. Kai 
nos pigios. Teirautis telefonu 
VI 2983 po 6 vai. vakaro.

ROWDON KURORTE

IŠNUOMOJAMI
3 atskiri kambariai šeimai ar 
viengungiams. Apšildyta, 

telefonas, šaldytuvas. 
Skambinti vakarais 7—10 vai.

HA 6305

tui 60 dol., už salę AV parapi 
jai 50, chorui atlyginti patalpų 
ir piano nuomą ir sportininką 
ms. Apyskaita bus paskelbta se 
kanč,iame NL n-ry.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
2536 Beauclerk Avė, prie 
Hochelaga autobuso. Tinka 

vedusių šeimai be vaikų.
Sužinoti telefonu VI 2983 

po 6 vai. vakaro.

REIKALINGA 
moteris — dantų technikė, 

europietė dantų laboratorijoje 
Montrealyje.

Puikus atlyginimas. Pageidau 
jamas geras anglų kalbos nau 
dojimas ir šiek tiek mašinraš 
čio. Rašyti „Nepr. Lietuvai“.

I. G. ELECTRIC R'd.
ElcKtlOS 

IGNAS 
3260

REIKALINGA 
moteris ar mergina 

namų ruošai. Reikia, kad 
kalbėtų angliškai ir mylė 
tų vaikus. Atskiras didelis 

kambarys, reikia apsigy 
venti vietoje.

Skambinti HU 8-5765

REIKALINGA 
vedusių pora

namų ruošai. Abu turėtų 
kalbėt iangliškai. Vyras— 
kaip daržininkas ir ir sun 
kesnių darbų apyvokos pa 
dėjėjas, moteris — padėti 
prie vaikų, paprastas viri 
mas, lengvi namų ruošos 
darbai. Reikia apsigyventi 

vietoje.
Skambinti HU 8-5765

I
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kertraktonus

GURČINAS 
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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

REIKALINGAS 
REAL ESTATE 

PARDAVĖJAS 
sklypams pardavinėti. 

Pageidaujama, kad susikal 
betų angliškai ir turėtų ma 

šiną (nors nebūtinai). 
Labai geras atlyginimas. 

Kreiptis tel. UN 1-5669 
arba rašyti „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ adresu.

JIEŠKOMA 10 ar daugiau 
dalininkų nupirkti 1.750 akrų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS IŠGANYTOJO
ŽINIOS. LITEP.ION1Ų BAŽNYČIOJE,

— Šį sekmadienį pamaldos 1691 Bloor St. W. ir Indian
pagal naują laiką: šeštadieni Road kampe, balandžio 29 d., 
naktį laikrodis pasukamas vie 1,30 vai. pp., lietuvių pamaldos, 
na valandą priekin. Kun. dr. M. Kavolis.

— Sekmadienį, 2 v. p. p. tre Išganytojo liut. bažnyčios lie 
tininkų mėnesinis sus-mas. tuvių parapijos taryba pasi

— Aušros vyrų krepšinio ko skirstė pareigomis: Jonas Dairi 
manda išvyko į Chicago daly baras — pirm., Vilius Stanaitis 
vauti Š. Amerikos Vl-se spor —vicep., Bernardas Buntinas— 
to žaidynėse. Penktadieni va sekr., Petras Preikšaitis ir Mar 
kare mūsų futbolistai išvyksta tynas Galinaitis — kasininkais, 
į Brooklyn N. Y. dalyvauti 
New Yorko lietuvių sporto klu 
bo šventėje.

— Gegužės 5-6 dd. didžiulė
Kanados sportuojančio jauni 
mo šventė, kurios metu bus Ka Šv. Jono Kr. par. salėje įvyks 
nados lietuvių vyrų ir moterų ta tradicinis Toronto lietuvių 
krepšinio' pirmenybės. šeštadieninės mokyklos pobū

— Tėvai prašomi registruoti vis. Pradžioje meninė progra
vaikučius pirmai komunijai pa ma, kurią išpildys mokyklos mo 
rengti. Greitu laiku prasidės kiniai, po to — šokiai ir žaidi 
pamokos. mai. Linksmosios dalies metu

— Šį šeštadienį, Prisikėlimo mokyklos tėvų komitetas jau 
salėje studentų balius. Visi nuosius dalyvius žada pavaišin 
kviečiami jame dalyvauti ir pa 
remti mūsų studijuojantį jauni 
mą.

iš
iš

Sutuokti — Povilas Šepetys 
Detroito ir Vanda Šmitaitė 
Toronto.
MOKYKLOS POBŪVIS
Ateinantį sekmadienį, 3 vai.

ORGANIZUOJAMAS
LAUKO TENISAS

šiAtsiradus 
pavasarį numatoma suorgani 
zuoti lauko teniso sekciją ir įsi 
rengti savo aikštelę prie Auš 
ros Vartų Parapijos. Mūsų ge 
rb. globėjas kun. dr. J. Kubilius 
yra pažadėjęs mums užleisti pa 
sinaudoti prie klebonijos esan 
čiu parapijos sklypu žemės, tik 
reikėtų patiems įsirengti. Ren 
giant ūkišku ir talkos būdu tas 
nekainuotų daug ir atsiradus 
15—20 tenisistų, tai visai nebū 
tų sunku! Mes esame paprašę 
p. Rudinską šitą organizacinį 
darbą pravesti. Todėl norintic 
ji lauko tenise dalyvauti, pra 
šome pas jį sekmadieniais, Auš 
ros Vartų Parap. kioske, arba 
telef. HE 2938 užsiregistruoti. 
Jei nepavyktų savos aikštelės 
įsirengti, bus tariamasi su kana 
diečių klubais, turinčiais teni 
so aikštes dėl tam tikromis die 
nomis jų išnuomavimo.

„Tauro“ Valdyba.
LUKOŠEVIČIAUS Jono šei 

ma persikėlė į 292 Gerald Avė, 
Ville Lasalle, tel.: HE 7877.

PARDUODAMAS 
sandėlis ir fabrikas, 

labai geras pirkinys: 3 augštai, 
gelžbetonas, parkinimo vieta, 
2 raštinės, 1 shaw-room, gatvės ^os‘ 
augščio pakrovimas, didelės pa

ti.
MOKSLO METU 

UŽBAIGIMAS
Toronto Maironio mokykla 

mokslo metus baigia birželio 10 
d. iškilmingu pažymėjimų tei 
kimu ir mokslo metų užbaigi 
mo aktu. Mokyklos kasai padi 
dinti yra nutarta parinkti aukų 
lietuvių visuomenės tarpe. Tam 
reikalui yra atspausdinti specia 
lūs blankai su mokyklos vado 
vybės trimis parašais.

VARŽO SVAIGINAMUO 
SIUS GĖRIMUS

Toronto svaiginamiesiems 
gėrimams normuoti įstaiga yra 
pagriežtinusi viešosioms salė 
ms alaus pirkimo leidimus. Pe 
reitą šeštadienį net dvidešimt 
viena salė Toronto mieste tu 
rėjo tenkintis vien „minkštais“ 
gėrimais, jų tarpe ir prancizko 
nų parapijos salė.

SKAUTAI PAGERBIA 
ŠV. JURGĮ

Šį sekmadienį skautų globėjo 
šv. Jurgio šventėje skautų tun 
tai organizuotai dalyvauja šv. 
Jono Kr. par. bažnyčioje 11 v. 
iškilmingose pamaldose, kurių 
metu solo gieda sol. A. ščepa 
viČienė, smuikuoja Stp. Kairys.

PAGELBĖTA VARGE
Prieš keletą dienų mirusios 

senutės Magdalenos Josienės
PIRMOJI vaikų komunija šį laidotuvėms šeimos artimiesie 
sekmadienį, 10 vai. ms taip stigo pinigų, kad ne
P. BAKANAVIČIENĖ išvyko turėta jų net duobės užpirki 
į Bostoną ir vieši pas pp. Gu mui, kas reikia sumokėti iš kar 
tauškus.
PP. RUDINSNKAI NDG pra 
deda statyti namus.
P. PAUKŠTAITIS, kariūnas, 
lankėsi pas tėvus Montrealy.
V. GRUODIS, važinėjęs po vi 
są Kanadą, lankėsi Montrealy 
ir dabar pastoviai apsistojo O t 
tawoje.
PP. JASUČIŲ šeima šį trečia 
dienį persikėlė gyventi į naujai 
nupirktus namus NDG.
KOMUNISTŲ lietuvių šuva 
žiavimas Toronte paskelbtas 
bal. 28—29 dd.

SKYRYBŲ BYLA
Adv. dr. S. Daukša vedė sky 

rybų bylą Marijos Mažeikienės 
iš Montrealio su Jonu Babraus 
ku iš Norandos vario kasyklų. 
Bal. 23 d. jie, su vertėja I. Ki 
birkštyte, lėktuvu nuvyko į Ro 
uyen ir ten bylą laimėjo. Bylos 
esmė: Lietuvoje M. Mažeikie 
nė buvo sutuokta bažnyčioje, 
bet Vokietijoje, Liubeke, ji ei 
viliškai ištekėjo už J. Babraus 
ko. Dėl kažkurių priežasčių M. 
Mažeikienė sumanė išsiskirsti 
ir užvedė bylą, per advokatą p. 
Daukšą. Kadangi Vokietijoje 
padarytos sutuoktuvės (neži 
nant ar pirmasis vyras miręs) 
yra neteisėtos, tai Kanados teis

, mas tą santuoką panaikino.
— V. Gailius pareiškė per EI 

tą, kad iš Liet. Raud. Kryžiaus 
pirm, pareigų jis atsistatydinęs 
1955 m. gegužės mėnesį, — to 
dėl „Dirvos“ žinios yra klaidin

to. Šeimai sušelpti sekmadienį . 
buvo rinkliava Toronto šv. Jo 
no Kr. bažnyčioje, kurios metu 
žmonės suaukojo 135 dol. Gir 
dėti, kad velionė turi gana pa 
siturinčių giminių, todėl tikima 
si, jei ir jie prisidės prie laido 
tuvių išlaidų, tai greitu laiku 
bus galima išlyginti su laidotu 
vėmis susijusias išlaidos.

Dr. A. Pocevicius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778 

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

NAUJA
MOTERŲ KIRPYKLA:

Pranešu gerb. savo klien
tėms, kad atidariau moterų 
kirpyklą; - saloną „Warren 
Park Shopping Centre“, 
85B Varsity Rd. Telef.: biz 

nio RO 7-7661; 
namų RO 7-8209.

K. Š 1 e k i e n ė.

...... ------------ _t  ---------- _ — JAV profesinės sąjungos 
žemei, kuri randasi 55 mylios krovimo durys, apie 5000 kva pasiuntė Bulganinui ir' Chruš 
už Montrealio. Visą ta plota dratinių pėdų. Be agentų! čiovui reikalavimą paleisti iš 
perkant, galima bus nupirkti Pastatas yra Papineau gatvėje kalėjimų darbininkų judėjimo 
..........po po $ 40 už akrą.-------- tarP Warier ir Dandurand. narius už darbo žmonių gerbti 
*-■...................„ J--------------- Teirautis tel. TA 7207. vį. '

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

priima ligonius tr gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv.. 
ketvirtadieniais ir šcštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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