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Žinios iš VLIK’o
VLIKAS SUSITARĖ SU ITA LIJOS VYRIAUSYBE DĖL 

LIETUVOS PASŲ VIZAVIMO
Galima prileisti, kad jūs dar akcijai paremti. Šį projektą pa 

negavote Eltos pranešimo, tat siūlė Čikagos lietuvių veikėjas 
jį jums siunčiu: inž. A. Rudis. Anot senatoriaus

„Vliko Vykdomoji Taryba Douglas, priimant tą įstatymą, 
praneša, kad per jos įgaliotą bus reikalinga viso Alto, visų 
PLB Italijos krašto v-bos pirm, už Lietuvos išlaisvinimą kovo

Nepaprastai malonu yra skel der’į ir prašau išrašius prisiųsti 
bti šiuos duomenis. Tautiečiai dar vieną akciją-šėrą, kuii jau 
jautriai atsiliepia į mūsų talkos bus trečioji. Gerą ir tikrai re 
šauksmą. Tai yra faktas, kad alu mūsų lietuviškos spaudos 
mes esame gyvi ir tautiškai ir žingsnį būtina paremti' . 
patriotiškai.

Su dideliu dėkingumu skel 
biami atsiliepimai ta eile, kaip Albertas Jankūnas, 
jie buvo gauti: 
Inž. P. Narbutas, Montrealy, 

pirmasis atsiliepęs, dar tai 
kindamas atsišaukimų ekspe 
dijavimą .................. ’10.00

Petras Juodelis, Crawford
Park, Verdun, taip pat talko 
je ....................................$ 10.00

ministerių konfc Jonas Kutra, Real Estate Insu
rance, 2405 W. 51st St., Chi Albertas Norkeliūnas, Commis 
cago 32, Ill., USA. Malonu 
būtų, kad jo įstaiga pasinau 
dotu daugiau Čikagiečių 
...................................... $ 10.00

Su tikra pagarba,
Jonas Janulaitis.

iš Hamil
ton, Ont.........................$ 10.00 kun. V. Mincevičių 1956 m. ba jančių lietuvių ir nelietuvių tai

Vytautas Vasiukevičius, iš Pe landžio H d. gautas Italijos ka, panaši, kokia buvo reikalin 
tite Cote, St. Paul dejoliette, Užs. R-lų M-jos su min. Alber ga pravedant pvz. Kersteno re

P. Q. Quebeco tabako far
meris

Stanley Zavackis, iš Rodney,
Ont.

TRUMPOS ŽINIOS
— Susitiko DB užs. r. min. 

Lloyd su V. Vok. užs. r. min. v. 
Brentano. Jų komunikatas skel 
bia: Kol Vokietija suskaldyta, 
Europoje negali būti saugu.

— Paryžiuje pasibaigė At 
lanto užs. r.
rencija, pasisakiusi už veiklos 
išplėtimą į nekarinius objektus.

— Dulles, Lloyd ir Pineau 
susitarė, kad Vid. Rytų klausi 
mais jie laikysis JT principų.

— Chruščiovas sugrįžęs į V. Sutkus, iš Toronto, Ont.
Maskvą, Anglijos darb'cčius ....................................... $ 10.00
pavadino darbininkų preišais ir Jurgis Sinkevičius, iš Borrie, 
provokatoriais, tuo tarpu pasiū Ont.................................... $20,00
lė bendrą frontą su socialistais. Stepas Ulbinas, iš Niagara 
Darbiečiai pasiūlymą atmetė. Falls, Ont...................... $ 10.00 raštelis trumpas, bet įdomus:

— Londone gyveną socialis Jonas Astravas, Ville Lasalle, „Nors turiu porą šėrų, bet nu 
tai emigrantai padėkojo darbie P. Q..................................$ 20.00 tariau dar porą Šerų nupirkti
čiams už persekiojamų ir kalina Juozas Šarūnas, iš Hamilton, „N. Lk“ tobulinimui, mašinų 

Ont. ...........................$ 10.00 įsigijimui. „N. Lietuvą“ turime
tobulinti, nes tai yra kelias, ku 

USA ..............................$ 10.00 ris veda demokratijos linkme,
Malonu čia paskelbti ir p. J, kuri tobulina žmogų sąvo objek 

Janulaičio tikrai žmonišką pa tyviomis ir humaniška dvasia 
lydimąjį laiškelį: patiekiamomis žoniomis“.

„Prieš savaitę laiko gavau Juozars Paulauskas, iš St. Jean, 
Tamstų laišką, kuriuo kreipia P. Q.................................. $ 10.00

, — Į Prancūziją atvyko Tito tės į „NL“ skaitytojus, prašy Juozas Paulauskas, iš St. Jean, tį kjįų tarpininku, __  uwClG t
Chruščiovu bu su žmona ir užs. r. ministerių. darni prisidėti materialiai para ri 10 šėrų, ir p. Natalija Paulau j.o prašyti Italijos valdžią ši

kai gi 
ateina 
žmoni 
komu

to Nonis parašu pranešimas, zoliuciją.
$ 10.00 jog Italijos vyriausybė Lietu Spauda ypač iškelia Alto už 

vos Respublikos užsienio pasus megztus kontaktus su 15 mil. 
darbininkų unija 

kraštų užsienio pasus, kelionės American Federation of Labor, 
ir asmens tapatybės įrodomai Alto vykdomojo komiteto na 
siais dokumentais. Ateityje mū riai matėsi su šios unijos užsie 
sų pasai bus vizuojami be pre nio reikalų vedėju Delaney, ku 
ventyvaus atsiklausimo, norint ris Ženevoje birželio mėnesį 
įvažiuoti į Italiją ar iš jos išva per tarptautinę darbininkų są 
žinoti. Vykdomoji Taryba“, jungų konferenciją atstovaus 

Kad būtų aiškiau, turiu pu Amerikos darbininkams. Dela 
dėti iš Vliko VT sferų gautą in ney paprašė, kad JAV lietuviai 
formaciją, kuri paaiškina šį ofi jam pristatytų kuo daugiausia 
cialų pranešimą. Būtent:

Lanakntis Romoje Vliko pir 
mininkams, buvo noras susitar 
ti dėl praktiškų darbų su Dipl. 
šefu ir jam buvo norima padėti 
tose srityse, kuriose jam nesise 
ka. Tat, be ko kita, buvę noro 
ir pasų vizavimo klausimą nu 
kreipti per Dipl. šefą. Tačiau, 
deja, šiam atsisakius tartis dėl 
konkrečių darbų ir patiekus Vii palaiko artimą kontaktą su Bri 
ko pirmininkams eilę teorinių Trade Union kongresu ir kt. 
klausimų, kuriais norima Vii 
kas paversti nieku, teko jieško 

i. — todėl te 
šio 

prašymo pasekmes pranešti pei

$ 10.00 pripažįsta lygiai, kaip ir kitų Amerikos
Julius Grimas, iš Toronto,

Ont................................... $ 10.00

sioner of the Superior Court, 
iš Montreal Enterprises Re 
g’d, 6695-35 Ave, Rosemo 
unt, Montreal 36, tel.: RA 
7-3120, — tai mūsų žinoma 
sis veikėjas ................ $ 20.00

Juozas Šarapnickas, iš St. Caha
rines, Ont.....................$20,00
P. J. Šarapnicko palydėjimo

Politinė i vykių savaitė MAC IMI] FONDO VAJUS
NUTRŪKO ILGA PASAKA APIE NUSIGINKLAVIMĄ. ■11^1^11 wW I VimV V

Pastiprinamas apsiginklavimo lenktyniavimas.
Septynias savaites Londone moningumo, politinio apsišvie 

tęsėsi JT pakomisijos derybos timo ir pasiryžimo įgyvendinti 
dėl nusiginklavimo. Tai buvo santvraką, kuri žmonėms užtik 
lyg viena atkarpa iš „lūkstan rina sąlygas dauguma spręsti 
čio ir vienos“ pasakų, kurios savo būseną ir likimą, — rei 
tęsiasi jau nuo senų laikų, bet kia įgyvendinti tikrą demokra 
niekaip nebaigiamos. Kadangi, tiją. 
kaip iš anksto buvo žinoma, iš 
tų derybų nieko neišeis, tai jo 
ms nutrūkus, ypač

GINKLUOTIS 
VEIKSMINGAI IMAMASI 

ir bandyti naujus ginklus, ku 
rių išradimu ir tobulinimu ypač 
didelis susirūpinimas. O 
nkluojamasi, tai su laiku 
karas, dažniausia nešąs 
jai baisias nelaimes. Bet
nista^y^a nusistatę užkariauti 
visą pasaulį, todėl nesutinka su 
jokiais pasiūlymais, kurie bū 
tų konkretūs ir realūs. Sovietai 
vis bando kitus apgauti. O kai 
šie neplisiduoda apgaunami, tai 
ir nieko neišeina.

Daug geriau išėjo JT gen. 
sekretoriui, kuris
MAŽOJOJE AZIJOJE KARA 

SUSTABDĖ,
gavęs iš visų Izraelio kaimynų mų socialistų klausimo iškeli 
pasižadėjimą, kad jie ginklus mą sovietų dvyniams, po ko pa Jonas Janulaitis iš Čikagos, 

. padeda. aiškėjo, kad bendras frontas ko '
Bet liko nepatenkinti arabų munistams reikalingas tam, kad 

ekstremistai, kurie už taiką ba socialistai būtų sunaikinti, 
ndė gen. sekretorių užmušti. — Liberijos prezidentas atsi

Bendrai, žmonės vis dar nau sakė vykti į Maskvą, kur jis yra 
dojasi laukinėmis priemonėmis kviečiamas. 
—fizišku sunaikinimu. Ir, esą, 
Bulganinas su ( 
vę norima taip pat nudėti, bet Tito tarsis su Prancūzijos vai ma prie savaitraščio „NL“ lei skienė turi 5 šėrus, bet visdėlto
Anglijos sekliai atidengę tą są džia pasaulinės politikos klaudimo; padėti jai įsigyti naujas ateina į talką! Tai lietuviškųjų įfalijos Liet. B-nės^pirmininką
mokslą ir neprileidę prie to, simais. techniškai tobulas spausdinimo reikalų rėmėjai. Didelė padėka f kun. Mincevičių, kas ir buvę pa
Užmirštama, kad vietoje vieno — Prancūzijoje lankėsi Ita priemones. Čia yra tikrai geras, ’l7-—•----nir-x:-..
despoto, koks buvo Stalinas, da lijos prezidentas.
bar Rusijoje jau yra du. Tat — Maltone, Ont., sustreika jimas. Dabartiniu „NL“ turiniu nuoširdus ačiū, 
svarbu ne asmenis nudėti, bet vo elektros įmonės darbininkai, nusiskųsti negalima. Žmogus kus paskelbsime 
netikusius režimus panaikinti,

tam tikslui reikia žmonių są son sugrįžo iš Europos.

medžiagos apie lietuvių darbi 
ninku padėtį Sovietų okupuota 
me krašte. Jis taip pat prižade 
jo pasimatyti su senat. Doug 
las, vienu iš uoliausių Lietuvos 
bylos gynėjų JAV-se senate, 
kuris yra taip pat senato suda 
rytosios specialios komisijos 
tirti vergų darbui pirmininkas.

Amerikos darbo Federacija

Visiems Mašinų Fondo talki 
sveikintinas ir remtinas užsimo ninkams reiškiamas didelis ir 

Kitus taikiniu 
: sekančiuose 

N. L. numeriuose.
SVARBUS PATIKSLINI 

MAS: 1) Kas yra NL šėiinin 
kas ir N L skaitytojas, gali gau 
ti du atsišaukimus — laikraščio 
ir bendrovės, — tat prašoma at 
siliepti į bet kurį vieną.

2) Per korektūrinę klaidą po 
atsišaukimu netiksliai atspaus 
dintas titulas, kuris turi būti

— Kanados užs. r. min. Pear gyvendamas, kad ir kitame kra 
šte „NL“ paėmęs į rankas, ma 
tai Kanados lietuvių gyvenimą 
kaip veidrodyje. Vertingi politi 
niais, kultūriniais ir kitais gyve 
nimo klausimais telpą rašiniai. 
Kas kartą „NL“ pastebime lie 
tuviškų ir kanadiškų firmų di 
dėsnius ir gausesnius skelbi 
mus. Žmonės ėmė skelbtis daž 
niau, kad jie iš to turi apčiuopia sekantis: po KLCT pirmininko 
mą naudą, gi laikraštis finansi J. Leknicko, turi būti NL Spau 
nį sutiprėjimą. Tačiau norint dos B-vės pirmininkas L. Giri 
laikraštį pastatyti gerame pro nis. 3) Kai kas pastebėjo, kad 
gresuojančiame kelyje, būtinas atsišaukime „Kviečiame į tai 
jo modernus sutvarkymas, nau ką“, nesą išvardintos visos or 
ji šriftai ir gerai atliktas pats ganizacijos. Visas jas išvardin 
atspausdinimo darbas. Turint ti neįmanoma, nes jų yra daug 
laikraštį gerai techniniu požiū ir jos nėra suregistruotos. At 
riti sumodernintą, bus galima sišaukime pavadintos tiktai be 
susilaukti dar didesnės skaity ndrinės ir tai kaikurios tiktai, 
tojų ir skelbimų davėjų para specialiai į nieką netaikant ir 
mos. Iš to turės apčiuopiamą specialiai nieko neturint ome 
naudą ir patys „NL" skaityto nyje aplenkti. Būtų naudinga 
jai- ir įdomu žinoti visas lietuvių or

Sveikindamas šio tikrai re ganizacijas. Gal tat Bendruo 
alaus užsimojimo iniciatorius, menės organizacija imtųsi ini 
kartu su šiuo laišku prisiunČiu ciatyvos visas lietuvių organi 
$10 vertės pašto Money Or zacijas suregistruoti?

V. Europos profesiniais cent 
tais.

Delaney išreiškė viltį, kad su 
bendra parama pasiseks Žene 
voj iškelti Pabaltijo pavergimo 
faktą, užtikrindamas, jog Ame 
rikos Darbo Federacija nuo 
širdžiai pritaria tai išlaisvinimo 
idėjai.

Lietuvos bylos reikalu Altas 
veiks, kaip susitarta, JAV kon 
gresą ir vyriausybę. Vilkas sa 
vo veiklą kreips daugiau į Jung 
tines Tautas, kur numato ture 
ti savo nuolatinį stebėtoją, ir 
kituose kraštuose gvyenančią 
išeiviją. Vlikas ir Altas parouš 
suderintus memorandumus, ku 

komiteto riuos Altas įteiks JAV Valsty

daryta.
Kaip žinoma, pasų vizavimo 

klausimas jau seniai buvo judi 
namas, bet vis nesisekė, tiktai 
jo pasiėmus Vliko pirmininką 
ms — J. Matulioniui ir A. De 
venienei, jis išspręstas teigia 
mai. (hlj).

REIKŠMINGAS ALTO IR 
VLIKO SUSITARIMAS 
Alto vykdomojo

Vašingtone buvo pasimatyta su bės Departamentui, o Vlikas— 
abiejų JAV kongreso rūmų ats toms valstybėms, kurios daly 
tovais, įtakingais organizacijų vauja Jungt. Tautose.
vadais ir kalbėtasi Lietuvos lais Be oficialių pasitarimų, buvo 
vinimo reikalais. Su pasižymė eilė ir prvačjų paskalibėjnnų su 
įjusiu senatorium P. Dauglas Alto ir Vliko grupių asmenį 
kalbėtasi apie pavergtųjų tau mis, kurie gyvena Vašingtone, 
tų išlaisvinimą, sovietines pri kaip prof. V. Slanka, prof. K. 
verčiamojo darbo stovyklas, siu Pakštu, prof. J. Pajauju, B. 
ntinių siuntimą į Lietuvą ir ki Paramsku, buv. atstovu Vokie 
tais klausimais. Su senatorium tijoj K. Škirpa ir eile kitų vi 
susitarta dėl įstatymo projek suomenininkų. Tokiam sekmin 
to, kuriuo pusė procento visos gam Alto ir Vliko susitarimui 
Amerikos užsienio paramos su bei pačiam veiklos derinimui 
mos būtų skiriama laisvinimo skiriama didelė reikšmė.

SĖKMINGAI VYKSTA ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 
STATYBA

Klebono kun. J. Bobino pranešimas.
Šv. Kazimiero parapijos nau daug šaltinių jau išsemta. Kle 

jai statomos bažnyčios salėje, bonas prašo atsiliepti 100 tau 
kurioje laikinai vyksta pamal tiečiif, kurie paskolintų po 1000 
dos, buvo pirmoji vakarienė, ku dol., tat būtų viskas išmokėta, 
rion susirinko apie 300 asmenų. Vytauto klubą prašąs paskolin 

Klebonas kun. J. Bobinas ti 5.000 dol. Šiuos duomenis 
apie parapijos statybą padarė klebonas prašo paskelbti ,,Ne 
platų pranešimą. Visų pirma priklausomoje Lietuvoje“, 
klebonas pažymėjo, kad jam te Dar darant pranešimą, jau 
ko sunkiai kovoti kol pasisekė prie klebono renkasi parapijie 
atsilaikyti senoje vietoje, kuri čiai ir neša aukas: K. Ambra 
yra (pirmosios Kanados lietu sas 500 dal., po 200 dol. J. Ber 
vių parapijos. Buvę siūloma kel notas ir p. Naginis: po 100 dol. 
'is į Rosęmountą. Tokiu atveju aukoja J. Juškevičius, St. Jas 
><ūtų tekę pirkti naują vietą, už pelkis, A. Navickas, A. Jurevi 
kurią būtų tekė mokėti arti 100 čius, p. Pumpurėlis, P. Dudo 
tūkstančių dolerių, o už šią vie nis, p. Jarmolinskas, K. Juška, 
tą tebūtų galima gauti tiktai A. Juknelis, J. Čičinskas, J. Ma 
apie 15 tūkstančių, tat atlaikius čionis, A. Audickas, J. Mališaus 
seną vietą parapijai yra šutau kas, M. Dailidė, J. Gručkiūnas, 
pyta mažių mažiausia 50 tūks J. Paznokaitis, p. Virškevičius, 
tančių dolerių. Iš anttos pusės, A. Girdauskas, J. Mališauskas, 
mums ši vieta brangi, nes ji yra B. Kulikauskas, M. O. Aliaus 
pirmoji lietuvių nuosava vieta, kai, V. Krikščiūnas, V. Mace 
kurioje lietuviai, gyvendami lis, M. Mackevičius, p. Zinka, konstįrukcjija. ̂ Apatinė bažny gauti abonimentų. Žiūr. jo skel jo pirmąją vietą, įveikdamos To rių vestuvės paskirtos netoli
sunkius depresijos metus, dide J. Macelis, p. Tamkevičius, p. čios salė turi apie 700 vietų. bimą. ronto Vytį 23 — 14 ir laimėjo moję ateityje. Pagerbtuvės bu
liu pasiaukojimu pastatė pirmą Šipelienė, p. Petkevičius, V. Pilnas aukotojų sąrašas, kaip JOCAS Povilas pardavė ręsto D-ro Yčo skirtą pereinamąją vo gražios. Jaunieji buvo pa
ją lietuvių bažnyčią Kanadoje. Nomeika, p. Greibus, J. Bum pranešė klebonas kun. J. Bobi raną Verdune ir jam geg. 8 d. taure. Antra vieta pagal krep sveikinti ir gražiai apdovanoti,

................. ’ ’ * ’ ’ ‘ ... ............... ...... iigOnįnėje padaryta šių santykį atiteko Toronto linkint jiems laimingo gyveni 
operacija. Pasigydęs, jis pla Aušrai, trečioji Vyčiui. mo, kuriant lietuvišką šeimą.

nemažesnė eilė, kiti dar po ma Tat pirmoji Šv. Kazimiero nuoja ligi rudens atostogauti, o Iš 5 vyrų grupėje dalyvavu P. PAULAUSKAS, iš St. Jean,
žiau, taip, kad trumpu laiku su vakarienė naujoje salėje buvo po to imtis didesnio biznio, ga siu komandų, pravedant dviejų užsiprenumeravo Lietuvių En
sidarė 2.245 dol. suma. Fazno sėkminga, už lįą klebonas nuo limas dalykas, drauge su bro minusų sistemą ir dėl laiko sto ciklopediją ir iškart užsimokė
kaitis !

Loterija, kurią klebonas pia atsilankiusiems, 
vedė humoristinėje dvasioje,

TAURAS KANADOS LIETUVIŲ MOTERŲ KREPŠĮ 
NIO MEISTERIS

Gegužės 5 — 6 dd. Toronte PAGERBTU VĖS, vadinamas 
įvykusiuose Kanados lietuvių priešvestuvinis šaueris, aną sa 
moterų ir vyrų krepšinio pirme vaitę buvo suruoštas p. Balto 
nybėse mūsų mergaitės iškovo nytei ir dail. p. Remeikiui, ku

Klebonas tuo labai džiaugėsi, bulis ir gale pats klebonas J. nas, bus paskelbtas salėje atski General 
o vakarienės dalyviai jam už Bobinas 100 dol., bet po 50 dol. ru jsąrašu. 
tai karštai plojo.

Toliau klebonas pranešė, 
kad už kleboniją jau visos išlai 
dos sumokėtos — 40.000.00 
dol. Už bažnyčios statymą mo 
karna ratomis; jau mokėta 7 
kartus ir ligšiol yra išmokėta davė pajamų 222.25, tat gauta 
132,831 dol. Kadangi pagal su 2.467,25 dol. Pridėjus dar įžan 
tartį su kontraktorium už baž gą į vakarienę, viso per vakarą 
nyčios pastatymą yra sutarta bus gauta apie 3.000 dolerių. 
252.726 dol., tat viso, pridėjus , . _ .
klebonijos išlaidas, yra už sta tos ir tuojau bus dengiamas da vėjas jam puikiai pasiuvo kos namie, 
tybas sumokėta 172.831 dol. ir ngtis; varpinės gelžbetoninė tiumą. Žinotina, kad M. Mačiu G. MATULYTĖ iš keliones po ------------- - ------y-- ry ------ ----------- - ----------
lieka mokėti 119.000 dol. Tai konstrukcija baigta ir toliau kas dabar vykdo antrąjį abo Braziliją siunčia pažįstamiems mą patieks Kanados sporto apy įmonėje ir dabar namie taiso 
yra sunkiausis mokėjimas, nes jau bus daroma geležinė bokštonentinį ratą, B. Pas jį galima sveikinimus. garda. sveikatą.

statybai paskolino 1000 širdžiai dėkojo ir rengėjams ir liais, kurie taip pat esą sumanę kos, bežaidžiant tik vienas fina jo už jau išleistus tomus. P. 
parduoti turimą restoraną Chu lines rungtynes, be to mūsų vy Paulauskas yra aktyvus visuo 

MAČIUKAS Mamertas Br. Bag rch gatvėje. rus lydint didelei nesėkmei, menininkas ir kiekvieno lietu
džiūnui jau pasiuvo Spaudos STAIGIAI buvo susirgusi p- žaidžiant finalines rungtynes viško patriotiško darbo bei su 
baliuje išloštą kostiumą. P. Ba nia Burbienė, kuri paguldyta įsu Aušra, turėjo pasitenkinti manymo rėmėjas. Garbė jam! 
gdžiūnas džiaugiasi, kad galėjo Lachinės ligoninę. Greitas Dr. antra vieta, nors ir turėdami G. BAKANAVIČIENĖ apie 2 
pasirinkti medžiagą, kokią no Šegamogos susiorientavimas ją lygų taškų skaičių. Pirma vieta savaites laiko viešėjo Bostone 

Bažnyčios sienos jau išves rėjo ir kad mūsų žymusis siu išgelbėjo ir dabar jau sveiksta atiteko Toronto Aušrai ir 3-eia pas gimines, pp. Gutauskus, bet 
. ’ -------------------------------------------------Vyčiui. jau sugrįžo į Montrealj.

Smulkesnį turnyro aprašy V. KIJONKA susižeidė darbo
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Kokios motinos - tokia tauta
RAŠO A. Š I L I E N Ė.

Sakoma, „kokios yra mote jei lietuviška šeima, o pirmoj 
rys, tokia ir tauta“, bet čia mes vietoj lietuvė motina nesiims
moters sąvoką susiauriname iki jos spręsti. Motina yra pati pir

IV. Lietuviai skautai turi pri netą savo aplinkoje ir vadovau 
traukti benutaustančius i savo ti lietuviškam jaunimui. Kad 

eiles. pasisekimas būtų užtikrintas
Pirmiausia pasirodė, kad be feikia nesipešti, bet bendradar 

galo mažas vaiku procentas tė biautl su hetuviskomis paraju 
ra įtrauktas i skautu eiles. Va J01™’ ateitininkais, prasyti jų 
dai neturi tuo pasitenkinti, Pgalbo,s „surastl bendr^ JieJ,u 
kad ir neblogai vedamu tuntu vlsk{* kaJb5> nes ir musų zodis 
su 30—50 skautų iš 6—10 tūks Vra ~ D1^VU1' 
tančių lietuvių apgyvendintos V- Lietuvių skautų ideologija, 
vietovės. Visi skautai, o Diskusijose išryškėjo, kad sk 
ypač, vadai, turi žinoti visus jo autavimo programa turėtų bu 
apylinkėje gyvenančius šaimų ti peržiūrėta ir visos nelietuvy
vaikus ir jų tarpe stengtis su bės turėtų

■S MM*

CALVERT pastabos...

„Frontier” (tar. frontyr)
Kanada dar turi daug neapgyventų rajonų, vad. „fron
tiers", laukiančių, kad juos kas nors apgyventų, kaip pav. 
17-tame šimtmety garsusis Calvert kolonizavo didžiulius 
Šiaurės Amerikos plotus. Ši tradicija ir toliau tęsiama 
vykdant didžiulius projektus Kanados laukiniuose plo
tuose.

CALVERT HOUSE

būti suvesti i aplinkos lieuviukų tarpe. Džambūti pakeistos mu punktai turėtų
Dainos, tautosaka, minimumą ir nebebūti priežas borės fondas įgalintų mus ir to 
žaidimai, Lietuvos timi skautų pabėgimo iš or gani liau mūsų skautus pasaulinėje 

skautavimo plotmėje — garsin 
Pagaliau sustota ties didės ti mūsų nelaimingos Tėvynės 

yra kaip tik jos rankose. ti, ypatingai vilkiukų ar jaunes imti skautavimo programos pir niu klausimu: Ar mumyse pa vardą ir kančias berodant pa
Kaž kur skaičiau, kad lenkų nių skautų vienetams, dar Lie mąsias vietas. Priešingai, kaip silikęs ir kaip mus, kad ir jau šauliui mums padarytą skriau 

kunigai ir moterys esą stipriau tuvoje išbandytu pavyzdžiu, 
si lenkybės palaikytojai ir sklei 
dėjai. Labai tuo tikėčiau, nes tis, skautininkas ar vadovas-vė nei mūsų padėčiai pasenę ir nuo daryti grynai tarptautiniais ge 
moters galybė daryti įtaką, jei turi įkurti ratelį — skautų vie bodus skautavimo 
tik ji to nori, tikrai yra didelė. 
Tam, žinoma, reikia arba dide 
lio fanatizmo, arba gilios šamo 
nės. Sąmonės, kuri neklausia, 
verta ar neverta būti lietuviu, 
turėsi kada kokios praktiškos 
naudos iš lietuvių kalbos, ai 
ne; sąmonės, kuri giliai supran 
ta ir jaučia visą mūsų tautos 
tragiką, kuri supranta, kad mes 
neturime teisės prarasti nė vie 
no nario. Žydui nekyla klausi 
mas, ar pasilikti jam žydu, ar 
ne. Gal kaip tik dėl to žydai iki 
šiol ne tik neišnyko, bet dargi 
pasiekė didelės įtakos daugely 
je kraštų (JAV!). Didelės tau 
tos gali nesiskaityti su vieno ki 
to savo nario nutautimu, bet mu 

gyvuliai užaugina, ms, mažiems, ir dar taip naiki 
tatai yra per didele

motinos sąvokos.
Anuo posakiu pabrėžiama 

motinos reikšmė tautai. Vadi 
naši, kaip ji išaugins ir išauklės 
savo vaikus, kokius žmones ji 
paruoš ir išleis į gyvenimą, ko 
kia bus tų žmonių sudaryta vi 
suomenė, tokia bus tauta. Jeigu 
motinos rankose yra dideles ga 
limybės (nesakau, kad visos) iš 
ugdyti tokį ar kitokį žmogų, tai 
nė kiek nemažesnė jos atsako 
mybė vaikui, o per jį ir savo 
tautai. Jei motina daug gali, tai 
iš jos daug ir reikalaujama.

Mes, lietuvės motinos, šios 
atsakomybės, man rodos, lig 
šiolei dar nesame gerai įsisąmo 
ninusios. Esame, daugiau ar ma 
žiau, instinktyvios ir intuity 
vios motinos. Mes nujaučiame 
ir žinome, ko mūsų vaikui rei 
kia, kad jis užaugtų sveikas ir 
stiprus, kad pasiruoštų' sava 
rankiškam gyvenimui, kad bū 
tų bent tik padorus ir geras ir 
išvengtų reikalų su policija ir 
kalėjimais. Tačiau vaikus užau 
ginti ir į 
Žmogui to nepakanka: žmogus namiems, 
savo vaikus ir auklėja, t. y. ku prabanga.

Mūsų tautinio atgimimo lai 
vienas iš opiausių kotarpyje lietuvė moteris paro 

auklėjimo momentų yra tauti dė gilią tautinę intuiciją (jei 
nebūtų galima sakyti — tautinę 
sąmonę) kovoje su rusifikacija 
ir provoslavija. Pati būdama pa 
prasta kaimietė, ji kantriai mo 
kė savo' vaikus iš lietuviškos

ria asmenybę.
Šiandien

daryti pradedant nuo žaidimų siškomis.moji, daugiausiai reikšmės, įta
kos, galimybių ir priemonių tu susipažinimo, o vėliau — skau lietuviški
rinti jaunimo auklėtoja. Šiam tų vienetus. Skautės vadovės tu geografija, kraštotyra, istorija zacijos. 
reikalui patys stipriausi ginklai retų ateiti į pagalbą ir vadovau ir ypatingai mūsų kalba turi už 
yra kaip tik jos rankose.

nis auklėjimas. To iš mūsų rei 
kalauja dabartinės sąlygos, ku 
rios, pripažįstame, yra be galo 
sunkios. Daug tėvų, pamatę, 
kaip greitai jų vaikai nutautėja, 
beviltiškai moja ranka ir pasi maldaknygės, nepalaužiama jo 
duoda likimui. Bet jei vaikų nu kios prievartos ir persekiojimo, 
tautėjimas taip greitai vyksta, nepalenkiama jokiai svetimai 
tai gal tik dėl to, kad mes per dvasiai. Jei ir šiandien Lietuvo 
mažai pastangų dedame jam su je, nors ir žiauriai prislėgtoje, 
laikyti. Daug apie šią problemą tautinė rezistencija yra labai 
kalba ir rašo kai kurie visuome stipri, tai drąsiai galima teigti, 
nės ir organizacijų veikėjai, jieš kad moters dalis joje irgi yra 
kodami priemonių jai spręsti, didelė. O mūsų, laisvame pašau 
tačiau vargu, ar tai ką padės, lyje gyvenančių —kokia dalis?

mazgų rišimas ar košės virimas dūstančiai jei griautis turi bū dą, kurią grobikai ruskiai turi 
Kiekvienas vyr. skautas Vy bei nebetinką nei šiam laikui, ti priemonė mūsų jaunimą pa atitaisyti.

Bendrai, brolijos ir seserijos 
programos rais skautais. Ar priešingai — vadovų suvažiavime atidarymo 

panaudoti skautavimą kaip prie ir uždarymo posėdžiai buvo 
monę mus beauklėjant būti ge tikrai sklandus ir broliški, gi 
rais žmonėmis, bet svarbiausia v. s. Čepienės pranešimas susi 
—mus išlaikyti gerais lietu laukė ilgos padėkos katučių, 
viais, nenutautėti? Pažymėtina, kad torontiškiai

Dėl laiko stokos šis ir dar -kės gražiai svečius priėmė ir 
daugelis kitų vadovams rūpi suruošė gražų vakarini pobūvi 
mų klausimų liko galutinai ne kur buvo tikrai pirmą kartą K _ 
išdiskutuoti. Bendrai, suvažia nadoje toks lietuviško jaunimo, 
vimas buvo daugiau susipažini per 200, dvasios džiaugsmo ir 
mo, minčių pasikeitimo ar vaiz ypatingai dainų pasireiškimas, 
dėsnio skautavimo akiračio išsi Garbės svečiai — gen. kons. V. 
dirbimo pobūdžio, nebuvo pa Gylys, Liet. N. pirm. J. Straz 
daryta jokių konkerčių nutari das, p. Kalendra ir kt. ne tik 
mų bei išnešta rezoliucijų, — šiltais žodžiais pasidžiaugė mū 
tai greičiau pirmas bandymas tų skautais, bet buvo jtraukti į 
bei pirmosios gairės tolimesnie be galo linksmai pravestus žai 
ms darbams — būsimiems pa dimus. Buvo surinkta džambo 
našiems suvažiavimams, kurie rėš fondui per 50 dol., kurie 
apsispręsta daryti ne rečiau įteikti sktn. Gešventui. 
kaip kas 2 m. Reikia pabrėžti 
ir jaunesnių vadų nedrąsumą 
įsijungti į diskusijas.

Sktn. Gešventas ir v. s. Kai 
rys kreipėsi j suvažiavimą pra je, čia lankantis įvairių sporto 
šydami visomis jėgomis įsikib klubo atstovams, Čikagos fut 
ti į džemborės fondą ir remti bolininkai gavo pasiūlymų su 
skautišką spaudą, ją plėsti, jo žaisti draugiškas rungtynes su 
je dalyvauti, pagaliau — ją sk kitomis lietuvių vienuolikėmis, 
aityti. Yra neleistina, kad tik Jų tarpe buvo pasiūlymas iš 
tai kas 3—4 skautas tėra užsi Toronto Aušros, Detroito Ko 
prenumeravęs Skautų Aidą, ar vo ir neseniai susidariusios 
ba kodėl mūsų skautai nesuran Omahos, Nebr. lietuvių futbolo 
ka Skautų Aido skaitytojų savo komandos.

■
GENOVAITEI MATULIONIENEI 
netikėtai mirus, valstybinės Wailum Lake, USA, 

sanatorijos gydytojui, mielam Bičiuliui, 

DAKTARUI BALIUI MATULIONIUI 
su vaikais ir šeimomis ir

BROLIUI PRANUI MATULIONIUI 
su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

Liet. Operos solistei 

ELZBIETAI KARDELIENEI 
ir jos vyrui

JONUI KARDELIUI
dėl Motinos-Uošvės mirties, reiškiu nuoširdžią užuojautą 

 ______ Kl. Prielgauskas.__

P. P. ELZBIETAI ir JONUI KARDELIAMS 
jų brangiai mamytei ir uošvei

M. DUBINSKAITEI-RACIBORSKIENEI 
mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

A. Kavaliūnaitė.

a

P. ONAI BIELIŪNAITEI

jos broliui KAZIMIERUI mirus Lietuvoje 
gilią užuojautą reiškia

A. Kavaliūnaitė.

Iki sekančio!
Suvaž. dalyvis v. s. J. B.
— Vl-jų Š. Amerikos liet. 

Sporto žaidynių metu Čikago

DIDŽIĄ IR NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ T
reiškiame mūsų mieliems drau kusiems mums užuojautą žo 
gams, užjautusiems mus mūsų džiu ; visiems kuo nuoširdžiau 
liūdesio' valandomis, kai gavo šiai dėkojame 
me tik dabar žinią, kad mūsų 
brangi motina Marijona Dubins 
kaitė Raciborskienė mirė 1948. 
V. 5 d. Lietuvoje: pareiškusie 
ms užuojautą per laikraščius p.
p. V., K. ir R. Ottams, J. G. Jiui ir švogeriui Vincui Šukai 
Rukšėnams, O. J. Indrelėms, B. čiui, gilaus liūdesio valandoje, 
ir A. Šadeikiams, B. ir J. Linar visiems taip nuoširdžiai priside 
tams, Bulotų šeimai, V. ir D. jusiems prie paskutinio velio 
Daugelavičiams, J., V. ir J. Jur nies patarnavimo: Hamiltono 
gličių šeimoms, J. ir St. Kęsgai A. V. parapijos klebonui kun. 
lams, J. ir M. Juodviršiams, J. Dr. Tadarauskui už atlaikytas 
Lukošiūnui, G. ir St. Daukša pamaldas bažnyčioje, ir palydė 
ms, Artimųjų bičiulių grupei, jimą velionies į kapus, už pade > 
H. ir J. Žmuidzinams, E. ir J. tus prie karsto vainikus ir g* 
Navikėnams, D. ir K. Smilgevi les, p. p. H. ir J. Kšivickamsl 
čiams, Montrealio Lietuvių Sei G. ir S. Sibičiams, B. ir V. An 
mėlio Prezftdiumui, Br. Diki tanaičiams, E. ir P. Vaitkams, 
nienei, M. ir A. Dikiniams, A. E. ir J. Bukšaičiams, D. ir J. 
Kavaliūnaitei, K. Pnalgauskui, Vaškevičiams, A. ir J. Kriščiū 
ponui P. S. „Naujienose“. nams, M. ir J. Rudokams, J.

Atsiuntusiems užuojautas Vaitkui, V. ir A. Pauliukams, 
laiškais — p. p. N. K. Gugiams O. ir P. Savickams, K. ir J. Ja 
ir Dikinių šeimai Čikagoje, J. nuškevičtfams, E. Žirgulienei, 
Audėnams, V. Grigaitienei ir V. ir K. Rusinavičiainš, S. ir 
S. Levickienei New Yorke, V. Paulaičiams, O. ir S. Bakai 
J. J. B. Sriubiškiams, V. Žieme čiams, K. Lukoševičiui ir šei 
lytei Toronte, J. Bertašiams mai, 72 SLA kuopai ir 236 SLA 
Worcestery, J. Skardių šeimai kuopai už 2 šv. mišias vietoje 
Sault St. Marie, N. ir A. Ru vainiko.
žancovams Danville Ill.; A. V. Pareiškusiems mums užuojau 
klebonui J. Kubiliui atlaikiu tą spaudoje: B. ir V. Antanai 
šiam gedulingas pamaldas, var čiams, K. Baronui, E. ir F. Sen 
gonininkui V. Kerbeliui gražiai kams, Barcevičiams, J. Gailiu 

Žemaičių Kalvarijoje, /yargoninkavusiam ir giedoju nienei, O. Gailiūnaitei, G. ir S.

Elzbieta Jonas Kardeliai 
ir P. Raciborskas Čikagoje.

* * *

Mirus mūsų brangiam bro

MOTINOS DIENOS PROGA.
Lietuvės Motinos, vargai ir nės nariai. Visai atvirkščiai yra 

nelaimės išblaškė Jus po visą tose šeimose, kur lietuvybė už 
pasaulį, o neteisybė uždėjo Ju mirštama ir paneigiama: paau 
ms pančius pavergtoje gimtoje gęS vaikas, be lietuvių kalbos, 
šalyje, Sibiro ištrėmime; paver nežino, prie kokios bendruome 
gėjas panaikino Jūsų prigim nės glaustis. Su savais nesusi 
ties teisę, atskyrė nuo vaikų ir kalba, jų nesupranta, o svetimi 
nori išplėšti iš širdies motinos nepripažįsta jo už savo tautietį, 
meilės jausmus. Girdėjau, kaip tokie užaugę vai

Šiandien Tu, Motin, vėl ta kai kaltina savo tėvus. Kaip 
pai Lietuvos Vargo Mokyklos vienybė — tautos jėga, taip kai 
Motina. Tavo uždavinys yra ba — pagrindinis tautos gyvy 
labai sunkus, bet praeitis įrodė 
Tavo ištvermingumą. Lietuva 
Tavim pasitiki, nes savo parei 
gas atliksi šventai, nueisi dyg 
liuotą erškėčių kelią ten, kur ta 
vęs laukia nupelnytas laurų vai 
nikas.

• Jaunosios motinos, tebus 
man leista prisiminti lietuvių 
tautą išsaugujusios, pagrindi 
nės lietuvės motinos pareigos: mui ir socialiniam gerbūviui, 
nuo pat gimimo dienos skiepy Savo tautos kalba, šalia šių kra 
ti savo vaikams tėvų, artimo ir štų kalbos, nekliudo nei moks 
tėvynės meilę, užlaikyti gražią ]uj( nei profesijai. Laikraščių 
ją lietuvių kalbą, saugoti bran skelbimuose randame ir asme 
gius papročius ir puoselėti sa niškai pažįstame lietuvių įvai 
vo tautai meilę ir neatlaidų prie rių profesijų ir specialybių. Jie 
jos prisirišimą. visi vienodai su visais gyvento

Kai vaikas šeimoje augs lie jais traktuojami. Čia gimę lietu nės.
viai Lietuvos reikalais kreipia O Brangi, Lietuve Motina, Šiluvoje, Vilniaus Aušros Var 
si pas Prezidentus, Valdžios at mes, Tavo vaikai, Tavo kelią tu tuose, _____ ______________
stovus, kaipo lietuviai ir malo rime barstyti gražiosiomis gė Krekenavoje, Pažaislyje ir Pa šiam pamaldų metu, naujam za Sibičiams, Bendžaičių šeimai,

kristijonui Pov. Kvietkauskui A. Viskantai, M. Juodžiui, ir 
‘ valdybai, 

į gedulingas Kred. ir Rev. komisijoms;
pamaldas kunigams J. Aranaus Visiems pareiškusiems mu 
kui ir St. Kulbiui, pp. G. ir St. ms užuojautą žodžiu, karsto ne 
Daukšams, J. ir St. Kęsgailoms, šėjams ir palydėjusiems velionį 
V. Daugelavičienei, J. Rukšė į amžino poilsio vietą-kapus, 
nienei, J. Juodviršienei ir visie nuoširdžiai dėkojame.
ms buvusiems bažnyčioje per Stasė ir Antanas Šukaičiai. 
musų pamaldas; taipogi pareis Nukelta į 6-tą pusi.

tuviškoje dvasioje, jis turės 
tvirtą pagrindą ■— prigimtą tė 
vų kalbą ir žinos, kas jis yra. 
Jis bus atsparus svetimoms pa 
gundoms ir išliks nesužalotas, 
nenutautęs. Šia prasme ir šią

Liūdinčiam

BRANGIAM DR. BALIUI MATULIONIUI SU ŠEIMA, 
jo mylimai žmonai, motinai ir uošvei mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Juozas ir Apolonija Vitkai.
■■■■

Netikėtai ir staigiai užmerkus akis amžinam poilsiui
bės šaltinis.

Šiuose demokratiniuose kraš 
tuose tautybė ir jos kalba ne 
varžoma ir daugiau pageidauja 
mi aiškios tautybės žmonės, ne 
gu nutautę arba nežiną, kas jie 
yra. Šie kraštai kuriasi iš įvai 
rių tautų ir viskas, kas yra ats 
kirose tautose gera, paima iš jų 
krašto kūrybai, kultūros pakeli

GENUTEI MATULIONIENEI
Dr. B. Matulioniui, Dr. Nijolei, Inai, Algiui, Mindaugui 
ir šeimoms gilaus liūdesio valandoje reiškiame gilią už
uojautą ir kartu su Jumis liūdime,

Andrulionių ir Narbutų šeimos.

Pp. A. ir S. M E K Š R Ū N U S, 
jų brangiam sūneliui,

A. A. STASIUKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Kibirkščių šeima.

tvirtina Marijos apsireiškimas

niai priimami, išklausomi ir šulėmis; mes turime apdainuoti ežerėje. kristijonui Pov. Kvietkauskui A. Viskantai, 7’.' '
jais skaitomasi. Gubernatoriai, Tave kartu su Lietuvos paukš Lietuve Motina, Tavo Die taip puikiai išpuošusiam grabą; Kr. Kop. „Talka“ 
vyresnieji miesto viršininkai, teliais; mes turime papuošti Ta noje nuoširdžiai sveikinu ir lin atsilankiusiems 

dieną reikia pasidžiaugti gy augštieji bažnyčios hierarchai ve gražiausiais tautos drabu kiu Tau geros sveikatos, kad vi 
vais pavyzdžias čia gimusiųjų skelbia Lietuvių Dienas, Lietu žiais ir gelsvuoju Baltijos gin sus Tavo troškimus ir pasiryži 
ir čia užaugusiųjų lietuvių, ku vos ir lietuvių reikalais atsišau tarų. Tau, gerajai lietuvei Mo mą lydėtų prosenelių dvasia, o 
rie sukūrė pavyzdingas lietuvis kimus. Miestuose yra gatvių, tinai, ir danguje yra vieta šalia Augščiausis globotų Tave ir lai 
kas šeimas. Šie lietuviai jaučia pavadintų Lietuvos vardais ir visų mūsų Dangiškos Motinos, kytų mylimą ir brangią mums 
si esą gyvi krašto žmonės ir tt. ir tt. Lietuviai žinomi kaipo kurią Tu ypatingai gerbi, o ji ilgus metus.
tikri lietuviškosios bendruome darbštūs, gabūs, kantrūs žmo Tave ir lietuvių tautą myli. Tą Br. Abromonis.
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Aktualios vietovės.

ALŽIRAS
ir, be to, meno, prekybos ir že 
mės ūkio mokyklas.

Mokyklos, prancūzų įsteig 
tos, davė galimybę paruošti Ai 
žiro inteligentiją, kuri dabar va 
dovauja kovoms už Alžiro sava 
rankiškumą.

Praeitis.
Prieš Kristaus erą Alžiras bu 

vo žinomas Numidijos vardu. 
Numidiečiai, dabar vadinami

Labai reikšmingas ir įsidėmė rį, ir sausą, apimantį karštą ir 
tinas faktas, kad šiaurinėje Ai sausą vasarą. Vidurinėje zono 
rikoje prieš Kristaus erą klėstė je klimatas sausesnis ir permai 
jo gyvenimas, kuris buvo pasie ningas, o pietuose — visai sau 
kęs augštą kultūros laipsnį; bu 
vo susikūrę dideli kultūros, mo _____ ________
kslo centrai. Bet dėl karų, už ir gyvuliai) — Viduržemio jū berberais, gyveno rytinėse da 
puolimo barkariškų tautų, dėl 
gyventojų moralės susmukimo, amžinai žali, būdingas šios zo raį — vakarinėse. Į Punų karu 
visas gyvenimas sunyko ir grį nos augalas—alyvmedis. Miš pabaigą (146 m. pr. K.) ir dau 
žo į barbariškus laikus. Dabar kuose auga kamštinis ąžuolas, giausia Julijaus Cezario laikais 
šiaurinės Afrikos tautos, kolo Aleppo pūsis, kedras, klevas, Numidija - Berberija tapo Ro 
nizuotos kitų tautų bei vaisty kiparisas, datulinė palmė, ypač mos imperijos provincija (46 

~ ~ m. pr. K.). Kraštas buvo pasie
kęs gana augštos kultūros ir ei 
vilizacijos laipsnį. Bet įsigalė 
jus naujiems užkariautojams - 
- Vandalams, 5 šimtmety, gyve 
nimas buvo sugrąžintas į bar 
barišką stovį.

Apie 650 metus Alžirą užplū 
do iš rytų atsikraustę arabai, 
kurie berberus nukariavo ir jie 
ms, stabmeldžiams, primetė ma 
hometonų tikybą.

1492 m. iš Ispanijos išvary 
tieji žydai ir maurai, bėgdami, 
apsistojo Alžire, kur griebėsi 
piratavimo. Juos persekioda 
mas 1509 m. Ispanijos karalius 
Ferdinandas užėmė Alžiro mies 
tą. 1515 m. Horuk Barbarossa, 
tapęs turkų piratų vadu, čia įve 
dė karinį despotizmą ir terori 
zavo krikščioniškąsias tautas,

sas.
Alžiro flora ir fauna (augalai

ros zonos: medžiai ir krūmai bartinio Alžiro srityse, o mau

GERIAUSIAS
KINGSBEER

NUO 1910 —

KANADOS GERIAUSIAS ALUS

bių, tiktai dabar pradeda atsi Sacharos srityje. Ir kt. Iš gy 
gauti, gavę progų mokslintis, vulių — Alžiro beždžionės, ša 
šviestis ir susiprasti. kalai, hienos, šernai, antilopės,

Tunisas ir Marokas jau gavo kalnų ožkos, daugybė paukščių 
nepriklausomybę, bet yra nusi ir skorpionas.
.tatę pasilikti Prancūzijos tau Alžiras — daugiausia žem 
tų bendruomenėje. Dabar dėl dirbystės kraštas; po to gyvuli 
savo laisvės ir teisių kovoja AT mnkystės, miškininkystės ir 
žiras. pramonės. Žemės ūkio produk

Kaip jau žinoma, Alžire, ku tai — javai, kukuruza, bulvės, 
rį valdo Prancūzija, jau treti pupos ir vienuogės. Auginama 
metai kai vyksta gyvos kovos medvilnė, tabakas, šilkas, Įvai 
už savarankiškumą. Neabejoti rus vaisiai — citrina, apelsinas, 
na, kad ir Alžiras gaus nepri mandarinas, bananai, granatai, 
klausomybę. Todėl verta nors figos, vynuogės, datulės ir tt. 
trumpai supažindinti su Alžiru.

Kraštas
Didžiulį, apie 500.000 ketvir 

tainių mylių, šiaurinės Afrikos 
plotą užima Alžiras, pačioje 
šiaurėje atsirėmęs į Vidurže 
mio jūrą, vakaruose turi kai 
rnynus Maroką ir Rio de Oro, 
ytuose — Tunisą ir Lybiją, ir 

pietuose plačiu ruožu įsibėgėja 
. Tai didelė 
labai įvairi

Kaip ruošiamasi karui
PANIKA DĖL KYLANČIO SOVIETŲ KARINIO 

POTENCIALO.
KNYSTAUTAS
mais masiniam gaminimui.

Antra vertus, labai neigiamai 
atsiliepė į lėktuvų produkciją 
ir dabartinio Gynybos Sekreto 
riaus Wilson'o (dažnai žinovų 
kritikuojama) tendencija, kar 
pyti valstybės biudžeto išlaidas 
sąskaiton kaip tik šios ginklo

RAŠO JURGIS

į Sacharos dykumą, 
ir gamtos atžvilgiu 
šalis.

Viduržemio jūrų 
nusitęsiąs apie 500 
pakilus ir uoluotai kalnuotas, su 
darąs gana gerų uostams sąly 
gų. 50-ties mylių pakrantės 
juosta, turinti labai derlingų 
slėnių, yra pati turtingiausia 
Alžiro zona, vadinama Tell. Vi metonims būdingos poligami 
dūrinę krašto sritį užima kalnai j°s (daugpatystės) jie neprak 
ir stepėmis turtingi plokštikal tikuoja. Kita gyventojų gi upė 
niai, marginami iš rytų į vaka — arabai, kurie gyvena dau 
rus einančių kalnagūbrių ir giausia plokštakalniuose, taip 
tarp jų nutįsusių ežerų. Pic Pat mahometonys, bet jie yra 
tuos — Sacharos dykuma su poligamai. Arabai daugumoje 
oazėmis ir kultivuotais susisie nomadai. Be to yra turkų, neg 
kimo keliais. Minimi kalnai, rų, maurų ir žydų, 
skrodžių Alžirą iš rytų į vaka 
rus, yra vadinami Atlaso kai 
nais, vietomis siekią per 7 su 
puse tūkstančius pėdų augščio. 
Laivybai tinkamų upių Alžiras 
neturi; kai kurios jų karščių 
metu išdžiūstančios, o pietiniai 
ožerai yra druskingi.

Klimatas Alžiro šiaurėje turi 
uu laikotarpius — lietingą, ap 
imantį rudenį, žiemą ir pavasa

pakraštys, 
mylių, yra

Žemėje yra daug mineralų ir 
metalų: varis, cinas, geležis, 
gyvsidabris, antimonis, nafta, 
druska, kaolinas, marmuras, 
brangakmeniai ir tt.

Kalnuose ir jų pašlaitėse ga 
nomi būriai ožkų, karvių, avių 
ir todėl dalis gyventojų yra verbuodamas vergus ir jais pre 
klajokliai — nomadai. Krašte kiaudamas. Tas tęsėsi ligi 1815 
gaminamomis gėrybėmis yyks m., kada Amerikos laivynas nu 
ta prekyba.

Žmonės.
Gyventojų Alžiras turi apie 

9 milionus, kurių tarpe 1,5 mi 
lionų europiečių, o šių daugu 
mą sudaro prancūzai. Krašto 
gyventojų dauguma — berbe 
rai, kurie daugiausia gyvena 
kalnuose ir oazėse. Berberai 
yra mahometonys, bet maho

traukė šį piratavimą, o 1830 m. 
prancūzų laivynas užėmė Aiži 
ro miestą ir po to visą Alžirą, 
nors kovos buvo ilgos ir ėjo per 
sukilimus.

Pirmojo karo metu čia susi 
kirto turkai su prancūzais; Ant 
rojo karo metu čia išsikėlė ame 
rikiečiai, čia viešpatavo De 
Gaull ir kiti prancūzų genero 
lai, o dabar Alžiro tautininkai 
vysto akciją už laisvę ir sava 
rankiškumą.

ti tik trumpai ir prabėgomis, ka 
dangi jie dėl savo specifinių pa 
skirčių vargu ar sudarys impo 
zantiškesnį skaičių amerikiečių 
oro pajėgose, o, iš kitos pusės, 
dėl vietos ir laiko apsibojimų, 
tenka daug ir Įdomios medžią 
gos atmesti arba, geriausiu at 
veju, atidėti ateičiai.

Kiti naikintuvai:
a) Convair „Delta“ sparnais 

F-102, galįs užkopti į 40.000 pė 
dų augštį per 5 min., greitis ly 
giame skridime 1000 myl. p. 
vai., apginkluotas tarp kitko ra 
ketomis; bus netrukus perduo

Alžiras ligšiol yra laikomas 
organine Prancūzijos dalim, ku 
riai Prancūzija yra daug davu 
si: davusi mokyklas, elektrines, 
kelius, žemės ūkio modernini

Krašto sostinė — Alžiras, mą, laukų drėkinimą, medici 
turįs apie 300.000 gyventojų; nos ir sanitarijos sistemą ir tt. 
kiti miestai — Oran, Constant! Ten yra apsigyvenę apie pusan 
ne, Philippeville, Sidi bei Ab tro miliono prancūzų. Tat gali 
bes, Maskara ir kt. ma suprasti, kad Prancūzija Al

Žmonių mokymui yra apie žirą norėtų pasilaikyti metropo 
2500 pradžios mokyklų, apie 40 Hjos dalimi. Bet. . . 
augštesniųjų mokyklų ir Alžiro 
mieste universitetas, turįs tei tautos nori būti savarankiškos mas, bet jo sąjūdis neabejoja, pagaminimą, 
siu, medicinos, farmacijos, hu ir vystyti savitą kultūrą. Dabar kad Alžiro laisvė ir nepriklauso 
manitarinių mokslų fakultetus reikia nedidelės kibirkšties, ku mybė bus iškovota.

4.
Belieka trumpai peržvelgti, 

kokiame santykyje yra JAV 
naikintuvų pajėgos, lyginant 

jas su atitinkamomis rusų 
jęgomis.

Bijoma, kad kaip tik šioje sri 
tyje amerikiečių supremacija
ore nėra tokia tikra. To prie rūšies, 
žastimi bus iš dalies taip pat fa Ir todėl, JAV aviacijoje turi damas gana žymiais kiekiais re 
ktas, kad čia Amerikoje bus ma šiuo metu tik 7.000 spraus guliariai tarnybai.
planuojami ir perplanuojami minių naikintuvų, kurių pusę b) Greitas (apie 1100 m. p. 
nauji naikintuvų modeliai, ku sudaro F-86 Sabrejets, žinomi v.) ilgio radiuso bombonešių 
rie galutinai būtų rasti vispusiš dar iš Korėjos karo. Savo es palydovas, sunkus (45,000 sv. 
kai pranašesniais už bet kuri mėje jie yra geros kokybės, ta McDonnell F-101 Voodoo, taip 
(savo ar priešo iki šiol turimą) čjau jau taip pat pradedą pa pat šiais metais bus perduotas 
tos rūšies prietaisą. Buvo išban senti. Juos siekiama palaipsniui operacinei tarnybai.
dyta visa eilė naujų jet (spraus pakeisti į daug greitesnius 
minių) naikintuvų ir tik visai F-100 naikintuvus ir turima ži 
dar neseniai, atrodo, bus apsi nių, kad žymus procentas JAV 
stota prie kai kurių jų tipų, ku naikintuvų eskadrilių 
rie buvo pagaliau rasti tinka deda iš šių lėktuvų.
~ ■ - ---- ------------------------ Šis (F-100) atgal
ri laisvuose kraštuose sukelia sparnais sprausminis 
sąjūdžius, o šie stato reikalavi skridime, (nepikiruodamas), 
mus, o jeigu yra nenoro tuos viršija šoninį (garso) greitį, o 
reikalavimus pildyti, tai prasi pereitais metais pasiekė oficija 
deda sukilimai, kurie vyksta kr lų pasaulinį greičio rekordą, iš 
uvinomis kovomis. Taip ir Aiži vystęs 822 myl. per vai. greitį, 
re jau treti metai kai vyksta ko Turima vilties, kad su naujai 
vos už savarankiškumą. įmontuotu Pratt & Whitney J-

Įdomu, kad dabartinėms Al 57 motoru, jo greitis peržengs 
žiro kovoms vadovauja nepa 1000-čio mylių per vai. greičio 
laužiamasis Messali Hadž. Jis ribą. Jis gali pakilti (ir efekty 
buvo Prancūzijos kariu, pažino viai kovoti) 50.000-čių pėdų au 
gyvenimą Prancūzijoje, prasila gštyje, kas yra 10.000 pėdų au 
vino ir nutarė savo tautai iško gščiau, negu F-68. Jis yra ap 
voti savarankiškumą. Jis suku ginkluotas 2,75 colio raketomis 
rė Alžiro tautinį sąjūdį, pėsčias ir 20 mm automatine, radaru 
apvaikščiojo Alžiro miestus ir taikančia patranka, kuri sėja 
kaimus ir 1954 m. lapkričio 1 sviedinius taip dažnai, kaip jo 
d. pradėjo sukilimą, kuris tęsė ks kitas pabūklas iki šiol nepa 
si ligi šio laiko. jėgė. Vieno F-100 gamybos iš

Messali Hodž kelis kartus bu laidos siekia 640.000

c) F-104 Starfighter — spė 
jamai greičiausias naikintuvas 
pasaulyje (1.320 m. p. vai. 30. 
000 pėdų augštyje), apie kurį 
JAV gynybos įstaigos (gana šy 
kščiai) tesuteikė žinių tik pe 
reitą savaitę. Aprūpintas GE J- 
79 motoru, šis lėktuvas turi sta 
tmenus liemeniui, staigiai nu 
kirstus sparnus. Lockhead fir 
ma šį retos kokybės lėktuvą jau 
gamina pilna produkcija ir dar 
šiais metais jis pasieks JAV es 
kadriles.

Apie F-104 Oro Pajėgų Šta 
bo Viršininkas gen. N. F. Twin 
ning šitaip atsiliepia: „Tai yra 
labjausiai ištobulintas iš visų 
iki šiol turėtų tos rūšies lėktų 
vų’.

Iš JAV naujenybių naikintu 
vų srityje lieka dar nesuminėta 
visa eilė prietaisų, kaip F8U- 
Crusader ir F11F, karo laivyno 
(Navy) naujieji jetai ir daug 
dar kitų.

Baigiant šį schematinį strai 
psnį, tenka pridurti gal tik tiek, 
kad čia nebuvo siekiama patiek 

Kitokius naujausio modelio ti išsamią studiją apie pasauly 
JAV naikintuvus teks suminė Nukelta į 6-tą pusi.

jau susi

lenktais 
lygiame

dol., kas 
Atėjo modernieji laikai, kai vo suimtas, kelis kartus kalina yra trigubai brangiau už F-86

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS

MINISTERIS

SUNKUMAI SU

Dar

nes kar. L. buvo pagarsėjęs Ka turėjau „apnuoginėti“ karinius 
une savo orgijomis.

Į mano vietą Mariampolėje 
I ats. bataliono vadu majoras

Merkys norėjo paskirti 
karininką Vitkauską, 

bet aš šį paskyrimą sustab 
džiau, nes žinojau dar iš Voro 
nežo laikų, kad Vitkauskas, 
kaip ir jo švogeriai Kundrotai, 
buvo stipriai bolševikuojantie 
ji. Klaidos nepadariau, nes Vit 
kauskas, dabartinis bolševikų 
armijos generolas, žymią rolę 
suvaidino naikinant mūsų kraš 
tą ir kariuomenę. Merkys pa 
prašė mane duoti kar. Vitkaus 
ką jo žinion ir paskyrė jį savo 
brigados štabo viršininku.

16. PERTVARKYMAI SU 
PRITARIM.

Visi anksčiau paminėti pa 
skyrimai ir pertvarkymai ture gai manęs neapkentė 

kariuomenėje j°' būti daromi greit. Reik pašaJ i ■ ’-j ■ -------------■- •. generolas L.,
ir tas buvo rusas../Kleščinskas, Alininko, nei iš paties einančio buvęs kurį laiką kariuomenės 
vėliau sušaudytas, kaip bolševi pareigas prezidento pusės jokio vadu. Jis negalėjo suprasti, 

" ‘ . Teko pavydėti lat prieštaravimo neturėjau, prie kaip gali būti jo viršininku bu
-----* ------------------ vęs jo. pavaldinys, dviem laips

niais už jį žemesnis ir amžiumi 
jaunesnis. Štai jo „opozicinio 
veiksmo” pavyzdys:

Maž daug savaitei 
nuo mano ministeriavimo pra

KRAŠTO APSAUGOS 
FULK. K. ŽUKAS, 
holikas.

Perėmęs generalinį štabą, ge 
nerolas

Katche energingai pradėjo 
jo pertvarkymą. Džiaugiausi, la 
bai džiaugiausi. Bet neilgai tas 
mano džiaugsmas truko, nes 
greitu laiku pradėjo praleidinė 
ti tarnybą netik pats viršinin 
kas, bet ir jo bendradarbiai. 
Kas daryti? Reikėjo' kęsti, nes 
kito, 
mes neturėjome.

Mūsų tragedija

vertingesnio karininko,

— Kad jis... kad jis... mane šu, kad remiantis .. . str. Draus 
dalinius, kad visą geriausį ele pasiuntė. mės Statuto aš padaviau ant
mentą sutraukus į Kauną? Ant stalo gulėjo geras pus Tamstos skundą Valstybės Pre 

Daug ypatingai gerų kariniu šimtis susirašinėjimų. Paėmiau zidentui. Gener. Įeit. P. L.“.
kų davė I ir II karo mokyklos viršutinį. Ten Panevėžio kome 
laida. Ten generolas Galvydis- ndantas praneša, kad kiemo 
-Bykauskas ir pulkininkas Tva malkinėje supuvo vienas stul 
ronas ypatingai pasidarbavo ka pas, jis prašo leidimo pakeisti 
rininkų - patriotų .paruošime, nauju. Atidėjau į šalį, paėmiau 
Abu jie buvo1 dideli keistuoliai, kitą. Vilkaviškio komendantu 
bet jų keistenybės tik gerojom ros kuopos vadas prašo savai 
pusėn pasireiškė.

17.

23.
14.

GENERALINIU ŠTABU.
Reikėjo pagrindinai pertvar 

yti generalinį štabą. Jo virši 
ninku buvo geras švelnus žmo 
gus, generolas N., bet jį buvo 
galima apibūdinti vienu žodžiu: 
skystas. Jokio sumanumo jo 
kios energijos, jokių idėjų. Prie 
visų tų kariniu atžvilgiu nei 
giamų savybių jis dar susirišo 
su neblaivia kompanija, 
bas stovėjo vietoje.

Į generalinio štabo viršinin 
ko vietą pakviečiau II pėst. di buvo, kad savo 1 __ _
vizijos instruktorių, turėjome tik vieną akademiką kyti, kad nei iš ministerio pir

generolą Katche. J
Tai buvo žmogus latvių-vokie ’
cių kilmes nuo Biržų. J} as pa via kurie savo kariuomenė dingai, jų asmenyse 
žinojau is Vilniaus karo mokyk 7n airarUmil™ • r
los, kur jis buvo pavyzdingiau neralin-o Jtabo. artileri;os.‘ i/j; radau P1,n? Patarimą visiems i 
sias kadro karininkas, pasižy 
jęs savo drąsa rusų-japonų 
vėliau I pasauliniame kare.

Karo mokykloje jis buvo 
sų

žinojau iš Vilniaus karo mokyk ■

ir

Ant jo raporto uždėjau rezo 
liuciją: „Gėda. K. Žukas“.

Trečią dieną tas pats su kitu 
raportu apie skundą preziden 
tui. Uždėjau rezoliuciją: „Sa 
botažas. K. Žukas“.

Ketvirtą dieną vėl tas pats. 
Įniršau. Einu į apačią pas gen. 
L.

— Ponas generole! Argi da 
bar laikas tokiais dalykais užsi 
imti? Argi neturime mes pro 
duktingesnio darbo? Pasakyki 
te, kame čia reikalas? Kodėl 
Jūs taip elgiatės?

— Aš noriu, kad Tamsta ma 
ne atiduotumėt teisman. . .

— Teisman atiduoti aš turiu 
pamatą, nes iš Jūsų pusės čia 
aiškus sabotažas. Bet kam to 
reikia?

Pasikalbėjimas ir

mano nuoširdūs žodžiai liko be 
rezultatų.

- . . Aišku, kad jis nenorėjo sutikti,
kad ministeriu buvau aš, o ne 
jis.

Buvau iššauktas kartu su d- 
ru Grinium pas prezidentą. Pa 
ėmiau kelis susirašinėjimus, ku 
riais buvo ministerio galva kva 
ršinama. Abu nustebo tokiu 
gen. L. elgesiu ir nutarė jį iš 
tarnybos paleisti „dėl nesveika 
tos”, nes tikrenybėje tai buvo 
nesveiko proto žmogus.

— Ar daug, pulkininke, to 
kių „padėjėjų“ turi? — paklau 
sė d-ras Grinius.

— Nedaug, bet turiu.
Bus daugiau.

tės atostogų. Ant visų raštų 
viena trafaretinė Rikiuotės Sk. 
viršininko rezoliucija; „Krašto 
Apsaugos ministeriui. Siunčiu 

Majoro Merkio asmenyje tu Jūsų nuožiūrai. Gener. Įeit. L.“ 
rėjau sau priešą, bet jis opozici — Tamsta leitenante! Ar 
ją man vedė gudriai, stengėsi si raštai tokio svarbumo? 
išryškinti karininkų tarpe kiek 
vieną mano klaidą. Jis pašiep 
davo mane, bet veikė taip, kad viršininkui, kad tokio svarbu 
negalėčiau prie jo prikibti. mo raštai turi būti sprendžia 

Kiti mano „opozicionieriai“ mi ne tik ne paties Rikiuotės 
veikė labai nevykusiai. Ypatin Sk. viršininko, bet net ir ne Ta 

mstos. Juos turi išspręsti ir pa 
ruošti atsakymą Tamstos pade 
jėjai.

— Žinokite pats,—tęsiau aš 
ir praneškite savo viršininkui, 
kad kiekvienas pareigūnas turi 
savo nuožiūrą 1 
augštesnio viršininko kreiptis 
tik tada, kai klausimo svarbu 
mas peržengia jo nuožiūros ri 

praėjus bas.
Ant viršutinio raporto, že

SUSIDŪRIMAS SU 
OPOZICIJA

vi

— Visi, — atsakė jis.
— Malonėkite pranešti savo

neralinio štabo, artilerijos, inži 
nerijos ir intendantūros.

15. PERSITVARKYMAI
Ministerio vietoje pakeičiau niam sunkiam ir 

majorą Merkį, kuris manęs la darbui, 
bai nemėgo, nes pastebėjo ma Į” 
nyje savo konkurentą. Iš minis daryti didelį kariuomenės

savo veiksmams.
Tas man buvo ypatingai malo 
nu ir drąsino mane tolimes --------------- -------- „...........................................1S>........ w 1OIW1W(

atsakingam džios, pas mane atėjo Rikiuotės miau gen. L. rezoliucijos, užde 
------------------- , ~ ’ J : „Rik. Sk._V-kui. O 

kur Tamstos nuožiūra? Pulk. 
Įeit. P. Žukas“.

Kitą dieną Įeit. Bobelis atei 
na vėl su pranešimu,

su dar didesne susirašinėjimų 
krūva.

... ................................ liau pulkininkas, Kauno komen Ant viršaus gen. L. raportas:
mas, bet jau neabejotinas alko tantą. Jo prašymą patenkinau, kovos laukuose, bet kokią teisę dantas), sumišęs atsakė: „Kr. Aps. ministeriui. Prane

vi

kariūnų pabaisa,
ir tuomet mes žinojome, terio vietos jis buvo paskirtas venimo pertvarkymą, O' ta 
kartą į 2—3 mėnesius jis vietinės brigados viršininku, ku džiaga buvo gana prasta.

Tiesa, turėjome mes

daug gerų žmonių,

bet 
kad
būtinai turi keliom dienom „su riam priklausė visos komendan 
sirgti“. Mūsų kariuomenėje, tūros. Perduodamas minister! 
kaipo divizijos instruktorius, ją jis paprašė mane duoti jo ži 
jis buvo labai augštai vertina nion karin. L., buvusį jo adju karštų patriotų, pasižymėjusių

skyriaus adjutantas, kar. Bobe jau savo: 
Iš esamos medžiagos reikėjo lis 

gy 
me su dideliu pundu popierių 

ir paprašė išklausyti jo praneši 
mo. Kuomet aš paklausiau, ko 
dėl su pranešimu neatėjo pats 
viršininkas, kar. Bobelis (vė
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kvltūwWkrcwika
ČIKAGOS LIETUVIŲ 
PASTATYTA OPERA

„Pirmyn” choras, vedamas 
K. Steponavičiaus, Čikagoje, 
Sokolų salėje, pastatė Mascag 
ni operą „Cavaleria Rusticana“, 
kuri buvo statoma ir Lietuvoje. 
Tai neilga, dviejų aktų, opera, 
tačiau nelengva pastatyti. Ją pa 
statė muzikos entuziastas inž. 
K. Steponavičius, pats režisa 
vęs ir dirigavęs. Vyriausioje 
Santuzzos rolėje buvo O. Ske 
verytė - Steponavičienė, Turri 

konkursui buvo atsiųs kuriuose atsispindi kuo mažiau du — A. Peškys, Lola — Kale

PREMIJUOTOS DVI DAINOS.
Dainų Šventės Komiteto pranešimas Nr. 10.

Dainų Šventės Komitetas, rų chorai. Premijuotoji 
norėdamas paskatinti mūsų ko jau išėjo iš spaudos, 
mpozitorius daugiau sukurti 
lietuviškų kūrinių ir suprasda 
mas jų 
dvasios 
skelbęs 
kursą.

Šiam 
ta 19 dainų. Jų kompozitoriai šia bolševikinės propagandos, dinskaitė, Alfio — A. Brazis, 
buvo ne tik iš JAV ir Kanados, plačiai žinomi ir kitur — ir vi Motina — V. Žabelio; gražiai 
bet ir iš kitų kraštų. sur mėgstami. Vilniaus radijo pasirodė P. Petravičiūtė-Miller.

Konkursui spręsti komisiją pranešimu, kombinato dirbiniai Taigi, jeigu yra noras 11 pa 
sudarė muzikai: Aleksandras mielai pageidaujami Maskvos, siryžimas, nesunku pastatyti ir 
Kučiūnas — pirm, ir nariai — Rygos, Sevastopolio, Talino, opera. K. Steponavičiui reikėtų 
V. Marijošius, A. Mikulskis, K. Stalingrado, Iževskio ir kitų imtis didesnės iniciatyvus ir jo 
Steponavičius ir I. Vasyhūnas. miestų universalinėse parduo pasiryžimai bus fiksuoti lietu 

Jury komisija, apsvarsčiusi tuvėse. Pereitais metais kolek vių kultūros istorijoje.
atsiųstus kūrinius, balsų dau tyvas pagamino daugiau, kaip 
guma nutarė pirmąją vietą skir buvo numatyta plane, už 100. 
ti už dainą „Vakaras tylus“, an 000 rublių. Pernai Taline įvy 
trąją — už dainą „Pabuski, pa kusioje Pabaltijo taikomosios 
sauli“. >. dailės parodoje Kauno kerami

Atidarius vokus, paaiškėjo, kai užėmė pirmąją vietą. Mikne 
kad „Vakaras tylus“ kompozi vičiaus, Genienės ir Kamanta 
torius yra sesuo Bernarda-Mari vičienės geriausių keramikos 
ja, Marijos Augštesniosios mo kūrinių atranka paruošta išsiųs zavo, 
kyklos mokytoja Chicagoje, o ti Milanan i Italijoje šiemet vo V. R. Saudargienė, padėję 
„Pabuski, pasauli“ kompozito ruošiamą dailės parodą. Be jų, 
rius yra Juozas Bertulis, Los savo darbais pasižymi dar V. 
Angeles, Calif. Tokiu būdu, pir Žuklys, prof. L. Strolis ir kiti, 
moji premija — 100 dol. tenka 
sės. Bernardai-Marijai, antroji 
— 50 dol. Juozui Bertuliui.

Dainų Šventės Komitetas di 
džiai vertina gausų kompozito 
rių dalyvavimą konkurse ir 
džiaugiasi jų kūrybine dvasia.

Pirmąją vietą laimėjusi dai 
na bus pirmą kartą atlikta Dai 
nų Šventės metu. Tą dainą Įpa Kultūros Kongrese skaitys pas 
reigojami išmokti visi chorai: kaitą apie Amerikos lietuvių 
teik mišrūs, tiek moterų ar vy Įnašą lietuvių muzikai.

reikšmę mūsų tautinės 
palaikymui, buvo pa 

lietuviškos dainos kon

daina

JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas.

LIETUVIŠKIEJI KAUNO 
DAILĖS KOMBINATO 

KERAMIKOS GAMINIAI,

AUSTRALIJOS JAUNIMAS 
EINA f SCENĄ

Sydnėjuje, Macebean Hali, 
Lietuvių Jaunių Teatras Sydne 
juje pasirodė su 4 veiksmų pa 
saka „Eglė - žalčių karalien". 
Veikalą pagal Sal. Neri insceni 

režisavo ir choreogiafa

J. Aistis
MOTI N AI
man šis tuščias namas 
rūsčios dienos.
manęs vieno, mama, 
manęs vieno!

Pabodo
Ir ilgos
Nepalik
Nepalik

Nes kaip be ratelio sutemus!
Dieną, dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo?

Kas budės man miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk būsiu pasauly, mama, 
Vienui vienas — nešlaitis.

Nežydės pavasarį žemėj 
Žibutės ir purienos. . .
Nepalik manęs tad vieno,

mama, 
Nepalik manęs vieno!

• Dail. Telesforas Valius, žie 
mą praleidęs Italijoje, jau sugrį 
žo Į Toronto.
• Muz. V. Jakubėnas Kultūros 
Kongrese Čikagoje skaitys refe 
ratą apie liaudinius elementus 
kompozitorių kūryboje.
• Muz. J. Žilevičius Lietuvių

jas — R. Jaselskis, dekorato 
rius — dail. Ą. Šimkūnas, muzi 
kinis vadovas — K. Ankudavi 
čius, akordeonistas — A. Plū 
kas, pianistas — R“. Cibulskis, 
smuikininkas — V. Stašionis.

MA

narna

Stebėkite
Face-elle 

ženklą

Jūsų nosiai!

je. . .

Reikalaukite dėžutės su 

Face-lle ženklu: gau 

3-gubų ružavoje dėžutė 

arba 2-gubų žalioje dėže

Veidui 

^nosinės

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI
Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai

Brolių Grimų pasakos
Jūrininko Sindbado 

nuotykiai, pasakos 
iš „Tūkstantis ir 
viena naktiis" ....

J. Jankus: Senas ka
reivis Matatutis.
knyga apie žemaitį, 
kuris daug nuosta
bių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, 
kurį tikrai padaryti 
turėjo ................... ..

Thor Heyerdahl: Kon- 
-Tiki, išgarsėjusi ke 
lionių nuotykių kny 

ga ....... ..................
L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie ber 
niūkų nuotykius Karališkių lankose .............................

B. Sruoga: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, 
istorinė apysaka iš 1812 m...................................................
V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakų knyga iš indų ir ara
bų gyvenimo ir mitologijos ................................................. 250

B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padavimas 
apie Vilniaus įkūrimą................................................................. 2.20

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje

T E R R A
3333 S. Halsted St., Chicago 8, Iii.

$$ :
3.00;

2.00:

3.00

3.75

2.00

2.50

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI JOS PRANEŠIMAS
265—C—Street So. Boston 27, Mass. USA.

Su malonumu pranešu, kad Buvo jau du spektakliai, ku 
Lietuvių ~ 
tomo spausdinimas 
spartumu. Gegužės 
— birželio pradžioje 
išsiųsti.

Leidykla pagal
su JAV gyvenančiais prenume 
ratoriais, iš anksto neužsimokė 

enciklopediją siunčią 
Jei esate dar už

Enciklopedijos VIII riuos aplankė per 2.000 žiūro 
eina visu vų. Numatyti dar du spektak 
pabaigoje liai. 
galėsim ji

susitarimą

NAUJA KNYGA „ATRADI 
MŲ KAPITONAS”

Macmillano leidykla Kana 
doje leidžia seriją istorinių kny 
gų „Didieji pasakojimai apie 
Kanadą“. Šiuo metu išėjo puiki 
šios serijos knyga „Atradimų 
kapitonas“ ($2.00). Tai gyve 
nimas ir nuotykiai vieno iš di 
džiausiu istorijoje žinomų atra 
dejų — kapitono Georgo Van 
couver, kurio vaidu dabar vadi 
narna didžioji Kanados vakarų 
sostinė.

George Vancouver buvo tik jusiems, 
penkiolikos, kai jis įstojo Į Bri išpirktinai. 
tų Karališkąjį laivyną. Jis plati VIII tomą neįmokėjęs, o gauda 
kiojo ir mokėsi geriausio visų mas knygą išpirktinai turite ne 
laikų navigatoriaus kapitono patogumų, malonėkite už šį to 
Cook žinioje. Knyga nukelia mą atsilyginti iki gegužės 21 d. 
sakitytoją Į įdomias atradėjų Jei iš ko nors pinigai ateis 
keliones po Pietų jūras ir vaka ygą išsiimtus, gautą sumą 
riniuose Pietų ir Šiaurės Ameri atskiro pranešimo įrašysime 
kos pakraščiuose.

George Vancouver buvo pir 
mas baltasis žmogus, kuris nuo 
sekliai ištyrė kalnuotus Kana 
dos Pacifiko krantus. Jis, kartu 
su ispanų atradėjais, padarė 
šimtus kelionių į Amerikos že 
myną iš Pacifiko pusės. Jis ne 
kartą kovėsi su išsidažiusiais in 
dėnais, kurie narsiai gynė savo 
nuostabaus gražumo kainus 
nuo jiems svetimo baltojo žmo 
gaus.

Knygos autorius Roderick 
Haig-Brown, kuris yra vienas 
iš gabiausių Kanados pasakoto 
jų, šiaja knyga sukūrė tikrai 
patraukiančią apysaką, kuri, 

8 si kaip tiktai apie Užvenčio dva nors ir skirta jaunimui, įdomi ir 
» rą, kuriame rašytoja gyveno, suaugusiems, 
« Tikrai romantiška aplinka rašy ankstybaisiais 
« tojai sudarė labai tinkamą ro nadoje. 

manui foną.

» • „Varpas“ koncertavo Detroi
■ :? te, o p. Verikaitis — Rocheste 
» ryje, iš Toronto.

• Adelaidės lietuvių Kultūros 
« Fondas suorganizavo lietuvių 

dailininkų 
•> pirmąją tų 
Įs lėtai buvo 

šilingus.
■ :? • P. Robeson neįsileistas į Ka

nadą koncertuoti, nes ištikrųjų 
;•? jis buvo kviečiamas ne koncer 
■> tuoti, bet komunistinę propa 

gandą varyti.
:ž spaudoje yra
;> • Melbourne 
■:? ras, vedamas 
» Adelaidėje gastroliavo su Vai Marquette Rd., Chicago 29, Il • J. Petrulio 

čiūno „Tuščiom pastangom”. linois. kagoje eina d

M. PEČKAUSKAITĖ — 
ŠATRIJOS RAGANA

Čikagoje buvo suruoštas ra 
šytojos Marijos PeČkauskaitės- 
-Šatrijos Raganos 25 m. mir 
ties sukaktuvių minėjimas.

Šatrijos Ragana gyveno Už 
venčio dvare, to pat vardo vals 
čiuje, Šiaulių ap. Užvenčio dva 
ras priklausė Vasario 16 akto 
signatarui Jonui Smilgevičiui,

| kurio sūnus pianistas Kazimie 
i ras Smilgevičius dabar gyvena 
•? Montrealy.
:? Šatrijos Ragana, kurdama ro 
:< maną „Sename dvare“, kaip tik 
? tai aprašė Užvenčio dvarą, Už 
5 venčio bažnyčią, statytus dar 
i Vytauto Didžiojo laikais, Už
> venčio dvaro sodą ir tt. Roma 
s ne minimasis daktaras, kuriam 
■t rašytoja simpatizuoja, tai ištik
> rujų yra kunigas Bukantas. Žo 
s džiu, visa romano fabula suka

kūrinių parodą ir 
kūrinių loteriją. Bi 
pardavinėjami po 5

besidomintiems 
atradimais Ka

DĖMESIUIISTORIKŲ
Lietuvių Kultūros Kongreso 

metu bus istorijos sekcijos po 
sėdis. Tuo reikalu istorikams, 
istorijos mokytojams, istorijos 
studentams ir istorijos mėgėja 
ms siuntinėjami laiškai. Jei kas 
minėtos kategorijos asmenų 
dar laiško negavo, malonėkite 
pranešti savo adresą. Gavus ad 
resą, tuoj bus išsiųstah. Būtų 
didelė pagalba, jei pranešantis 
savo adresą pridėtų ir kitų ad 
resus.

Visais istorijos posėdžio rei jąjį ir senąjį adresą, 
kalais prašoma rašyti Pasaulio J. Kapočius

kn 
be 
už

VASARIO GIMNAZIJOJE 
ABITURIENTŲ LAIDA 
Kovo 26 d. baigėsi gimnazi 

jos brandos egzaminai. Juos iš 
laikė 7 devintosios klasės moki 
niai: Dubauskaitė Genė, Gus 
tas Valius, Jasaitė Laima, Jonu 
tis Algirdas, Sakalauskaitė Te 
resė, Damijonaitis Vingaudas, 
Timpa Valteris. Du mokiniai: 
Polkis Edvinas gavo pataisas iš 
matematikos ir lotynų kalbos, 
o Hermanas Manfredas pataisą 
iš lietuvių kalbos. Išemigravu 
šiam devintosios klasės moki 
niui V. Birėtai, Įvertinant jo pa 
žangumą, dėl svarbių priežas 
Čių Mokytojų Taryba pripaži 
no brandos atestatą.

Visi abiturientai numato stu 
dijuoti ir pasirenka šias studijų 
šakas: Gustas chemiją su alaus 
gamybos specialybe, Hermanas 
ir Polkis evang. teologiją, Jasai 
tis chemiją, Jonutis geologiją, 
(jhemiją, Sakalauskaitė filolo 

giją ir Dubauskaitė mediciną.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Czeslaw Milosz. EPOCHOS

IX tomą.
Neatsilygjnusbems Kanados 

prenumeratoriams VIII tomą 
tegalėsime išsiųsti kiek vėliau, 
kai jau bus patarnauta apsimo 
kėjusiems.

V. Krėvės raštų ir Lietuvos 
žemėlapio parengimas spaudai 
(nepriklausomai nuo leidyklos) 
sutiko daugiau Įvairių kliūčių, 
-negu buvo pesimistiškiausiai 
skaičiuota. Dabartinė jų būklė 
tokia: V. Krėvės raštai surink 
ti, taisoma korektūra ir, kai tik 
pasiliuosuos po LE VIII t. ma 
šina, bus spausdinami. Lietu 
vos žemėlapis pagaliau jau sp SĄMONINGUMO POEZIJA, 
ausdinamas. JĮ berengiant ii Su autoriaus Įvadiniu žodžiu, 
giau sugaištas laikas teišeis be vertėjo J. Kėkšto žodžiu ir Al 
laukiančiųjų labui — padaryta fonso Nykos-Niliūno užsklan 
daug patikslinimų, patobulini da. Eilėraščius vertė ir redaga 
mų, parengtas išsamus vardy vo Juozas Kėkštas. „Lteratū 
nas. Užsakymai tebepriimami. ros Lankų“ biblioteka Nr. 1. Iš

Pabrangus popieriui, Įrišimui leista Buenos Aires, Argenti 
bei Įpakavimui, turime griebtis noje, MCMLV (1955) metais, 
visų taupumo priemonių. Dėl Leidinys tikrai meniškas: di 
to apie tolimesnių tomų išėjimą delio formato, puikiame stora 
mieliesiems prenumeratoriams me popiery ir dailiai 
tepranešinėsime spaudoje, ats Viršelis pagal Kazio 
kirų laiškų nebesiuntinėsime. projektą. Leidinys ir savo iš 
Šiais metais dar išeis IX ir X vaizda vertas grožinio leidinio 
Girniaus ir p. Puzino redaguo vardo, 
jami tomai, maždaug iki raidės 
Kl. Būsiu ypatingai dėkingas 
tiems, kurie, per daug savęs ne 
apsunkindami, už juos visus už 
mokės iš anksto. Pakeitus gy 
venamąją vietą, praneškite nau

išleista. 
Janulio

Dėl to Kanados 
ginčų.
liet, dramos teat Lietuvių Archyvo adresu: Vin Lietuvių Enciklopedijos

G. Gasiūnienės, centas Liulevičius, 2601 Wesa Leidėjas.
„Prieš srovę” Či

Leidinį galima gauti pas Dr. 
H. Nagį, 4868 Jeanne Mance, 
Montreal, P. Q.
• Dail. V. Ratas Sydnėjuje, 
Australijoje, atidarė savo dai 
lės darbų, grafikos, parodą.
• 1920 m. spalio 19 d. pradėjo 
veikti Nepriklausomoj Lietu 
voj Dramos teatras, kuris da 
bar yra pakeistas į muzikinės 
dramos teatrą. Jam jau suėjo

kagoje eina dideliu pasisekimu. 35 metai.

ANDRE GIDE

MOTINA
SŪNAUS PALAIDŪNO GRĮŽIMAS

PALAIDŪNE sūnau, tu, kuris dvasioje dar tebesišiauši 
brolio patarimams, leisk, tegu dabar kalba tavo širdis. Kaip 
miela būti prie tavo sėdinčios motinos kojų, galvą pasidėjus 
ant jos kelių ir įausti jos glostančią ranką, kuri palenkia tavo 
išdidų sprandą.

— Kodėl taip ilgai buvai mane palikęs?
Ir kai tu vietoje atsakymo apsilieji ašarom, ji tęsia:
— Kam dabar verki, mano sūnau? Tu man esi vėl grą 

žintas. Tavęs belaukdama aš išverkiau visas savo ašaras.
— Tu manęs laukei?
— Aš niekados nesilioviau tavęs tikėjusis. Kiekvieną va 

karą prieš užmigdama aš galvojau: jei jis sugrįžtų šią naktį, 
ar mokės atsidaryti duris? Ir ilgai ilgai neužmigdavau. Kiek 
vieną rytą, vos atsibudus, mąstydavau: ar tik nesugrįš jis šian 
die? Paskui aš melsdavaus. Aš tiek meldžiaus, kad tu būti 
nai turėjai pareiti.

— O motin. Aš ateinu pas tave labai nusižeminęs. Žiū 
rėk: aš savo galvą padedu žemiau tavo širdies. Mano visos 
vakarykštės mintys šiendie yra niekas. Būdamas šalia tavęs 
aš nebegaliu suprasti, kodėl aš išėjau iš namų.

--Ir tu daugiau nebeišeisi?
— Aš nebegaliu daugiau išeiti.
— Kas gi tave į ten traukė?

— Aš nebenoriu daugiau apie tai galvoti. Niekas. . . Aš 
pats.

— Ir tu manei būti laimingas toli nuo mūsų?
— Aš laimės nejieškojau.
— Tai ko gi tu jieškojai?
— Aš jieškojau. . . savęs paties. . .
— O, tavo tėvų sūnau ir broli tarp savo brolių.
— Aš nesu panašus į savo brolius. Nebekalbėkim apie 

tai. Štai, aš esu grįžęs.
— Ir vis tik apie tai dar pakalbėkim. Nemanyk, kad ta 

vo broliai taip labai nuo tavęs skiriasi.
— Mano vienintelis rūpestis nuo dabar jiems visiems pri 

lygti.
— Iš tiesų tu atrodai visai susenęs.
— Aš kentėjau.
— Vargšas mano kūdiki. Tikriausiai tavo lova nebuvo 

vakarais paklota ir tavo stalas nebuvo padengtas valgiui?
— Vidurdienio saulę, šaltą vėją, kylantį iš nakties gel 

mių, dykumos smėlį, dygius krūmokšnius, į kuriuos kruvinai 
sužeisdavai savo kojas, ir visa tai manęs nesulaikė.

— Ar gi tu vien tiktai badą kentei?
— Blogi šeimininkai skriaudė. . . Sapnuos regėjau na 

mus. Ir sugrįžau.
Sūnus palaidūnas vėl nulenkia galvą, kurią švelniai mo 

tina glosto.
— Ką tu dabar žadi veikti?
— Aš tau sakiau: stengtis prilygti savo didžiajam bro 

liui, valdyti savo turtą ir vesti, kaip ir jis, žmoną,.. .
— Tai sakydamas tu tikriausiai apie kurią nors galvoji.
— O, man vistiek, kurią beišrinktum.

— Aš norėčiau ją tau išrinkti pagal tavo skonį.
— Nesvarbu. Mano širdis kartą jau buvo pasirinkusi. 

Aš išsižadu išdidumo, kuris buvo mane išvedęs toli nuo jūsų. 
Tu vadovauk mano pasiryžimams. Aš pasiduodu, tau sakau.

— Klausyk: čia yra dar vienas vaikas, kuriuo tu galėtum 
susidomėti.

— Ką tu nori pasakyti? Apie ką tu kalbi?
—• Apie tavo jaunesnį brolį. Tau išvykstant jis dar ne 

turėjo dešimties metų. Jo tu beveik neatpažinai, kuris ta 
2iau...

— Sakyk iki galo, .mama. Kas tau dabar kelia nerimo?
— Jame tų galėtum save atpažinti, nes jis yra visai pana 

šus į tave, koks tu buvai prieš išeidamas.
— Ir kuo jis taps?
— Jis tavęs teirausis daugelio dalykų. Ar tu pastebėjai, 

kaip jis į tave žiūrėjo pirmą vakarą? Kaip jį žavėjo tavo skar 
malai. O paskui purpurinis drabužis, kuriuo tėvas buvo tave 
apvilkęs. Aš bijau, kad savo dvasioje jis beveik neskyrė vie 
no nuo antro, ir kad tik nebūtų pirmoj eilėj tavo skarmalai, 
patraukę jo dėmesį. Tačiau šita mintis šiuo metu man atrodo 
nerimta, nes pagaliau, jeigu tu, mano kūdiki, būtum galėjęs 
pramatyti tiek daug vargo, tu nebūtumei mūsų palikęs, tiesa?

— Aš nebesuprantu, kaip aš galėjau tave palikti, tave, 
motina mano.

— Tad gerai. Tu jam visa tai papasakok.
— Viską aš jam rytoj vakare papasakosiu. Dabar pa 

bučiuok mane į kaktą, kaip kadaise, kada aš buvau mažytis, 
ir tu stebėdavai mane užmiegantį. Aš noriu miego.

— Eik miegoti. Aš pasimelsiu už jus visus.
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LONDON, Ont.
DIDELĖS DISKUSIJOS I

Jau kuris laikas, kai Londo 
no „Free Pres“ pasirodo pasisa 
kymai prieš naujuosius atei 
vius. Neseniai kažkoks Walter 
Donold, o po to P. Johnston sa 
vo laiškuose redakcijai — „Let 
terš to the Editor“ sielojasi, 
kad DP (tuo vardu jie vadina 
visus naujus ateivius) yra ne 
kokia medžiaga Kanados pilie 
tybei. Anglija, girdi, jų neno 
rinti, tačiau jie užtvindę Kana 
dą. DP vaikai, esą, gerai iššer 
ti, nes jų tėvai turj visus dar 
bus. Tuo tarpu daugelio kana 
diečjų vaikai kenčią šaltį ir ai 
ki, nes tėvai negalį gauti dar 
bo.

Todėl abu „nuskriaustieji“ 
;ma isteriškai šaukti: „Kanada 

iip pat nenori DP, bet jie prie 
varta mums primetami“ ! (Sic!) 
Kai W. Donald plūsta: „Jūs pra 
keikti DP. Jūs antros rūšies 
žmonės“, tai P. Johnston pride 
da, kad „tiems šiurkštuoliams“ 
tinka tik III rūšies vardas. 
„Kaip, mes, kanadiečiai, galim 
didžiuotis savo kraštu, jei jis 
užtvindytas DP, kurių daugu 
ma nenori mokytis angliškai, o 
tie, kurie moka, atsisako kalbė 
ti“.

Į šituos neužtarnautus prie 
kaištus tame pat „Free Press“ 
taip pat laiškų forma atsakė 
prof. A. Dreimanis, p. E. Pet 
rauskas ir kt. Jų šaltas tonas, 
“samūs argumentai ir net duo 
.lenys tvirtai ir pilnai atrėmė 

„puolimus“. Buvo net vienas 
laiškas imigrantės - anglės. Ji 
taip pat gražiai atkirto.

Manyta, kad „Free Press“ 
redakcija šiame reikale liks ne 
utrali. Bet... štai prieš kelias

(Skelbimas)

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ii kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
(ėjas, 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

)ĖL NAUJŲJŲ ATEIVIŲ.
dienas vedamųjų straipsnių pus 
lapyje pasirodė nė kieno nepasi 
rašytas pasisakymas (šiuo atve 
ju reiškiąs redakcijos nuomo 
nę). Su malonumu tenka pažy 
mėti, kad šis pasisakymas labai 
rimtas ir palankus naujiems at 
eiviams.

Tebūnie leista atpasakoti jo 
būdingesnes mintis.

— Visi iš mūsų, išskyrus in 
dėnus, esame imigrantai ar jų 
ainiai. Todėl nėra jokio pamato 
žiūrėti į DP iš augšto ir juos 
niekinti. Skundimasis, kad čia 
gimę kanadiečiai negalį gauti 
darbo, yra tik gyrimas naujųjų 
ateivių didelės energijos ir no 
ro dirbti. Daugelis tų naujų 
ateivių geriau vertina Kanados 
demokratiją, negu čia gimusie 
ji kanadiečiai, nes pirmieji turi 
geresnį supratimą apie totali 
nius izmus. Mes tik galim daug 
ko išmokti iš jų, jei nusileisim 
iš savo įsivaizduojamų augšty 
bių ir susitiksim kaip lygus su 
lygiu, o ne kelsime savo senti 
mentaliais nusiskudimais ne 

pasitikėjimą ir net baimę nau 
jais ateiviais.

Į tai pradėjo reaguoti ir orga 
nizuotoji visuomenė bei žymios 
asmenybės. Balandžio 12 d. pla 
čiai žinomas centrinis Londono 
„Kiwanis“ klubas sušaukė su 
sirinktmą ir naujųjų ateivių kla 
usimą paprašė pagvildenti Lon 
dono Western Ontario Univer 
siteto rektorių Dr. G. E. Hali.

Žymusis mokslininkas, išra 
dejas, profesorius — Un'versi 
teto galva taip pat nepagaiiė 
jo šiltų žodžių ir tinkamo res 
pektavimo taip vadinamiems D 
P. Pirmiausia jis išskirdino ke 
lėtą naujų ateivių, bet ypač ga 
bių studentų „Neturėdami ma 
terialių išteklių, jie sunkiai dir 
ba, bet yra pilni entuziazmo ir 
pagarbos mums kurdami Kana 
dai vis pažangėjančią ateitį. Jie 
daugiau dirba kaip mes ir todėl 
verti ir mūsų respektavimo“.

Kalbėdamas bendrai apie nau 
jus ateivius, profesorius pažy 
mėjo, kad naujieji ateiviai, dau 
gumoje, atvyko čia išsiilgę lais 
vės „Taigi jie atvyko čia dėl 
tų pačių priežasčių, kaip ir dau 
gelis mūsų protėvių“. Čia pro 
fesorius paminėjo anglus loja 
listus, ištremtus iš JAV XVII 
šimt. pabaigoje, bei Pensilvani 
jos olandus, atvykusius Kana 
don dėl ekonominių priežasčių 
ir išsilaisvinimo nuo karinės 
prievolės. Airių ir škotų atei 
viai iš savo krašto buvo išstum 
ti bado ir nepriteklių. „Taigi 
jei šie nauji ateiviai yra DP, tai

mes visi pradžioje buvome ir 
dabar esame palikuonys DP. $ 
Visi Kanados ateiviai sunkiu 
darbu ir prakaitu kuria sau ir X 
kraštui ateitį ir gerbūvį. Taigi x 
daugumoje esame to paties Ii 
kimo žmonės ir dėl to visi ly & 
gūs. a

Per paskutinius 10 metų, X 
ypač po II Pasaulinio karo, vėl x 
didesnė banga atplaukė naujų 
ateivių ir dėl to tenka tik džia 
ugtis, nes „jei pripažįstama, 
kad Kanada turi daug natūrali 
nių turtų, tai didžiausias jos 
turtas — žmonės. Kanadai 
žmonės reikalingi, nes tai užtik 
rina jos šviesią ateitį“. L. E-tas.
LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!

į

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

MAMERTAS MACIUKAS

SPORTIŠKĄ PADĖKĄ REIŠKIAME
Mūsų globėjui AV klebonui naitei už taip skaniai paruoštą 

Dr. J. Kubiliui už salę balan sportininkams vakarienę ir už 
džio 14 d. šokių vakarui, mūsų talkininkavimą visą vakarą bu 
mecenatui ir Jaunių krepšinio fete, dar kartą ačiū panelei O. 
pereinamosios taurės įsteigėjui Stankūnaitei už taip gražų lo

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

TELEFONAS: CR 0051,

„Nepriklausomai Lietuvai“ už terijai padovanotą tortą, poniai mūs parengimuose jų gausės 
reklamą rungtynių ir šokių va Dikaitienei už išvalymą-išvaksa nio skaičiaus.
karo. Didelė padėka priklauso vimą salės šokių vakarui ir už „Tauras” valdyba.

Piečaičiams, Rimkevičiams, Visų organizacijų prašoma tą 
Gauriams, Tauterams ir p. Bal dieną nerengti jokių parengi 
tauskui priėmusiems nakvynėn mų. Choras jau pradėjo kruopš 
ir maitinusiems „Aušros“ spor čiai ruoštis tai programai ir ti 
tininkus jų sveč.iavimosi metu kimasi jai tinkamai ir rimtai 
Montrealyje balandžio 14—15 pasiruošti, kad atsilankiusieji 
d. d. butų neapvilti.

Čia dar norėtume priminti, 
Garbingiems musų svečiams- j-a(j nauji choristai visada yra 

-sportininkams rėmėjams už mielai laukiami. Nors jau suda 
malonų atsilankymą rungtynė rome nemažą šeimą, tačiau per 
se ir šokių vakare esamc^ labai daug niekada nebuvo ir nebus, 
dėkingi ir tikimės sekančiuose--------  -------

mūsų geroms šeimininkėms, po talką prie įėjimo bilctų parda 
nioms: Sinienei, Otienei, Bal vinėjimo. Nuoširdus dėkui p. p. 
tuonienei ir panelei O. Stankų Aneliūnams, Aniolauskams,

AUKAVO A. V. BAŽNYČIOS 
STATYBAI

Po 100 dol. Luise Demeo: po

NIAGARA FALLS, Ont.
LIETUVIAI LE

Lenkų susivienijimas Kana 
doje Niagara Falls skyriaus 
valdyba, laišku užprašė lietu 
vių klubo valdybą ir narius da 
lyvauti balandžio 8 d. Velykų 
tradiciniame baliuje.

Lietuviai atvykusieji į salę, 
draugiškai buvo priimti ir pa 
sodinti už svečių stalo, drauge 
su N. Falls pusiasalio klebonu 
kun. Gollios, lenkų organizaci 
jų atstovais ir kitais garbės sve 
čiais.

Pirma viso, kunigas atkalbę 
jęs maldą pašventino ant stalų 
sudėtas gėrybes pasakė momen 
tui taikomą kalbą. Po jo kalbė 
jo visa eilė kitų kalbėtojų, bet 
kaip kunigas, taip ir kiti kalbė 
tojai daugiau lietė nutautėjimą, 
ypač vaikų, ir organizacinius 
klausimus. Lietuvių - lenkų rei 
kalų niekas nelietė.

Po visos eilės kalbėtojų poki 
110' vadovas paprašė ir lietuvių

NKŲ BALIUJE.
girdi vis dar atsiranda raštų 
spaudoje, o taip pat susirinki 
muose kalbėtojų, kurie kiršina 
abi tautybes. Jie nesugebėdami 
ar nenorėdami giliau pažvelgti 
į abi tautas, liečia pavojingą po 
litinę padėtį, neužmiršta seno 
ir nekuria nieko naujo. Tie „ura 
patriotai" kartoja senas klaidas 
ir siūlo seną dilgelę uostyti.

Kaip tuo laiku senas ir dabar 
tinis priešas bendras priešas, 
tautų kiršintojas naudojosi, o 
gal dar nepagaili keliolikos rub 
lių tam tikslui.

Toliau S. U. paminėjo reika 
lingumą dėti naujus pagrindus 
lenkų - lietuvių santykiams for 
muoti ir mobilizuoti moralias 
bei materialias jėgas kovai su 
pavojingu bendru priešu, kuris 
ir šiandieną graužia Lietuvą ir 
Lenkiją.'

Lenkai įdėmiai sekė kalbą, o
pasisakyti. Iš lietuvių pusės S. užbaigus kunigas ir pokilio va 
U. lenkiškai, nes nebuvo kam dovas dėkavojo už išreikštas 
versti, tarp kitko paminėjo, kad mintis. G.

50 dol. Julius Balsys, Vict. Dai 
gis, Leonas Gudas, Iz. Mališka, 
J. Adakauskas, Jurg. Mačionis,
Lesinskas, N. P. Rutkauskai, 
Alf. Stankus, J. Šeidys; po 30 
dol J. Jokubauskas; po 40 dol. 
P. Beleckas; po 25 dol. J. Da 
niliauskas; po 20 dol. J. Gotau 
tis, J. Biliūnas, T. Lauraitis, R. 
Morand; po 15 dol. Br. Jazo 
kas; po 10 dol. Ir. Gurklys, M. 
Gaputytė, Žalys, J. Dalmontas, 
Ver. Kunskaitė, G. Rukšėnas, 
Ant. Chernis, Pov. Jocas, Ad. 
focas, St. Unbrasas, Br. Jaugė 
lis.

64,80 dol. J. Žurkevičius, 60 
dol. J. Leknickai, po 50 dol. EI. 
Vaitkutė, Iz. Mališkai, po 25 
dol. St. Daukša, A. Gražys, J. 
Ivanauskas, V. Zinkevičius, po 
20 dol. Pr. Rudinskas, D. Balt 
rukonis, J. Gudas, J. Žmuidzi 
nas, 15 dol. Petr Klezas, po 10 
dol. J. Ūsas, Kerbelienė, A. Sa 
kalas, R. Garol. Pov. Paiubins 
kas, Kazaravich, V. Andrejaus 
kai, P. Juodelis, Ant. Drulis, 
Pr. Kličius.

CrissXCross 
1 945) 

French Shorts 
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti

A. J. Norkeliūnasj 
g (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) | 

I ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI I

I NAMAMS FASKOLOS |

I PATVIRTINTI VERTIMAI §

| GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS | 

y per v
I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d!

Tel. RA 7-3120 |

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 |

J. GRAŽYS
| SIUVU NAUJUS IR 
I TAISAU SENUS 
| KAILINIUS PALTUS. 
K DUODU GERĄ KAILIŲ 
I PASIRINKIMĄ. 
| DARBĄ ATLIEKU 
f SĄŽININGAI 
IIR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.,E. 
RAyrnond 1-6005.

z Kreiptis po 6 vai. vakaro
> šeštadieniais—visą dieną.

I
 GALIONAS DIVA MODE |

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. A 

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

| TAUPYK, SKOLINKIS

X savo kredito kooperatyve

X Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai '' 
X duodamos betkokiam geram tikslui. £
& Ved. D. Jurkus, He 4280. g
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje c 
X Banko kambary. $
X Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120

MONTREALIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CHORAS
praneša visuomenės žiniai, kad 
choras rengia viešą pobūvį, ge 
gūžės 12 d., su atatinkamai pla 
čia ir labai įdomia, tam vakarui 
specialiai pritaikyta, programa.

nis liemens raištis — patentuo, 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. (W-18-56)

į Detecto T. V. & Radio Service Reg’d. |
i: 3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAJTIS. |

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

reikmenis su nuolaida.

<o>
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

| BALTIC
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv.

v medžio dirbiniai.
| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

a yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo
je je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Ji Lietuviams nuolaida.
j' Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalie, Montreal,
į P. Q. Tel.: HU 8—0162,

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimų

Prašykite mūsų naujo kainoraščio n kt. informacijų paa
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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 p m. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimu*.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MON I HEAL 

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bi.)
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Laiškai Redakcijai WINDSOR, Ont. Juozas Nevėžis
MAMA.

Gerbiamas Pone Redaktoriau, S. L. pasiteiravo SLA kp. „žm 
onių” (kokių žmonių — narių, 
ar valdybos), kuriems apie šią 
ekspediciją TŽ ir NL Hamilto 
ne nebuvo nieko žinoma. Gai 
la, nes š. m. kovo mėn. 10 d. V 
A parapijos salėje, įvykusiame 
posėdyje, dalyvaujant pirm. K. 
Baronui, sekr. A. Pilipavičiui, 
finansų sekret. K. Stanaičiui ir 
reviz. kom. nariui A. Paukščiui 
ir nuspręsta išsiuntinėti TŽ ir 
NL visiems hamiltoniečiams, 
neskaitantiems šių savaitraščių, čios musų visuomenėje. 
Ir šis sumanymas kilo ne iš pa ’ 
sikarščiavusio jaunuolio, 1__

4-OS LIETUVIŲ DIENOS KRONIKA
Kanados IV Lietuvių Diena ir žiūrovų apie 15-ka tūkst. Pa 

—Kanados ir Amerikos lietu radą priėmė Montrealio kardi 
vių susiartinimo šventė šiais nolas P. E. Leger su penkiais 
metais įvyks Windsore, Ont., vyskupais. Tai buvo graži pro 
rugsėjo 1—3 dd. Bus įvairi ir ga lietuvių reprezentacijai mil 
tikrai įdomi programa. Visi žiniškoj kitataučių minioj. Ge 
Amerikos ir Kanados lietuviai gūžės 1-mos dienos paraduose 
kviečiami gausiai dalyvauti ir lietuviai jau treti metai dalyvau 
dar kartą susirinkti vienan bū ja. 
rin. Tebūnie ši šventė tikras 
įrodymas lietuvių vienybės, vi 
suomet gyvos ir nepražūnan

Prašau Tamstos, artimiausia 
me NL Nr. patalpinti šį viešą 
laišką:

Malanu, kad Hamiltono SL 
A kp. išsiuntinėti vietos kolom 
jos lietuviams Kanados lietuvis 
ki svaitraščiai, rado ne tik gyvą 
atgarsį hamiltoniečių tarpe, 
pranešant asmeniškai, laiškais 
ar telefonu — nesiuntinėkite 
man to, ar to savaitraščio, nes 
visvien neprenumeruosiu—bet 
taip ir spaudoje, ko pavyzdžiui 
gali būti NL 16 Nr. skaitytojo 
pasisakymas „Ar negrubus už 
gauliojimas“.

Nežinau, kaip ilgai p. S. L. 
gyvena Kanadoje, tačiau ir per 
trumpą laiką turėjo pastebėti, 
kad beveik į kiekvienus namus 
nemokamai ateina įvairių laik 
raščių, žurnalų, ar reklaminio 
pobūdžio skelbimų (laikraščio 
pavidale), dėl kurių nieks jokio 
skandalo nekelia, o surinkęs di 
dėsnį pundą, suriša jį atiduoda 
mas Salvation Army, Vetera 
nams, arba tiesiog įmesdamas į 
„garbage“. Ir Lietuvoje, laik 
raščių administracijos, susipa 
žinimui išsiųsdavo tūkstančius 
dienraščių ar savaitraščių, ne 
būtinai priversdamos gavėją 
vieną ar antrą spausdinį užsi 
prenumeruoti. Taigi, pasipikti 
nimas p. S. L. yra tikrai berei 
kalingas. Tiesa, ekspedijuojant 
NL ir TŠ gal ir buvo padaryta 
klaidų, kadangi naudotasi 1954 
m. T. Fondo Hamiltono sk. ko 
lonijos gyventojų surašymo du 
omenimis, o taip pat TŽ 1955 
m. gruodžio mėn. prenumerato 
rių sąrašu. Taigi daug kas ga 
Įėjo pasikeisti: per dvejus me 
tus pasikeitė adresai, nuo gruo 
džio mėn., kiek man žinoma, 6 
asmenys užsisakė TŽ ir tt. Ta 
čiau dirbant kiekvieną darbą, ' 
negalima išvengti ir klaidų, to 
dėl pilnai suprantu, kad jų ga 
Įėjo būti ekspedijuojant mūsų ; 
savaitraščius, pasiunčiant pre 
numeratoriui dar kartą tą patį 
laikraštį.

Svarbiausia, kad p. S. L. tos ’ 
visos akcijos kaltininku laiko 
vieną Hamiltono SLA kp. vai 
dybos „karštagalvį jaunuolį“, 
kuris kaip atrodo, tą visą dar 
bą ir atliko (oho!!!) net neži 
nant nieko kitiems valdybos na 
riams. Nežinau, iš kur tą „jau 
nuolį“ p. S. L. ištraukė, nes Ha 
miltono SLA kp. jauniausias am 
žiumi valdybos narys yra 35 m. 
Manau, kad jam tikrai malonu je dominuojančias karo pajėgas 
yra grįžti į tikros 18—20 m. ja ir privesti prie vienokių ar kito 
unystės laikus, suteikiant tą kių griežtų reziumuojančių iš 
garbę p. S. L. Patariu tuomet vadų. Objektas buvo daug ku n ~ ir^ _a
p. S. L. rašyti atvirus laiškus į klesnis, ty. pažerti pluoštą pa & Adamonis ir Budrumas 
JAV spaudą, prašant pašalini laidų žinių, paliekant pačiam x DISTRICT ESTATE BROKERS” 
mo iš vice-prezidento pareigų skaitytojui pasidaryti savo išva $ ”
jaunuolį R. Nixoną, nes am das, kas iš tikrųjų gali turėti te $ Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse,
žiaus skirtumas yra tikrai labai alią ginklų persvarą, ir kas tik $ Paskolos: 5 Jį% užbaigtiems namams ir statybos eigoje,
mažas. jais grasina, (nesitikėdamas to a Žemė pardavimui

Na, bet juokingiausia, kad p. kada nors pasiekti). x Ūkiai pardavimui
$ Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montiealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!

Ir šis sumanymas kilo ne iš pa Kanados IV Lietuvių Dienos 
sikarščiavusio jaunuolio, bet proga Windsoro meno galerijo 
kaip tik valdybos nario, sulau Je ^us išstatyta meno paroda 
kusio pusės amžiaus (mano pa pirmaujančių lietuvių meninin 
braukta — K. B.). Taigi, čia kų darbų. Bus daromi žygiai 
p. S. L. padarė šūvį ne į skydą, perkelti parodą į kitus Kana 

Tarpininkavimą 
yra pažadėjusi Kanados galėti 
jų draugijos atstovai.

Rinktinėje Windsoro Capitol 
teatro salėje įvyks didžiulis Ka 
nados IV Lietuvių Dienos kon 
certas. Dalyvaus geresnės me 
no pajėgos. Į koncertą laukia 
ma atsilankant įtakingų vai 
džios pareigūnų.

Šeštosios Š. Amerikos spor 
to žaidynės, Detroito LSK Ko 
vo iniciatyva, įvyks Windsore 
ir Detroite. Visi lietuviai jau 
nuoliai tegu daro žygius tomis 
dienomis atvykti i Windsorą.

S. š.

bet karišku terminu tariant — dos miestus. 
Dievui į langą.

Kas link sunkumų sudarymo 
komiteto ar valdybų Hamilto 
ne (rišys korespondencijos ir 
laikraščių išsiuntimo?), nore 
čiau atsakyti lenkišku posakiu: 
co ma piernik do wiatraka? Juk 
yra faktas, juk esama lietuvių 
su augštuoju, ar viduriniu mo 
kslu, kurie neskaito lietuviškos 
spaudos. To neužginčys ir p. S. 
L. Todėl visiškai teisingai NL 
redakcijos prieraše ir sakoma: 
„bet taipgi yra faktas, kad yra 
tautiečių ir dar su augštuoju 
mokslu, kurie šalinasi nuo sa 
vo tautos žmonių, jau nekalba ATEITININKŲ RUOŠIAMAS 
nt apie spaudos neskaitymą. Ši 
tokios rūšies žmonėms korės 
pondentas ir taikė čia suminė 
tus pasakymus. Gaila, žinoma, 
kad atsiliepia tie, kurie į 
tęgoriją neįeina. Bet... tie 
ms korespondentas taikė, 
rujų ir neatsilieps“.

Baigiant — apie tas 
Egypto bones, varį, patriotišku 
mą 100% ir ikt. Nėra 100% pa 
trioto. Kiekvienas esame mūsų 
Tėvynei nusikaltę, tačiau kiek 
vienas stengiasi 
atitaisyti.

Teatleidžia p. 
sakymą, tačiau 
kantį kartą, turėti daugiau drą 
sos ir pasirašyti pilna pavarde, 
nors žinau, iš kokio darželio tie 
visi akmenėliai krito. Bet ir 
skaitytojams būtų įdomiau.

Su pagarba
K. Baronas.

SLA 72 Hamiltono kp. pirm.

tą ka 
kurie 
iš tik

visas

tas nuodėmes

S. L. už šį at 
prašyčiau, se

KAIP RUOŠIAMASI...
Atkelta iš 3-čio pusi.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Tel. TR.H35

V
l

.j

CLEANERS
OYERSC0

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

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

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

TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

M'

Kai svetimam, šaltam apart Aš žinau: Tu dar gyva — vii 
mente, per šio krašto garsų per tis ir tikėjimas sulaužys tuos 
šviečamais senas, išgirstu šau grotus ir aš Tave dar bučiuosiu 
kiant — Mama, man pereina skausmo persunktoj Lietuvos 
per širdį tie dar neseni atsimini žemėj. . .
mai, kai aš turėjau motiną ir ~ 
šaukiau tuo brangiu, pirmu ma 
no gyvenime išmoktu žodžiu: 
Mama!

Motina, tai Tu, apie kurią
IV-TOS KANADOS garsus vokiečių poetas Heine nas išaudei. Mama, Tu palaima 

LIETUVIŲ DIENOS — saukė: „reikia bučiuoti žemę, ku
Kanados ir JAV-bių lietuvių rią pamynė motinos koja...”_ 
susiartinimo šventės Komitetas J" . .
smarkia idirba. Šventėje jau da 
bar pasižadėjo dalyvauti Lon 
dono, Ont. vysk. Cody, vysk. 
V. Brizgys, kun. Dr. Kavolis, 
kun. Sugintas iš Čikagos, Kana 
dos fedr. valdžios sveikatos mi 
nisteris Paul Martin, LLK-to Pačia gamta, po žiemos speigų, 
pirmk. Ve. Sidzikauskas, lt. 
colonel R. Repham, Kanados ir 
JAV-bių lietuvių bęndruome 
nių pirmininkai: B. Sakalaus 
kas, St. Barzdukas ir kiti.
KARDINOLAS P. E. LEGER 
po gegužės 1-mos dienos para 
do sekančią dieną priėmė tauty 
bių delegacijas. Lietuvių dele 
gaciją sudarė kun. V. Rudzins 
kas, J. Urbonas, p. Ražauskas, 
E. Pakauskienė ir P. Januška. 
Ta proga įteikta atatinkantys, 
Lietuvos padėtį apibūdinantys 
raštai ir po to nusifotografuota.

J. S.

Tačiau, kas prikels tas mirų 
sias motnais, tas išvežtas, išžu 
dytas? Kas surinks vaikus iš 
pasaulio plataus?

Mama! Tu man saules karu

VAKARAS
bus šį šeštadienį, gegužės 12 
d., vokiečių „Teutinia“ salėje. 
Šokiams grieš pats geriausias 
vokiečių orkestras ir veiks įvai 
rus bufetas. Kviečiami visi atsi 
lankyti. Pradžia 7 vai. vak.
CHORVEDŽIO J. SINKAUS 
išleistuves suruošė LB-nės ap
kės valdyba. J. Sinkus vadova 
vo vietiniam lietuvių chorui 
3 Jį metų. Jis dažnai pasirody 
davo rengiamuose minėjimuose ■įo834 s? Waleash, Chicago^, 
ir sekmadieniais giedodavo baž nl, jjSA, yra svarbių žinių iš 
nyčioje. Išleistuvininkui paša Lietuvos, 
kyta eilė gražių atsisveikinimo 
kalbų ir įteiktos dovanos nuo 
LB ap-kės valdybos, choro ir 
ateitininkų. J. Sinkus persikėlė 
gyventi į Detroitą.
GEGUŽĖS 1-MOS PARADE

kelius nusėjai. Šiandien dau 
giau, kaip vakar, pas Tave sve 
čiuose esu ir Tu pas mane.

— Mes jau atgyvenom, seni, 
bet už ką Jūs kenčiat ir Jūsų 
gyvenimas suardytas? —menu, 
Mama, Tavo paskutinius žo 
džius man.

Pasveikinta būk, Mama, juk 
skausmai didūs visad būna prie 

gražiausiu metų laiku —* pava pabaigos. Bučiuoju Tave. Ačiū, 
sariu.

Mane kelia j tėviškę, kurioje 
motina pagimdė, kur liūliavo su 
vėjais ir migdė paukščių bal 
sais. Kur užaugau, kaip gėlė da 
ržely, prižiūrimas Motinos.

Ir ten dar Motina gyva. Kuk 
čioja kiliai, kai jos vaikai išblaš 
kyti po visą pasaulį. Kadaise 
antrasis gegužės sekmadienis 
sveikindavo ją su žibuoklėm, 
purienom, ;
kukavimu, varnėnų švilpynėm, 
vieversio ir lakštingalų arijom.

Šiandien sveikinu Tave, Mo 
tina, per tolumas, siunčiu viltį 
ir viską, ką aš beturiu, nes ta 
vęs netekau...

Kai baisiam, juodam biržely 
je, patrankų ugny palaiminai

gyvenęs Winipege" 1949 m. Pra mane, ir ašarom vilgei skruos 
šau jį patį atsiliepti, ar kas apie ^us> kad būtų laiminga gyveni 
jį žino adresu: J. K. 185 Kuk mo kelionė, Tu, Motin, stovi 
ley Ave. S. Hamilton, Ont.

— Pajieškomi Elena Jasiu 
kaitytė ir Juozas Jasiukaitis, gi 
mę Linkuvos mieste. Jie patys 
ar žinantieji apie juos prašomi 
tuojau pranešti Juozui Lapei:

Motina, tai Tu, kuriai dai 
niai, rašytojai, poetai paskyrė 
gražiausius veikalus. . .

Pasaulis buvo apkurtęs ilgai 
Tavo Kultui, tarytum brandino 
Tau meilę, lyg pilnavidurj ro 
žės žiedą, kad išskleistų ji su

Mama. Ir girdžiu Tavo žodžius. 
Būk laimings, sūnau, nepa 
vark...

PADĖKOS

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Vytas Dundys,

Tu, Motin, stovi 
Čia pat atminty, nors atskirta 
tūkstančių mylių tolio, ant su 
degintos tėviškės pelenų.

Pasaulis jieškojo pirm išma 
tuoti jūrų gelmių gylį, sužinoti 
pasaulio tolį, tik tada atsigrįžo 
į Tavo meilę beribę.

Motina, Tu gyva, kaip ir Tė 
vyne gyva.

Tavo žodis užčiauptas, Ta 
— Jieškomas Juozas Kleiza, vo balsas surakintas ir mintys 

gimęs Lietuvoje 1905 m., Kana neša mus tenai, kur šaukiau: o 
don jis atvyko 1928 m. ir pra Mama!
džioje dirbo viešbutyje Montre — Gal nori ko dar užvalgyti, 
alyje, vėliau gyveno farmoje, — teiravaisi visad.
kur per nelaimę buvo sušilau 

skirtam Marijos garbei ir protes žęs ranką. Jo brolis Pranas gy 
tui prieš komunizmą su tautine, vena USA (Brooklyne) ir yra 
kanadiška, ateitininkų ir skau susirūpinęs susižinoti su Juo 
tų vėliavomis dalyvavo^ ir lietu zu. Prašoma atsiliepti, ar žinan 
vių būrys. Tvarkingos gretos ir čius apie jį pranešti ,,N. L.“ re 
puošnūs tautiški drabužiai mūdakcijon: 7722 George St., Vii 
sų mažą grupę išskyrė iš kitų, le Lasalle, Montreal 32, P. Q., 
Parade dalyvavo 35 tūkstančiai Canada.

Pavieni lotai ir didesni plotai 
Montieaiio apylinkėje.

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.

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

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

HE 0211 Offine: 327 Aryyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

J. f, W t ISO N 
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 W

Mūsų mylimas vyras ir brau 
gus tėvelis A. A. Antanas Da 
raškevičius mirė 1956 m. kovo 
13 d. Nuoširdžią padėką reiškia 

jazminais, gegutės me visiems velionį lankiusiems 
ligoninėj: p. B. ir S. Nekvoša 
ms, S. Deveikiui, K. Miniotai; 
visiems atsilankiusiems į koply 
čia ir dalyvavusiems pamaldo 
se. Labai esame dėkingi D. Va 
lančienei už užprašytas mišias 
ir prisiuntusiems gėlių ir vaini 
kų: A. ir M. lentpjūvei, K. L. 
Bendruomenės Vancouverio sk 
yriui, Z. ir M. Brazauskams, K. 
L. Tarybos Vancouverio sky 
riui, B. ir S. Nekvošams, L. Kli 
mavičienei, K. ir V. Girtams, 
B. ir S. Peleck ir visiems daly 
vavusiems paskutinėse gedulin 
gose pamaldose ir palydėjusie 
ms į kapus, taipgi pareiškusie 
ms užuojautą žodžiu ir raštu. 
Dėkojame K. L. Bendruome 
nės Pirmininkui adv. Jonui J. 
Jusčiui už pasakytą kalbą kop 
lyčioje ir kapuose, išsiuntineji 
mą pranešimų ir suteikusiam 
visokeriopą pagalbą, taipgi p. 
B. Pangonienei ir M. Vaiiukie 
nei padėjusioms tvarkytis na 
muose ir C. Girtams už mano 
mažiausio sūnaus globojimą bei 
P. Staniškiui ir A. Valaičiui už 
talkininkavimą 
mis.

Visiems 
šelpusiems 
terialiai ir 
rinkime.

Nuliūdę
— Ryšium su „Tuapse“ jūri 

ninku grąžinimu į Rusiją, JAV 
!... Tu karste už iškraustO' du sov. tarnautojus 
Girdžiu mintyse, Gurjanov ir Turkin, kurie grį 

kaip peteliškė žusius terorizavo.
— New Yorke 

helikopterių stotys

t— Miegok, sūnau, — aš ta 
ve prikelsiu, — eidama gulti sa 
kydavai.

— Nesušalk! Kai išleisda 
vai j stotį ar kur išvažiuojant.

— Būk geras, neišdykauk,— 
vis kalei širdin...

Tie žodžiai atminimuose, 
kaip debesys užgulė.

Kaip norėčiau padėkoti pa 
linkusiai nuo senatvės, rūpės 
čių ir skausmo motušei ir pa 
šaukt tuo žodžiu: Mama! 
Juk, Tu, gyva 
kalta gyva... 
kaip daužais, 
prie šviesos, skausme ir klausi: 
sūnau, ar nepavargai?

Deja, telieka, kaip poetui leivių susisiekimui. 
Mickevičiui ištrėmime žiūrėti į — Amerikoje 50

savo mašino

labai ačiū su 
moraliai ir ma

labai,
mane
prisidėjusiems aukų

žmona Elė ir sūnūs.

rengiamos 
greitam ke

mil. telefo 
dangaus debesis ir jieškoti pa nų; kas 3-čias žmogus turi te 
našumo į tėvynės debesis. lefoną. Po JAV eina Kanada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER A SONS
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

ME7-6727 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS 0

| Į Lietuviška motėm kirpykla i
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- t
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 S

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440. g
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HAAAiAlTOIVMWv^portas
VI-SIOMS š. AMERIKOS ŽAIDYNĖMS PASIBAIGUS.

WELLAND, Ont

LIVT. NAMŲ FONDO PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Kaip jau buvo skelbta, Fon surinkti po 10 fantų loterijai, 

do v-bos nariai iki bal. 10 d. bu I------ ------------- ------- ---------- . -
vo įnešę į jo s-tą 1900,— dol. sus lietuvius šį pirmąjį Namų 
Dalis v-bos narių pasižadėjo sa Fondo koncertą-balių vieningai 
vo dalį įnešti iki birž. 1 d. paremti. Mūsų visų skaitlingas

Šiuo metu malonu pranešti, dalyvavimas suteiks v-bai jėgų 
kad atsirado 5 tautiečiai iš vi įvykdyti pradėtą svarbų lietu 
suomenės tarpo, įnešę kiekvie vybės išlaikymui darbą, 
nas į Fondą po 100 dol. Tie pir Malonu pažymėti, kad iš ka 
mieji nariai yra Viktorija, Kos nadiečių pusės renkant skelbi 
tas ir Salomėja Lukoševičiai, mus buvo patirta ne tik daug 
Feliksas Krivinskas ir Jonas simpatijų, bet ir didelės finan 
Mikšys. Visada ir kiekviename sinės paramos. Benni Ferri or 
darbe yra sunkiausia pradžia, kestro netikėtai gražus mostas 
tad Fondo v-ba su giliu dėkin — pasiūlymas groti dovanai — 
gurnu minės šiuos pirmuosius tikrai turėtų mus visus paska 
os talkininkus. Lietuvių Namų tinti į šį koncertą atsilankyti, 

klausimas yra labai svarbus vi Daugiau informacijų prašome 
soms kolonijoms, bet jis yra skaityti šio nr. paskutinio pus 
ypač aktualus Hamiltonui, lapio skelbime.
kaip vienai iš judriausių lietu njRC.lO ŠVENTE
viškų bendruomenių. SV- SVEINllp

Kviečiame visus Hamiltono mūsų skautiškas jaunimas mi 
ir apylinkės lietuvius aktyviai nėjo bal. 29 d. parapijos salėje, 
prisidėti prie šio didelio darbo Dalyvavo per 60 lietuvių skau 
įvykdymo. tų.

________ Minėjimas gražiai paruoštas,
Pasiruošimui Namų Fondo o ypač buvo gražus, visiems iš 

atidaromajam koncertui - baliui spaudęs ašarų, J. Trečioko mon 
eina dideliu pasisekimu. Šokia tažas „Laisvei gęstant“.
ms gros Benni Ferri populiarus Gegužės 13 d. savo 4 metų 
orkestras be atlyginimo. Vyt. sukaktį iškilmingai minės „Šir 
Babeckas, kurio vadov. „Ai vintos“ skaučių tuntas. Minėji 
,<as“ buvo sutartas šiam baliui, mui sudaryta įdomi ir įvairi 

>ilnai suprasdamas sunkius pir programa, tad visus lietuvius 
naujos or-jos žings kviečiame jame dalyvauti.

11 vai. ryto iškilmingas pa 
maldos ir pritaikytas pamoks 
las Aušros Vartų bažnyčioje. 
Meninė dalis ir sueiga prade 
dama 3 v. po pietų parapijos sa 
Įėję. Sk. St.

LIET. NAMŲ FONDO 
V-BOS DĖMESIUI!

VI-SIOMS Š. AMERIKOS ŽAIDYNĖMS PASIBAIGUS.
Dvi dienas užtrukusios Š. 2:1 (15:13). Nerį atstovavo: 

_______ Amerikos liet, sporto žaidynės Žiupsnys, Šoliūnas, Munys, 
Labai maloniai kviečiame vi Čikagoje išaiškino naujausius Blandis, Kikilas, Lukauskas.

meisterius, kuriais tapo Čika Pas moteris tikslininkes Ne 
gos ir Toronto sportininkai, ries atstovės neturėjo daug var 
Komandinėse varžybose Čika go ir jos baigmėje lengvai įvei 
giečiai laimėjo vyrų bei jaunių kė Cleveland© Žaibą 2:0 (15. 
krepšinį, vyrų bei moterų tink 11,15:4). Laimėtojų komandą 
linį ir moterų stalo tenisą, gi sudarė,: Puodžiuakitienė, Ku 
vyrų stalo tenisas atiteko Ka raitytė, K. Tutlyte, E. Blandy 
nados atstovams — Toronto tė, B. Blandytė, O. Blandytė. 
Vyčiui. Vyrų komandinės stalo teni

Šios žaidynės, sutraukusios so varžybos atnešė vienintelę 
apie 250 dalyvių iš 12 sporto pergalę kanadeičiams ir čia bai 
klubų bei vienetų, susilaukė ne gmėje Toronto Vytis nubaudė 
mažo pasisekimo ir publikos bu Rochesterio Sakalą 5:3. Toron 
vo sektos su susidomėjimu. Jos to Vytyje žaidė: Gvildys, Nei 
buvo atidarytos šeštadienio po 
pietę, balandžio mėn. 21 d., ka 
da išsirikiavus dalyvaujantiems 
sportininkams, žodžius tarė vie 
tinių organizacijų atstovai. Už 
darymo iškilmės ir dovanų įtei 
kimas buvo sekmadienio vaka 
re.

Įdomiausios žaidynių varžy 
bos buvo vyrų krepšmyje, kur 
pirmąją vietą išplėšė Čikagos 
Neries II komanda, baigmėje 
po dviejų pratęsimų sudorojusi 
Detroito Kovą 81 :79 Normalus 
rungtynių laikas rodė 72:72 pa 
sėkmę, o pirmasis pratęsimas 
baigėsi 79 :79.

Laimėtojo komandą atstovą 
vo ir taškus pelnė: Valaitis 32, 
Senkus 16, Andrieajuskas 12, 
Pečkys 10, Žumbakis 4, Pra 
puolenis 4, Vygantas 3.

Žaidynėse dalyvavusieji Ka Blandytė- 
nados penketukai iš jų iškrito 
po pirmojo susitikimo; Toron 
to Vytis pralaimėjo prieš Nerį 
II 43:58, o Toronto Aušra 
prieš studentų Lituanicą 51:80 

Jaunių krepšinyje taip pat 
Maloniai kviečiu visus Ha vyravo Čikagos Nesies atstovai, . .

miltono Liet. Namų Fondo V- daugumoje Neries II kom. žai utvaišas iš Čikagos, 
bos narius atvykti į posėdį, ku dėjai, kurie ir čia laimėjo I vie

DĖMESIO!
Visi iš arti ir toli, maloniai kviečiami atsilankyti į

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ 
WELLAND E,

kuris įvyks gegužės mėn. 19 d. (šeštadienį), slovakų 
salėje 162 Hagar St. Bus turtingi valgių ir įvairių 
alkoholinių gėrimų bufetai. Gros puikus orkestras. 

Atvykę nesigailėsite!
Pradžia 7 vai. Įėjimas: $0.75 ir 1.00.

Rengėjai.

jtnuosius 
nius, Fondo V-bą nuo įsiparei 
gojimo atleido.

Koncerto proga spausdina 
ma didesnės apimties progra 
ma, kurioje bus įstatai, atsišau 
kimas, Fondo v-bos asmeninė 
sudėtis, sveikinimai, keletas 
gražių dail. St. Dramanto ilius 
tracijų ir visa eilė skelbimų.

Sveikinimų ir skelbimų iki 
gegužės 1 d. buvo gauta 380 
dol. sumai. — ., . x

Ant. Šimkevičiaus rūpesčio1 ris Įvyks sekmadienį, geg. 13 baigmėje sumušdami Cleve 
dėka gauta iš People’s <_____ ~
Jewellers gražus ir brangus pei 241 Queen str. S. 
lių setas ir iš Eaton’s arbatai V-bos P-kas.
brangus servizas. Šios dovanos 
labai praturtins v-bos rengia 
mą loteriją. Taip pat jis gavo 
ir pats nuo savęs nupirko 10 
dovanų, taip vadinamoms 
„Spot Dance“ premijoms, ku 
rios pagal laimę svečiams teks 
dovanai.

Visi 26 Namų Fondo V-bos 
nariai įsipareigojo išplatinti ne 
mažiau 10 biletų iš anksto ir

$

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
PRADĖJOME NAMŲ STATYMO VAJŲ

Daug energijos ir gerų norų P. Stradomskis padėkojo vai 
buvo sudėta namų statymo vai dybos vardu visiems susirinku 
dybos, ruošiant pirmąjį pasilin siems už dalyvavimą parengi 
ksminimą, kad sutelktų nors me ir už įrodymą savo pritari 
kiek pinigo pirmiesiems paruo mo namų statymui. Pelno buvo 
šiamiesiems darbams.

Deja, šį kartą oras nerodė nė vesta valdybos iždininko ži 
trupučio noro jų užsimojimus nion.
remti ir jau nuo pat ryto prasi
dėjęs lietus net negalvojo susto tolimoje ateityje, valdybos na 
ti, iki vėlyvo vakaro. riai, pasiskirstę apylinkes, pra

Kaip visuomet, taip ir šį dės rinkti Šerams pasižadėji 
karą, pirmieji susirinko rengė mus. Tai kai ir bus pats svar 
jai — valdybos nariai. Jų akys biausias darbas nuo 
be perstojimo sekė salės duris, klausys mūsų namų 
kurias, jų dideliam nustebimui, ir kokius juos mes 
pradėjo varstyti besirenkanti pasistatyti.
publika. Valdyba, netik

Ir kai jau atvykę iš Toronto ja, bet ir prašo kiekvieną iš Jū 
pasirodė p. Strazdas ir p. Saka sų pareikšti savo nuomonę, ko 

— lauskas, salėje buvo gausiai kius namus norėtumėt, kad pa 
prisirinkusių svečių, o rengėjų statytų ir ko iš tų namų jūs ti 

kitės susilaukti. Nesuabcjokit
Iš svečių kalbėjo p. Strazdas, šėrų įsigijimu ir pagal pajėgu 

*—Tonkūnaitė; miš Jis jautriais žodžiais ir praktiš mą jų platinimu. Jūsų parama 
rų dvejetą — Rutelionienė — kais patarimais išryškino lietu ir bendras darbas, tikrai padės 
Šoliūnas.

Taip pat buvo pravestos ir 
pavienės šachmatų varžybos, 
dalyvaujant 9 Čikagos ir Dėt 
■roijto šachmatininkams. Čia 
pirmuoju išėjo meisteris P. Ta 

, antruoju 
palikęs detroitietį K. Škėmą. 
Trečioje vietoej liko jaunas Či 
kagos šachmatininkas K. Jakš 
tas, kuris varžybose laimėjo pr 
emiją už gražiausią partiją.

Vl-ju Š. Amerikos liet, spot

montas, Atkočiūnas.
Moterų komandniiame stalo 

tenise vyravo Čikagos Neris, 
kurių komanda (O. Blandytė, 
Tonkūnaitė) atskaitė Clevclan 
do Žaibui 3 :0.

Vyrų vieneto varžybos taip 
pat suteikė laimėjimą Kanados 
atstovui — Pr. Gvildžiui, fina 
le sudorojusiam V. Grybauską 
iš Rochesterio 3:1 (21:9, 20: 
22, 21:19, 21:14). Trečiuoju Ii 
ko J. Šoliūnas iš Čikagos.

Moterų vienete nenugalima 
buvo J. Rutelionienė (Washing
ton D. C.), kuri baigmėje be 
didelių pastangų sutvarkė S. 
Kasperavičiūtę (Toronto) 
3:0 (21:12, 21:7, 21:12).

Vyrų dvejetą laimėjo Gvildys nuotaika gerokai pakilusi. 
—Neimantas; moterų dvejetą

gauta 119,34 dol., kas ir per

— Valdyba praneša, kad ne

kurio pri 
įsigijimas 
pajėgsime

pageidau

viškų namų, šioje apylinkėje įgyvendinti jūsų visų norą, tu 
svarbą ir su džiaugsmu sveiki rėti savus, lietuviškus namus.
no pradėjusius šį taip svarbų, Tadt, prisiminkime mūsų di 
mums ir mūsų jaunajai kartai, džiojo poeto žodžius: 
namų statymo darbą. Lietuvą kurdamas Dievas,

Jo linkėjimus publika sutiko Jos pusiau nedalino.
karštu plojimu, o valdybos pir Bendros mūs girios ir pievos, 
mininkas p. Stradomskis su nu Bendrą šudrom šeimyną, 
oširdžia padėka. Z. P.

Credit d. 7 v. v. p. VI. Stabingio bute, lando Žaibą 57 :38. Rungtynė 
se dėl trečios vietos Detroito 
Kovi jauniai sudorojo Cicero 
Ateitį 60 :49.

Vyrų tinklinyje Čiakgos Ne to žaidynių II dalis — vasaros 
ris turėjo sunkią kovą, kol baig sporto šakų varžybos įvyks rug 
miniame susitikime sutvarkė sėjo mėn. pradžioje Detioite. 
energingą Lituanikos komandą Edv. Šulaitis.

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

KL. PRIELGAUSKAS, 
daugelio lietuviškų laikraščių 
bendradarbis, balandžio 28 d. 
išėjo iš ligoninės, kur jis ture 
jo 2 sunkias operacijas.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Pranešama Hamiltono ir 
linkės evangelikams, kad 
Šv. Sekmines, gegužės 20 d. 3 
vai. po pietų Redeemer Luthe 
ran bažnyčioje, Main Street E. 
ir Wexford gatvių kampas bus 
laikomos pamaldos lietuviams 
evangelikams.

Kun. L. Kostizenas.

GERIAUSIAS LAIKRODININKAS
HAMILTONE

ATLANTIC jewetRy

apy 
per

NAL/fAN, N. S,
MŪSŲ KOLONIJĄ IŠTIKO NELAIMĖ

HalifaXe gyvena žinomojo nas vos pradėjęs mokytis High 
kaip ir visame Atlanto kanadiš School, o kitas studentas. L. 
kame pakraštyje. Bet ir tuos džiai nelaimės prislėgtas mirų 
šiomis dienomis ištiko nelaimė, sios vyras Dr. B. Matulionis,

Halifaįxe gyvena žinimojo kuris čia lankėsi ir žmoną pa 
Dr. Balio Matulionio duktė Ni laidojo.
jolė, dantų gydytoja ir pas ją

& 170 James Street N.
<į> Taiso visus laikrodžius, o ypač europinius; turi per 40 
& metų puikiausią praktiką; pataisymai atliekami greitai 
$ ir sąžiningai. Darbas garantuotas. Kalba Europos kal- 
$ bomis. Turi gintaro ir kit. papuošalų.
$ Sav. Martynas Zitmanis.

. - -- P. Genovaitė Matulionienė,
gyvendamas Halifajxo universi kas ją pažino, visi teigia, kad 

ji buvo labai kultūringa, ra 
maus būdo, sugyvenama, tole 
rantinga asmenybė, kiek gale 
dama veikli visuomenininke ir 
puiki šeimos motina. Todėl ir 
jos mirtis yra didelis nuostolis 
ne tiktai šeimai, bet 
kąjai visuomenei.

Apgailestaujame

$ tete studijuoja mediciną D-ro
X B. Matulionio sūnus Algis.
a Genovaitė Matulionienė, ku
v rios vyras Dr. B. Matulionis 

dirba valstybinėje Sanatorijoje
$ Wallum Lake, R. I., USA, bu

I
vo atvykusi į Halifacrą aplanky
ti savo vaikų. Bet čia ją ištiko 
netikėta mirtis. Po kelių dienų 
negalavimo ir skausmo krūtinė 
je, balandžio 30 d. ji netikėtai 
ir nelauktai mirė.

Gegužės 3 d. ji palaidota Ha

lifaixo katalikų kapuose. Velio nelauktoje ir netikėtoje vietoje, 
nė paliko dvi dukteris, jau ište lai bus lengva Halifax© kapinių 
kėjusias ir du sūnus, kurių vie žemelė. jk.

„DRAUGAS” APIE SALEZIEČIŲ MOKYKLĄ
101-me n-ry taip rašo: tu vai gėrio apaštalus, susipra

„Castelnuovo yra šv. kun. tusius katalikus, sąžiningus 
Jono Bosco tėviškė, 30 km nuo amatininkus, auklėtojus“.
Torino, bet jau kitos — Asti pr 
ovincijos, nors Torino arkivys 
kupijos. Miestelis ant gražios 
kalvutės, aplinkui vynuogynai, 
vaismedžių sodai, dar toliau — 
ilga Alpių virtinė. Kadaise čia 
buvęs jūros dugnas: ir šiandien 
randama suakmenėjusių jūros klausimus

Di Syv^nU kuriuos renka kaip bra yra naudinga ir dėl to nereikia 
ngias iškasenas.

Nuo 1952 m. čia veikia lie 
tuviška - katalikiška 5 klasių 
gimnazija, suorganizuota ir va 
dovaujama lietuvių saleziečių.

Jos lietuviškumu ir katalikiš 
kurnu lengva įsitikinti žinant, 
kad jau pirmaisiais savo gyvavi 
mo metais išleido ir į tolimes 
nį lietuvišką kelią įstafė 9 ber 
niūkūs: 2 klierikus į šv. Kaži 
miero Kolegiją Romoje, kitus 2 
klierikus į lietuvių saleziečių ei vaikų, jaunesnių kaip 16 metų, 
les, vieną amatininką broliuką Šiai sveikatos programai apmo 
salezietį, vieną amatininką sp keti pinigai numatomi gauti iš 

Apgailestaujame peranksty austuvininką pasaulietį, tris valstybinių mokesčių, gausimų 
va mirtį ii; Daktarui bei vaika jaunuolius, kurie pasiryžę tęsti iš naujųjų geležies kasyklų prie 
ms reiškiame tikrą užuojautą.

O velionei, sutikusiai mirtį

Taip rašo „Draugas“ ir tas 
sutampa su tuo, kas buvo pa 
rašyta ir „Nepr. Lietuvoje“. Ir 
tai yra įrodymas, kad be veika 
lo jaudinęs „Darbininkas“ ir 
pavieniai tautiečiai. Klausimas 
dabar visiškai išsiaiškintas. O 

išsiaiškinti visada

jaudintis.

Newfoundlandas, jauniausia 
Kanados provincija, ruošiasi 
pralenkti visas kitas savo vei 
katos planu. Šios provincijos 
premjeras Joseph Smollwood 
jau paskelbė, kad provincijos 
valdžia ruošiasi priimti visas 
vaikų iki 16 metų medicinos, 
dantų ir akių gydymo išlaidas.

Newfoundlande yra 173.000

ir lietuvis

savo mokslą toliau į Vasario 16 Lake Wabush. Šio plano sąskai' 
-ją Vokietijoje. Bet tai tik pra tos į metus numatomos apie 
džia. 1.500.000 dol. Planui įvykdyti

Lietuvių saleziečių gimnazi provincijai papildomai reikės 
ja yra užsibrėžusi duoti lietu apie 10 gydytojų ir 17 dantų 
viškam jaunimui bendrą vidų gy dytojų. (CS).

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

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto. I
? Lietuviai advokatai x

NEIMAN, BISSETT |
& SEGUIN g

< Barristers, Selicitors, 8

? Notary Public. ;|

į H e y d e n Street j| 
? (netoli Bloor ir Yongle)

| Toronto 5, Ont. ;z
į Tel.: Ofice WA 4-9501 j| 
> Res.: BE 3-0978 |

I
I VIENYBĖJE — GALYBĖ

TAUPYK |

> savo kredite koperatyve Ž

„PARAMA” |
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. 8j Darbo valandos: »antradieniais 7 w.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w., « 

■į; šeštalieniais 2—4 vai. pp. ?z
» Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., g
ji: Toronto, Ont. LE 3-3027 $

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

| International Service Burrau
© 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.
g LE 6-5613
v Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
g adv. A. L I Ū D Ž I U S.
a Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
x atliekami dar šie reikalai:
I EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS
w (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
| DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON 
©ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
a su pilna siuntinių gavimo garantija. —
į PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
I — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
| iš įvairių Draudimo B-vių ir
g Workmen's Compensation Board. —
| PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 

PILIETYBĖS REIKALAI. —
I NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
I PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 
į PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

rinės mokyklos išsilavinimą lie 
a tuvių kalba lietuviškoj aplin 
x koj. Ji ruošia atgimstančiai Lie

i M 1 1 ~ M - U,~==»
Įstj LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

A.E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto,

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
ų xx ... ...... xk—

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.
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SAVO ATVYKIMU - PAREMSI SAVO CHORĄ!
Š. M. GEGUŽĖS MĖN. 12 D. MONTREALIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CHORAS RENGIA DIDELĮ VIEŠĄ 

S pasilinksminimą
‘CARPENTERS4 HALL, 3560, ST. LAWRENCE BLV.)

ŠIAM VAKARUI SPECIALI PROGRAMA, KURIĄ L.I .LYS MUZ. A. AMBROZAIČIO VEDAMAS MIŠRUS CHORAS, VYRŲ CHORAS IR VYRŲ KVARTETAS. 
GAUSUS BUFETAS SU /AIRIAIS GĖRIMAIS IR UŽKANDŽIAIS. TURTINGA LOTERIJA. ĮVAIRENYBĖS.

ŠOKIAMS GRIEŽIA LIETUVIŠKAS ORKESTRAS „A L Š R A”. Pradžia 7.30 vai. Įėjimas: $ 1.25. Rengėjai.

BENDRUOMENĖS 
CHORAS KVIEČIA

M. L. Bendruomenės choras

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šį sekmadienį, gegužės men.
13 d„ 3.30 v. po p. D’Arcy Mc praneša, savo svečių žiniai, kad 
Gee salėje, 220 Pine Ave W. rengiamam savo vakaro - 
Šiemet Motinos Dienos minėji linksminimą (žiūr. r’--’'-’ 
mas žada būti ypatingai Įdo programą pradėsime pačioje va 
mus ir įvairus.

■ pasi 
Dienos minėji linksminimą (žiūr. skelbimą).

mus ir įvairus. Stp. Kęsgailą karo pradžioje, — tai prašome 
skaitys dienai pritaikytą neil nesivėluoti ir neversti mus nu 
gą paskaitą, bus pagerbtos mo tęsti programą j vakaro pabai 
tinos, o didelę meninę dalį at gą. Ta pačia proga kviečiame 
liks Montreal!© jaunimas— šeš visus atvykti į musų rengiamą 
tadieninių mokyklų ir Lituanis 
tikos kursų mokiniai, skautai, 
E. Kardelienės muzikos studi 
jos mokiniai, bendrai — jauni 
mas.

Tikimasi, kad visuomenė sa 
vo atsilankymu pageibs, bend 
rai motiną, motiną lietuvę ir Mo 
tiną Lietuvą. Rengėjai.

DĖMESIO VERDUNO ŠEŠ. 
MOKYKLOS MOKINIAMS

Ateinantį ketvirtadienį, ge 
gūžės 10 d., 3 vai. po pietų, 2, 
3, 5 ir 6 skyriaus mokiniai ren 
kasi bendrai motinos dienos 
programos paruošimo repetici 
jai pas seseles: 1476 Rockland 
Ave., Cote St. Paul. Dalyvavi 
mas visiems mokiniams būti 
nas. Mokyklos Vedėja.
MOTINOS DIENOS PROGA
op. sol. E. Kardelienė giedos 
A. V. bažnyčioje.

SUTIKIME PAVASARĮ HAMILTON.E!
Pirmadienį, gegužės 21 d. 

(Victoria Day), 
visus maloniai kviečiame avykti

Į
HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDO 

atidaromąjį

KONCERTĄ ■ BALIŲ
pasilinksminimą ir musų 8 kurįs įvyks gražioje ir puošnioje BRANT INN salėje, 
je praleisti tas kelias šio šeš X Burlington, Ont. (10 myliu nuo Hamiltono, Toronto 
tadiemo vakaro valandas. | kryptimi prie'2-ro kelio).

Choro Valdyba, g Programoje V. Verikaičio vyrų kvartetas ir Hamiltono 
lietuvaitės solistės — V. Panavaitė, L. Šturmaitytė ir 

L. Šukytė.
Po koncerto šokiai, grojant BENI FERRI orkestrui.

Veiks bufetas ir loterija.
„Spot Dance“ premijos ir staliukai nemokamai!

Pradžia 7 v. v. Pabaiga 12 v. 30 min.
Įėjimas: Suaugusiems $ 1.50 Moksleiviams $0.50.

Fondo Valdyba.

v)

%
3

£

STASYS DAUKŠA, LL. D.
M—M

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

RA 2-5229.

NAUJASIS LIET. SEIME g 
LIO PREZIDIUMAS PER |

ĖMĖ PAREIGAS X
Gegužės 6 d. p. inž. Naginio '' 

nis perdavė pareigas naujai iš 
rinktam Seimelio Prezidiumui. 
Kasa ir visi piniginiai dokumen 
tai bus perduoti gegužės 13 d.

Prezid. Pirmininkas.
PASODINTAS ATMINTI 

NIS TOPOLIS
Gegužės 5 d., 3 vai. Seime 

lio Prezidiumo atstovai Montre 
alio lietuvių visuomenės vardu 
pasodino AV bažnyčios aikš 
tėję atmintinį topolį su atžyme 
tu užrašu.
SVARBUS SLA 123 KUOPOS 
susirinkimas yra šaukiamas šį 
sekmadienį, AV salėje, tuojau 
po pamaldų, nes būtinai reikia 
išrinkti du atstovus į visuotinį 
SLA atstovų suvažiavimą, ku

£

AV VARGONŲ KRIKŠTAS GERIAUSIA VASAROJIMUI
IR VAKARIENĖ VIETA

Aukų vargonams surinkta

Operetė „Joninių Burtai” Toronte.
Š. m. gegužės 12 d. 7 vai. vakaro (punktualiai) Prisi 

kėlimo Parapijos salėje
Niujorko Lietuvių Operetės choras

ved. muz. S. Stankūno
stato 2 veiksmų ir 1 paveikslo lietuvišką operetę

„JONINIŲBURTA I”.
Veikalas N. Mazalaitės.
Bal. meist. Modzeliauskais.

Lietuvių liaudies melodijos.
Harmonizuotos J. Stankūno

ir A. Mrozinsko.
Scenovaizdis dail. Juodžio.
Pianinu palydi muz.

St. Gailevičius.

j Biletų kainos: $2.50, $2, 
$ 1.50 ir studentams $ 1.00.
Vietos-eilės numeruotos.
Biletus Įsigyti iš anksto:
S. Margio vaistinėj, S. Ber 
žinsko prekyboj, svetainėj 
„Tulpė“ ir prie Įėjimo.

Po operetės smagūs šokiai — bufetas.
Visus maloniai kviečia Radio programa

„Tėvynės Prisiminimai”.

IŠGANYTOJO
LITEP.IONIŲ BAŽNYČIOJE, 
1691 Bloor Str. W. ir Indian 
Rd. kampe, gegužės 13 d., 1.30 
vai. p. p., lietuvių pamaldos. 
Pamokslas skiriamas Motinos

J. Jurgučio ir J. Matisaity
623,50 et. ir pažadais 250 dol., tės vasarvietė Rawdon, 117 Me 
viso 873 dol. ir 50 et. Vakarie tcalfe Street, prie pušyno, ža 
nė davė 160 dol. ir 7 et. pelno, vių krioklių ir smėlėtų maudy 

nių. Patogus susisiekimas au 
tobusais, traukiniu ir geras ple 
ntas lengvoms mašinoms.

Kambariai
sarn sezonui. Valgiui virti 
gazas ir visi patogumai.
nos pigios. Teirautis telefonu 
VI 2983 po 6 vai. vakaro.

ris įvyks liepos 2—8 dienomis prisiminti socijalinį teisingumą, p L. K. VYTAUTO KLUBO moterų skyriumi.^ Skyriui iki 
Detroite, Mich. ANDRUŠKA Jonas buvo ligo šėrininkų susirinikmas šaukia šiol nepriklausant prie parapi
BLAŽYS Balys su žmona ir ninėje, kur dr. J. Šegamogas ty 
dviem vaikais įstojo Į Montrea rė jo sveikatą.
lio SLA kuopą, persikėlęs iš 
kitos draudimo organizacijos. 
Mūsų SLA kuopa dabar turi 
įjau per 60 narių.

KAN. LIET. STUDENTŲ
S-gos Centro V-bon išrinkti:
B. Vaškelis, B. Petrulytė, B.
Grigaitytė ir K. Šalkauskas, vi 
si iš Toronto ir A. Dainius iš 
Montrealio.

VEDYBINIS
Austrė, našlė, 38 metų 

žiaus, 5’1” augšąio, 130 sv. 
rio, nori susipažinti su labai 
rimtu vyru nuo 40 iki 48 m.

j amžiaus.
y Rašyti: Austrė, c-o „Neprik 

lausoma Lietuva“, 7722 Geor 
ge St., LaSalle, Montreal 32, 

uo.

GEG. 10 D„ KETVIRTADIE 
nį yra Kristaus Į dangų žengi 
mo privaloma šventė. Šv. Mi 
šios kaip ir sekmadieniais ir va 
kare 8 vai.

Geg. 13 d. bažnyčia ragina 
švęsti encyklikos „Quadragesi 
mo Anno” 25 metų jubilėjų ir

išnuomojami vi
yra 
Kai

ATLEISTA DAUG 
DARBININKŲ

Didžiulėje Toronto Massey 
Harris žemės ūkio pramones iš 
dirbinių dirbtuvėje paskutinė 
mis dienomis paleisti darbinip
kai, išdirbę fabrike net iki de dienai, 
šinities metų. Kadangi čia dir 
bo daug lietuvių, tai nemažas 
skaičius ir mūsų tautiečių liko 
be darbo.

PERSIORGANIZUOS
KATALIKĖS MOTERYS
Toronte veikiąs nuo parapijų 

nepriklausomas kat. moterų 
dr-jos skyrius, girdėti, pereis į 
Prisikėlimo parapiją ir ateityje 
liks Prisikėlimo par. katalikių

H
DR. J. š F G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. 
Verdi'n. Tel.: PO 6-9964.1

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
2536 Beauclerk Avė., prie 

Hochelaga autobuso. Tinka ve 
dusių šeimai be vaikų. Sužino 

telefonu VI 2983 po 6 vai. 
vakaro.

ti

6
L.

am 
svo

DANTŲ GYDYTOJAS |Q

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

Tel.: TR 4547

PIRKSIU nesenesnį kaip „53 
metų naudota carą. 

Siūlyti — RA 7-5795.

VASARNAMIS
kambarių cottage ant Riche 

lieu upės kranto.
Proga už $ 3.500.

Teirautis HE 3968

Member of Montreal
Real Estate Board 

1410 Guy St.. tel. Fl 

!?erkant ar parduodant 
<iomą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju-
tntisų

NOSIES, GERKLĖS IR 
i AUSŲ SPECIALISTAS 
;Į IR CHIRURGAS 
I Dr. R. CHARLAND 

1123 St. Joseph Blvd. E.
Tel. CA 2506

DnE.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

&

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

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
507 Place D'A r m e s MArquette 8045

Dviejų butų namas Verdune. 
Kaina $ 10.000, Įmokėti $ 2.000

mas penktadienį, gegužės 11 d., jų ir neturint niekeno globos, 
8 vai. vakaro. susidurta su sunkumais, nuo ko

Pašalpinės gi draugijos susi pajusta nusilpnėjimas veikloje, 
rinkimas jvyks sekmadienį ge MALDOS IR ATGAILOS

DIENA
Prieš penkeris metus Lietu 

KLAIDA ĮVYKO pažymint vos vyskupai paaukojo lietuvių 
komunistų „literatūrinę“ d-ją: tautą nekalčiausios Marijos šir 
jos inicialai yra LLD, ne LDD, džiai. Penkių metų sukakties 
kaip klaidingai buvo pažymėta, proga, ateinantį sekmadienį 
Kanadoje ir Jungtinėse Valsty Amerikos ir Kanados lietuvių 
bėse lietuviai komunistai parti parapijose ir kolonijose skelbia 
nę savo veiklą pridengia „Lie tna maldos ir atgailos diena už 
tuvių Literatūros Draugijos" Lietuvą.
vardu, kas sutrumpintai reiškia 
LLD.
P. GAURIENĖ buvo išvykusi 
į Čikagą, į dėdės Burbos laido 
tuves. Pakeliui dar lankėsi Dėt 
roite ir kitose vietose.

gūžės 6 d. Įprastu laiku.
Klubo Valdyba.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

kon traktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

Geriausiai garantuoti

SIUNTINIAI LIETUVON
IR Į VISAS SOVIETŲ TERITORIJAS

per

NAZAN TRADING CO,
• MEDŽIAGOS, • MAISTAS

• VAISTAI, ir • NAUDOTI DRABUŽIAI

Adresai:

1) 63 DEKAY ST., KITCHENER. Tel. Sh. 3-7653.

2) 71 ALICE ST., GUELPH Tel. 749 M.
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Kun. dr. M. Kavolis.
EVANGELIKAI MINI 

MOTINOS DIENĄ.
Gegužės 13 d., 1 vai. po pie 

tų, lietuviai evangelikai minės 
motinos dieną. Malonės bažny 
čioje, 1424 Davenport Rd. Po 
iškilmingų pamaldų - liaudies 
dainos, eilėraščiai ir žaidimai. 
Parengimas baigiamas bendra 
kavute. Kun. L. Kostizenas.

PRAŠO ĮSŪNYTI 
LIETUVAITĘ

Toronto vaikų globos Įstaiga 
kreipėsi į lietuviškas Įstaigas, 
prašydama surasti lietuvių šei 
mą, kuri sutiktų įsūnyti be glo 
bos esančią keturių mėnesių lie 
tuvaitę.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjirr 
šiais metais rengė KLB Toro'n 
to skyrius. Paskaitą apie mo 
tina skaitė panelė St. Prapuolė 
nytė iš Hamiltono. Meninėje 
programos dalyje pasirodė lie

— ŠĮ šeštadienį, 7 v. v. Pri tuviškasis atžalynas, deklamaci 
sikėlimo salėje Joninių Burtai, jos, Prisikėlimo par. dūdų or 
kurią išpildo pirmą kartą Toro kestras, skambinimas pianu ir 
nte pasirodąs New Yorko liet. kt. Tiesos vardan, reikia paša 
Operetės Choras.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
— Geg. 13 d., 3 v. p. p. mū 

sų salėje įvyks vaikų darželio 
Motinos Dienos paminėjimas 
su programa.

Scenos apšvietimui tvarkyti 
komitetas, kuriam vadovauja 
P. Masiulis, baigia ruošti visą 
scenos apšvietimą, kuriam bus 
panaudota 3.500 v. Šis komite 
tas kruopščiu savo darbu ir lais 
valaikių metu paruošė visus ap 
švietimus, sutaupydamas para 
pijai net kelis tūkstančius dole 
rių.

— Šį ketvirtadienį Šeštinės 
—Kristaus į Dangų Žengimo 
šventė. Šv. mišios bus laikomos 
vakare 7 vai.

— Geg. 13 d. yra Maldos ir bai rūpestingai ir kultūringai.
Atgailos Diena už pasaulio tai Ar nebūtų tiksliau pačioms or 
ką ir Lietuvos laisvę. Į. . ’

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečią 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

kyti, kad šių metų Motinoj die 
nos minėjimas susidūrė su esmi 
niais nesklandumais. Nors mi 
nėjimo pradžia spaudoje oficia 
liai buvo paskelbta 4 vai., mi 
nėjimas prasidėjo tik 6 vai. Į 
Prisikėlimo salę susirinkusiems 
koridoriuose ir kafiterijos pa 
talpose teko laukti daugi.' 
kaip valandą, nes salė buvo u«. 
imta jaunimo sporto rungtynė 
mis. Ypač nejauku buvo stebė 
ti senas motinas, kurios korido 
riuose praeinančių buvo stum 
domos ir verčiamos laukti spor 
to rungtynių galo. Ir pati Moti 
nos dienos programa buvo kuk 
Ii ir daug ko joje pasigesta. 
Iki šiol kiekvienais metais moti 
nos dieną rengdavo drauge To 
ronto lietuvių moterų organiza 
cijos ir minėjimai praeidavo la

ganizacijoms duoti daugiau ini 
ciatyvos pasireikšti kultūrinėje 
veikloje? jmd.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Torontu 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv„ 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
liais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetan.
Tel. ME 2933
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