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M misteris Povilas Zadeikis aktualiaisiais lietuviškaisiais Iks s o si mais
Ponui J. Kardeliui, DIPLOMATUOS ŠEFAS. DIPLOMATŲ SANTYKIAI SU VLIK-u. LONDONO KONFERENCIJA, Simu pasakymas laidytų

Gerb. p. Redaktoriau: darė savo laiku eilę pasiuly-
Atsiiiepdamas Į Tamstos mų, kas darytina užsieniuose 

1952 m. gegužės 24 d. laišką, krizei ištikus. Tos akcijos vie- 
kuriame pageidaiųate aiškumo na išdava buvo p. Juozo Urb- 
dėlei „triukšmo", kuris yra ke šio, Lietuvos Užsieniu Reikalų 
karnas spaudoje apie lietuvis- Ministerio, cirkuiiarinė telegia 
kus rei-raius. Sakote: „Tas ma")Pasiuntinybėms,kad jos ai 
triukšmas nustelbia ir taip jau-------------
kuklius Veiksnią darbus, kai ") 1-VI — 1940.
galvojame apie VLIKą, ir kad sitikime, jeigu Lietuvą ištiktų 
vienas to triukšmo sektorius katastroia, laikytų savo šefu 
yra taikomas ir ministeriams“. p. Stasį Lozoraiti. Iš to galite 
Kadangi tokis triukšmavimas matyti, uaip ir kada atsirado 
yra visiems skaitytojams nusi- Lietuvos Diplomatijos Šefas už 
bodęs, tai atsakydamas Į Tams sienyje, dclei kinio veiklos, da
tos patiektus klausimus, tikiuo linai ir Tamstos triukšmas yra 
si galėsiu prisidėti prie triukš- pasidaręs. Vėliau, kai Įvyko 
mo pašalinimo. Sovietų įsiveržimas Lietuvon

1. — Ar Tamsta esi nuomo ir dar vėliau vokiečių karas su 
nės, kad Diplomatų bendradar rusais, pradėjo atsirasti užsie- 
biavimas su VLIKu yra būti- muose ir Lietuvos tremtiniai- 
nas ar, gal, pageidautinas, — -pabėgėliai. Lietuvai patekus 
norint, kad Lietuvos byla gaų i svetimųjų žnyples, pradėjo 
tų efektingesnę formą, negu ji ten atsnasti pasipriešinimo ko- 
dabar turi". mitetai, iš kurių galų gale iš-

Atsakymas : Lietuvos sivystė VLIKas, kuris pradė- 
diplomatmės bei konsuliarinės jo savo normalesnį darbą tuoj 
Įstaigos užsienyje su savo še- po VE day, pirmoje pusėje 
fu priešaky, nujausdamos ar- 1945 m. Lietuvos įgaliotiems 
tejančią Krizę, ryšium su pasi- ministrams ir konsulams, su
rašymu tarpusavio pagalbos su lia sekinio Įvykių Lietuvoje su 
tarties 1939 m. spalio 10 d., sidare antras uždavinys, susi- 
informuodamos Užsienių Rei- pažinimo ir galimo bendradar- 
kalų Ministeriją Kaune, jai pa biavimo su VLIKo žmonėmis.

Kasdieo darosi neramiau
savaitinė pasauliniu įvykių apžvalga

Visi stebime tarptautinius 
Įvykius ir visi matome, kaip 
jie vis iabjau įsitempia. Pra 
ėjusi savaitė ypač tuos santy
kius sujautrmo.

AGRESYVUS RUSUOS 
LAIKYMASIS

kelia ypatingai didelį susirūpi
nimą. Švedijos lėktuvų apšau 
dymas nepaprastai Įjautrino 
tarptautinius santykius. Švedi 
jos žmonės susijaudinę dideliu 
laipsniu, ką parodo jų demons 
tracijos prieš Sovietų atstovy
bę Stockholme ir jų šūkiai: 
„Pakarti Staliną...“ Švedijos 
lėktuvų nušovimas ir melagin
gas aiškinimasis, esą, lėktuvai 
buvo įskridę Į Sovietų teritori
ją (Estija iš viso nėra Sovietų 
teritorija) ir pradėjo šaudyti Į 
Sovietų lėktuvus.. . neparastai 
sujaudino Skandinavijos vals
tybes, kurios galų gale pama
tė, kad neutraliomis palikti ne 
įmanoma.

SOVIETINIAI VEIKSMAI 
BERLYNE

jau visai perpildo susirūpinimo 
taurę. Rusai ouvo nusistatę 
net kanalizacijos vamzdžius 
atitverti nuo vakarinio Berlyno. 
Šiaip vakarinis Berlynas vis 
daugiau ir stipriau izoliuoja
mas. Savaime aišku, kad dėl 
to kyla vis didesnis santykių 
Įsitempimas.

Todėl paskutiniu metu ypač 
stropiai susirūpinta Europos 
saugumu. Naujas NATO ka
ro vadas gen. Ridgway inspek 
tuoja visus Europos saugumo 
dalinius.

EUROPOS GYNIMO 
REIKALAIS

JAV užs. r. sekr. D. Aclteso- 
nas išskrido į Londoną, kur 
vyksta trijų did. užs. reik, mi- 
nisterių kopferericija, savo die 
notvarkeje turinti kaip tiktai 
Europos gynimo klausimus. Iš 
tos konferencijos Achesonas 
vyks vizituoti Vokietijos ir jos 
Berlyno. Tai santykių sustip 
rinimui ir ateities reikalų iš
lyginimui skirti vizitai. Prieš 
akis turima busimoji Vokietija, 
kuri reikalinga kaip Europps 
gynimo dalyvė.

Berlyne- Achesonas susitiks 
su JAV atstovu Maskvoje, su 
kuriuo aptars Rusijos laikyse 
ną.

Maža ir to.
AMERIKA PADIDINO

SAVO BUDRUMĄ.
Amerika jaučiasi nesaugi. 

Todėl nuo liepos 14 d. Įveda 
nuolatinį budėjimą, kuriam yra 
paruošta 19 tūkstančių punktų, 
aptarnaujamų pusės miliono as 
menų. Dieną ir naktį budės 
šie punktai, nes apsaugos vir
šininko žodžiais: „Sovietai jau 
gali mus užpulti. . .“

Dar vienas faktas verčia 
veikti saugumo kryptimi. Ru 
sija keičia diplomatinius atsto 
vus ir taip juos fasuoja, kad 
būtų pradėta ypatinga akcija 
prieš saugumo organizatorę 
Ameriką. Paniuškinas iš JAV 
perkeliamas Į Kiniją, o į JAV 
iš Londono atkeliamas Zaru- 
oin, Anglija gi gauna „garsų
jį“ Gromyką.

Šie visi faktai, verčia prie 
to, kad ir

PANCuZUA VALO KOMU 
N1STŲ LIZDUS.

Via. reik. min. Gruen pareiš 
kė, kad komunistai Prancūzijo 
je pagauti įuošiant perversmą, 
todėl jie turi būti likviduoti. 
Komunistai bus atleisti iš visų 
valstybinių tarnybų. Duclos 
suimtas inflaganti (nusikaiti
mo vietoje), todėl jis bus tei
siamas, kaip valstybės išdavi
kas.

Visa tai daroma aky vaizdo- 
je tvinkstančios agresijos. Ry
šium su tuo vis daugiau kalbų 
apie katą, šis klausimas jau ve 
liamas ir Į Aernrikos preziden 
to rinkimų kompanijos šūkius. 
Eisenhoveris apkaltino Taftą, 
kad jis esąs izoiiacionistas; ma 
nąs, kad pakaktų vien Ameri
kai apsiginkluoti ir gintis. Ei
senhoveris į tai pastebi, kad tai 
būtų savižudybė. Dulles turi 
šias dvi nuomones suderinti, 
bet jis pats pareiškė, kad jei
gu Rusija puls Japoniją arba 
Vokietiją, tai trečias pasaulinis 
karas nti&vengiamas, o NA
TO gcn. štabo viišininkas gen. 
Gruenthens pasakė, kad Eu-

Tas santykiavimas su VLIKu, 
kaipo visuomeninės veiklos' sitarti 
centriniu organu, buvo padik
tuotas pačių gyvenimo apysto 
vų. Taip šis reikalas atrodo 
ir daoar, nekalbant apie būti
numą ai pageidautinumą. Kas 
dėl bendradarbiavimo formos, 
dėl jos nėra galutinai susitar
ta, bet per 5 m. laikotarpį Įgy
tas tūlo laipsnio patyrimas, 
spėjamai pagreitins pageidauja 
mą susipratimą, kaip Lietuvos 
valstybes Įstaigos bei oficialūs 
pareigūnai, kurie atstovauja

DIDELI STREIKAI KANADOJE
Britų Kolumbijoje streikuo 

ja medžio bei miško pramonės 
darbininkai — apie 23.000. 
Ilaliiaxc sustreikavo apie 50. 
000 statybos dasbininkų.

Vyksta derybos ir kitose dar 
bo srityse, kaip pav., geležin
keliuose, tekstilėje ir kt.

NAUJI KANADOS 
LIETUVIAI

Laivu „Kolombija“ birželio 
23 d, atplaukė iš Anglijos į 
Montreal) šie lietuviai: 
Grušys Pranas į Montrelį 
Grušiene Ona „
Grušys Vytautas „
Grušys Feliksas > ,,
Trečiokas Martynas ,,
Trečiokienė Monika ,,
Bivamis Alfonsas- į Hamiltoną 
Tamulionis Bronius ,,
Bileskienė ,,
Dar viena (Sabienė?) „

O „Kauno politechnikos ms 
titulą oaigia 307 žmonės. Jau 
įvyko jaunųjų inžinierių pa
skirstymas į darbą. Dalis jų 
pareiškė norą vykti Į didžią
sias komunizmo statybas. Drg. 
Papimgis, baigęs elektrotech
nikos fakultetą, vyksta į sla
lomą 1 achia-’I aso miestą, drg. 
Valaitis — į Stalingrado, o m 
žinieriat - hidrotechnikai drg.

ropai ginti, ne pulti Rusijai, 
yra paruošta kariuomenė, ku
ri puoiimą atlaikytų ligi paspė
tų atvykti efektyvi pagalba.

KALBOS APIE NAUJĄ 
KARĄ 

sustiprinamos dai tuo faktu, 
kad Rusija jau oficialiai JTO 
Saugumo Taryboje apkaltino 
JTO oaktei lologmiu karu Ko
rėjoje. JTO tuos propagandin 
dinius kaltinimus atmeta ir rei 
kalauja klausimą ištirti Tarp. 
Raud. Kryžiui. Ir Ridgway pa 
reiškė, kad kaltinimas šis iš 
piršto išlaužtas, nes Amerika 
yra griežtai nusistačiusi prieš 
bakterinį karą.

KORĖJOJE GI VYKSTA 
STIPRŪS MŪŠIAI.

JTO jėgos įsiveržė Į kinie
čių pozicijas ir pridarė joms la 
bai didelių nuostolių. Taikos 
derybos nevyksta. Susitarimas 
nenumatomas.

Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS 

paskutiniu metu ateina neofi
cialių žinių, kad rusai sumanė 
pritaikyti Vilniaus miestą ka

Vajus
„NL“ bendradarbis, Klau

simų ir atsakymų skyriaus ve
dėjas teisininkas Jonas J. Juš- 
kaitis, Spaudos Bendrovei „Ne 
priklausoma Lietuva“ prisiun
tė 10 dolerių čekį su šiuo lyd
raščiu: „Pridedu 10-ties dole- 
iių čekį, kaip savo kuklų įna
šą į „N L.“ spaustuvės patai-

valstybinį tęstinumą, galėtų su 
su visuomenės centrine 

organizacija, pasivadinusia 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetu. Kalbamas susitarimas 
galėtų ir turėtų .vykti reikalo 
neatidėliojant, jei VLIKas sa
ve įpareigotų ii pasitenkintų 
role,'pritinkama visuomenės or 
ganizacijai ir pe; daug nesi
veržtų piie vyriausybės funk
cijų.

2. — Ar toks bendradarbiu 
vimas yra galimas bei įmano
mas?

drg. Sodeika ir Žeiioms —- i 
Kuibyševo hidrotechninių sta
tybas“. („liesa )•

Vilniaus Juiidinė Mokyk 
ia, Vilnius, Gogolio gt. 2, yra 
dvejų metų speciali vidurinė 
respublikinė mokykla, kurios 
pagrindinis uždavinys — pa
ruošti liaudies teisėjus, rajonų 
bei miestų prokurorus ir jų pa
dėjėjus, liaudies tardytojus.

(„Tiesa“)
fgį „Neseniai pasibaigė sa

vaitę trukusi Vilniaus valsty
binio pedagoginio instituto 
moksline konferencija. joje'ūa 
Ivvavo daugiau kaip 800 stu
dentų. Perskaityti ir apsy.ars 
tyta apie 70 pranešimų. Štai 
pedagogikos mokslų sekcijoje 
studentės Janulytės praneši
mas buvo skirtas nagrinėti 
komjaunimo organizacijos už
daviniams, darbo formoms vi
durinėje mokykloje; studentes 
Suchockaitės — „Reakcingoji 
dvasiškijos veikla buržuazinėje 
Lietuvos mokykloje“. Literatu 
ros mokslų sekcijoje Įdomus 
darbas buvo studento Kara
liaus — „M. Tvenas — buržu 
azinės amerikoniškosios ,, de
mokratijos“ kritikas“.

— Italijos pailamentas pa
tvirtino Šumano planą, kuris 
tuo būdu‘Įsigaliojo.

ro reikalams, todėl veda nau 
jas per miestą nuo geležinke
lio stot.es gatves ir ta proga 
kombinuoja panaikinti Aušros 
Vartus, apie kuriuos gauta kol 
kas nepatikrintų ir nevienokių 
žinių : vienų, kad A V jau nu
griauti, kitų, kad užmūryti, tre 
Čių, kad tiktai projektuojami 
likviduoti. Kol kas ruošiama 
dirva, nes kolūkiečiai priversti 
buvo r ašy V Stalinui padėkos 
laišką ir plfečiu mastu įsiparei 
goti nesibaigiamoms valstybi
nėms paskoloms, kurios čiulpia 
iš darbo žmonių jų badmiriškus 
uždarbius.

VERGIŠKOJO DARBO 
KLAUSIMU

JTO S T daro apklausinėjimus. 
Dabar bus klausinėjami rumu
nai ir lietuviai.

— 4 latviai žvejai atplaukė 
į Švediją iš Latvijos. Juos so
vietų atstovas norėjo grąžinti 
atgal, bet švedai neleido.

— Via atbėgusių ir estų. Ži 
nių iš Pabaltijo bus daugiau.

— Vengrijoje visai sutriko 
pramone, nes darbininkai dar
bus sabotuoja.

būstinei
pu bei linotypo Įsigijimą. Kiek 
vieno lietuvio pareiga yra pa
remti „Nepriklausomą Lietu
vą“, vienintelį visus mūsų tau
tiečius apjungiantį ir visų pa
žiūrų oei įsitikinimų lietuviams 
tarnaujant) laikraštį. Priimkite 
mano ši kuklų įnašą“ $ 10,00.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
„N L“.

3. — Kokia forma, T atriš
tos manymu, geriausias būtų 
Diplomuių bendradarbiavimas 
su VLIKu?

4. — Kokia forma, Tamst, z- 
manymu, VLIKas geriausia ga 
lėtų rasti plačiausią formą ben : 
radarbiauti su Diplomatais ir 
lietuviškąja Bendruomene, pla 
čia prasme?

Atsakymas į antrą klau 
simą: bendradai uiavimas’ yra 
galimas ir įmanomas sąlygo
mis, nurodytomis pasku i įna
me sakinyje pirmojo posmo at 
sakyme. Čia kaitų yra atsako 
ma į 3 bei 4 klausimus.

5. — Daug kam kliūva Ame 
likos spaudos išpūstasis ,,Dip 
1'.matuos ar Diplomatų Šefo“ 
t tūlas, — kaip Diplomatai į 
tą reikalą žiūri?

Atsakymas: Apie Dip
lomatijos šefą y,a taip pat pa- 
aįškinta itsakyi 
mo klausimą. ' ucij i 

i perma >ol .K;
ūangi išpūtimas, sakote, yra pa 
darytas Amerikos spaudos, tai 
Tamsia, kaipo „Nepriklauso
mos Lietuvos“ . eaaktorius, ži
note, kaip su panašiais reis .i- 
niais Kovoti. 4

6. — Ar nemanytume!, kad 
viešas ir kolekty vus tuo klau-

m../m z. : O

Partijų konvencijos.
Liepos mėn. 7 d. 

prasideda respuulikonų parti
jos konvencija. Sakoma, kad 
respubiiKonų konvencijoje bus 
labai „kaista“ sp: endžiant, ku 
ris iš ju gen. Eisenhov 
sen. Taftas nominuoti prezi
dento vietai.

Demokratų partijos konven 
cija irgi Čikagoje įvyksta lie
pos men. 20 d. Pastarosios 
baruose, palyginti, kol kas yra 
labai ramu. Jie žiūri ir laukia 
kurį kandidatą išstątys respu
blikonai ir vėliau parinks tin
kamą kandidatą iš savo tarpo, 
kuris galėtų laimėti prieš res
publikonus įvykstančiuose pre 
zidento rinkiniuose lapkričio 
mėn.

Plieno streikas tebesitęsia.
Birželio mėn. 2 d. prasidė

jęs plieno pramonės darbinin
kų streikas dar ilgšio! tebesi
tęsia. Fabrikantai nenori pa
kelti uždarbio darbinnfkams, 
net kolų yra pasiūliusi valsty
bės kainų ir uždarbių stabili
zacijos įstaiga. liumanas, gel 
bedamas katastrofišką padėtį 
ir stengdamasis greičiau nu
traukti plieno pramonės darbi 
ninku streiką, kreipėsi j Kong 
r esą, prašydamas įgaliojimų 
plieno pramonę paimti valdžios 
kontrolėn, tačiau uongresas 
prezidentu prašymo nepatenki 
no. Senatas ir Kongresas‘siū
lo prezidentui naudoti; : aft- 
-Haitley aktu, pagal kurį dar 
bininkai dar 80 dienų turėtų 
grįžti x dąrbą. Frezidenti s sa
ko, kad minėto akto nmidoji- 
mas yra labai nepopuhari prie 
rnonė, atsižvelgiant į tai, kad 
darbininkai gerų norų vedini 
jau kelis kartus buvo atidėję 
streiką. I-’heno pramonei su
stojus, daugelis h kitų indust 
rijos šakų, kurios turi gamybi
nius ryšius su plieno pramone, 
netrukus irgi turės sustoti arba 
susiaurinti darbą. J Manoma, 
kad iki tokios padėties, nebus 
prieita. Plieno pramonės o.-.n- 
bininkų streikas'' vienoliiomis 
ar kitOKiumis priemonėmis 
tam panaudota, pamatytame 
vėliau.

T ėvo pagerbtuvės.
Amerikoje birželio mėn. 15 

bereikalingus gn
A-i s a k y tų a : amstos 

klausimas lyg šug nu ti 
kad diplomatai, i amstai atro
do, -.š ka d i;' spaudos ispū 
timus. Kadangi i.' .ų ..era, tai 
išmintingoji spaudą p-n: tu ■ ; 
l ų p . ' I L ji ■ -

■
kiam koiekly am pasisaky
mui.

7.   Loll
erenciją?
Atsakymas: Birželio .. .■ 

d. Londone įv ...įtarimas 
tarp p. J .o/o: ".r do, , i:':. • ui

■ ' ■■ ■ 1 ■ 
nai bus apliati iliplomatinio po 
būiizio reikalai.- i aciau pasim 
rimas v;,; g u galėtu jiasi v.idinti 
konferencija, nes ienai bus ap- 

aktualijos, nesiv n.žant formai! 
ne liečiamų reiks! : puse. Pasi
tarimas tęsis apytikriai vieną 
savaitę. Man šiuo tarpu neima 
noma pasisakyti dėl darbotvar
kės, kurią sustatinėja mūsiJ sei 
miriinkąs p. B. K. .1 alifįįs 
medžiagos, 'kuri . pasirūpino

i i ■ ■ ' .''.I":,
tarnybos asmenys.

Su geriausiais lini ėjimaiš;
P. Žadcikis, 

Įg. Ministras.
- ■ .■--c-ę-r-u..ų-.;- - . - ■ ■'

- * ■ '

d. buvo švenčiama kaip Tėvo 
(ieną. Tą di . ąs s^vo v ai 

kų ir artimųjų buvo atatinka
mai pagerbtas ir apdovanotas 
dovanėlėmis, i omo
.pasakyti jų garbei piitaikiųt-. 
pamokslai. Licttivišims Smu 
mieto o. ..n..
gramos šėmius gaivų tci-ą aia 
tinkamai paJie savo prugr.i 
mose. Sakoma, jei jai: mmini'; 
savo motinas, mi nega.-mie pa
miršti nepammt'jĮ.., n tėvą . li
tis nemažiau usi 'i. >/ .. : lipinu
si savo šėmio.-. :-ato. . .i i - 
ateitimi.

■
Savaitgaliais žmonės i m: 

daugiau laisvo laiko r juo ,u. 
tvarko visokiausiuts ręikaius. 
Bemaž išimtinai ...m -m i 
keliamus ir vestuvinės į 
Nemaža- pastebėsi šeštadieniu.^ 
papuoštų kaspinais ir nuoini 
signalizuojančių vestuvinink i 
automobilių, kuriems s kulnu. į 

; ' ' .
mas suteikia pirmenybę. Lie
tuvių tarpe, atrodo-, Ria! sii;>mi 
tempu vedybos vyksta.

Tarp atvykusio iš tremti.'- 
lietuvių jaunimo ir Amerikoje 
gimusių, palyginti, vedybų a- 
bai mažai pasitaiko. T- iri iau 
šioji kliūtis bus psic ho 
ir mai
mai. J- Janulaitis.

— Į Australiją atvyko pir
masis V. Vokietijos atstovas, 

. ietos ąbėgu
iš rusų Okupuotosios dalies.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

leidykla ruošmsi s ivaitei atos
togų. Laikraštis liepos 9 dieną 
neišeis. Todėl, kas inm1 .mli'- 

•y t i k« .
some pasirūpinti, ka ūitj 
prisiųstas ligi liepos itros die 
nos.

Dar karta primena
„NL” dabar išleid t ie 
mi diena aisksčiaii: buvo išlei
džiama trečiadieni.m,, o d-ibar 
išleidžiama antradienia
masi, kad dabai „N L“ tą pa
čią savaitę pasieks skaitytojus 
ir tolimiausiose Kanados vie 
se.

stot.es
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ONTARIO APYGARDOS RINKIMAI
Jau suskaičiuoti Ontario apy jau visi rinkimai, 

gardos rinkimų į Krašto Tary- mins apylinkė visai nedalyva- 
bą duomenys.

Į Krašto Tarybą nuo Onta
rio apygardos pagal balsų ga- kaip atrodo, nebuvo visai ra
vimo uaugumą išrinkti sekan
čioje tvaiKoje šie asmens: 1. 
kun. dr. Jonas Gutauskas, 2. 
dr. Adolfas Šapoka, 3. dr. Ago 
ta Šidlauskaitė, 4. dr. Antanas 
Pacevicius, 5. prof. dr. Alt. 
Zubrys. 6. Kęstutis Grigaitis, 
7. prot. di. Ali. Paplauskas • 
-Ramūnas, 8. Jonas Matulio
nis, 9. Ona Indreliene, 10. kun. 
dr. Juozas T adarauskas, 11. Po 
vilas Vaitonis, 12. Pranas Al
šėnas, 13. dr. Antanas Juoza
pavičius, 14. Mauja F. Yokuby 
nienė, 15. Jonas R. Simonavi
čius, 16. Vytautas Meilus, 17. 
Jonas Yokubynas, 18. Stasė 
Prapuoicnytė, 19. Sergijus 
Treigys, 20. inž. Pranas Čepo
nis, 21. dr. Jonas Yčas, 22. inž. 
Algirdas Šalkauskas, 3. Jeroni 
mas Gaižutis, 24. Kostas Lu
košius, 25. Herbertas Stepai- 
tis, 26. inž. Jokūbas Sližys, 27. 
Jie va Mankuvienė, 28. Antanas 
Rinkūnas.

Visi kiti lieka kandidatais, 
kurių yra lygiai 50.

Bendrai imant, apygardoje 
rinkimai nepasižymėjo visu 
tvarkingumu. Dauguma apy
linkių neišpildė tai viename, tai 
kitame punkte 
tvarkos. Pav., Hamiltonas nei 
prisiuntė, kaip buvo reikalauja 
ma, rinkikų sąrašo iš anksto, 
nei jų prisiuntė ir su rinkimų 
protokolu, todėl negalima buvo 
nustatyti nei balsavimo procen 
tingumas. Toronto apylinkės 
komitetas dalino balsavimo la
pelius ir vokus balsuoti paštu, 
kai ši teisė, pagal rinkimų tai 
sykles priklauso tiktai centri
niam LOKui. Šia prasme tai
sykles peržengė ir Ottawos 
ALOKas, nes ir jis priėmė dr. 
A. Šidlauskaitės vardu nežinia 
iš kur gautą balsavimo lapelį 
ir tai neaišku,, ar jos pačios, ar 
kieno kito, jai patarnavusio, 
prisiųstą voke ir nežinia ar pas 
tu ar Kažkurio asmens atneštą. 
Ottawos ALOKas nė protoko
le to neaptarė. Yia ir kitų trū 
kūmų ,nors ,gal, ir menkesnės 
reikšmės. Plačiau tuos trūku
mus teKs aptarti, kai paaiškės

reikalaujamos

Beje, Tim-

vo rimtimuose.
Toronto rinkimų dienos,

mios ir tvarkingos. Destrukty 
vusis elementas ir čia ėmė reiks 
ti savo užgaidas, atrodo, tas 
pačias, kurios pasireiškė ir 
Kanados lietuvių seimo metu. 
Laimei tie asmens, vis dėlto ne 
buvo išrinkti, su mažomis, de 
ja, išimtimis.

Manitobos apygardos rinkimai.
Dabar lauksime Manitobos 

apygardos rinkimų baigmės. 
Atrodo kad daugiau norinčių 
balsuoti ten jau nėra, nes Dir
želio 23 dieną jau negautą ne 
vieno pageidavimo.

Balsuoti pasta panorėjo 125 
asmens. šis skaičius yra di
desnis, negu balsavusių vieto
je-

Ir šis laktas iškelia labai 
rimtą problemą. o gal balsavi
mus ir daryti pastų? Visokiu 
atveju, jeigu kieKvienam būtų 
pasiųsta balsavimo medžiaga, 
tikriausiai būtų dalyvavę rinki 
muose i: tie, kurių daueglis da 
bar nedalyvavo.

Šia prasme, jeigu tai būtų 
rasta tinkama, reiktų pakeisti 
ir rinkimines taisykles, atatin
kamai pažymėjus ir Krašto sta 
tute.

Manitobos rinkimų išbaigi
mas paaiškės tiktai liepos mė
nesio pradžioje, kaip spėjama, 
apie liepos 4 dieną, nes balsavi 
mo vokai turi būti išsiųsti ne 
vėliau, kaip birželio 30 dieną, 
Tas reiškia, kad jie turi būti 
įmesti į paštą taip, kad paštas 

vėliau

kad iš 
kurių

juos suštampuotų ne 
kaip birželio 30 dieną.

Verta dar pastebėti, 
W»nnipego apylinkių, 
ūkininkai neprileisti balsuoti, te
paprašė balso tiktai 40, o visi 
kiti susirūpino balsuoti iš to 
paties Winnipegc miesto, ku
ris turėjo visas sąlygas paduo
ti balsus į ten buvusią urną. 
Taigi, aiškiai vyko agitacija, 
kuri ir išjudino, tur būt, jau 
visus, kas tiktai kokiu nors bū 
du galėjo būti išjudintas.

Tat dabar palauksime jau 
paskutiniųjų balsavimo duome 
nų. J. Kardelis.

AUSTRALIEČIO PAMOKYMAI VENECUELIEČIAMS.
Kick yra jautrus partinis lie vienai partijų pusei palankų 

tuvių santykiuose momentas, atstovą. Maž. Lietuvos atsto- 
parodo tūlas inž. J. Aranaus- vo sprauciimas į VLIKą yra ne 
kas, kuris reaguoja į tikrai pa
triotinį ir nešališką Venezue- 
los lietuvių pasisakymą VL1- 
Ko atžvilgiu, kuris buvo pa
skelbtas ir „NL* .

Reaguodamas į Venezuelos 
lietuvių bendlruumenes priim
tas rezoliucijas, mž. J. Aranaus 
kas sako, kad jo „reiškiamos 
mintys yra sąžinės padiktuo
tos ir nieko bendro su mano 
partijos nusistatymu neturi“.

Matyt, sąžine taip jau su
tapusi su partija, kad nepaste
bi, jog jos ir argurhentacija 
tuo klausimu, kuriuo p. Ara- 
nauskas rašo, yra tiktai parti 
nė, ir net nepasakyta, aiškiai 
ir ned viprasmiškai matoma. 
Štai, p. Aranauskas, rašydamas 
apie VLIKą sudarančių parti
jų aritmetiką, sako:

„Jei šių partijų atstovų bal
sai pasiskirsto Į dvi lygias prie 
šingas puses, klausimas VLI- 
Ko posėdyje atmetamas, do- 
del ir atsirado kai kurių parti 
jų ir asmenų (o taip ir Vene- 
cuelos liet. sav. bendr. tary
bos) remiamas sumanymas įjo 
ti Trojos arklio pilve į VLIKą
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Abromonis 
Adomavičienė 
Alšėnas 
Baniūnas 
Barcevičius 
Bedarfas 
Borisas 
Budreika 
Butinas 
Čeponis 
Dagilis 
Damliūnas 
Dervinis 
Docius 
Eimantas 
Gaižutis 
Garbuzaitė-Jurkevičienė 
Grigaitis 
Dr. Gutauskas 
Indreliene 
Jankūnas 
Yokubynienė 
Yokubynas 
Januška 
Dr. Juozapavičius 
Jurkšaitis 
Yčas i
Karka 
Kaškelis >
Kežemėkaitis 
Kiršonis 
Kojelaitis 
Kulys 
Lėlys 
Liaudinskienė 
Lukošius 
Matulionis 
Meilus 
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Mankuvienė 
Norkus 
Norvaiša 
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Balsavo .......................... ..............
Sąrašuose buvo ..........................
Įsirašė balsuojant .....................
Viso turėjo teisę balsuoti . . .
Bendras balsavusių procentas apie 48.
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DR. MARIJA PAPLAUSK1E 
NĖ-RAMŪNIENĖ 

(Bijografiniai bruožai)
Dr. Marija Paplauskienė - 

- Ramūnienė (Makauskaitė), 
gimusi Kaune, baigusi Kauno 
„Aušros“ mergaičių gimnazi- 
Vytauto Didžiojo universnteto 
Humanitarinių mokslų fakul
tetą, istorijos ir filologijos sky 
Jrius, mokytojavusi i Kauno 
„Auššros" mergaičių gimnazi 
joj 3 metus (1935—1938) yra 
gilinusi savo studijas Tiubige- 
no universitete ir, nukakus į 
puošniąją Kanados sostinę, 1 
metus (1949—1950) Ottawos 
universitete. 1950 metų pava
sarį sėkmingai išlaikė daktara
tui skutus egzaminus, po ko 
pakviečiama dėstyti rusų kalbą 
tame pačiame universitete. Tų 
pačių metų 1950 m. vasarą pra 
deda rašyti disertaciją anglų 
kalba: „Woman in Lithuanian 
Folklore“, tema, kuria jau nuo 
seno domėjosi, studijavo ir ku 

tautosakinę medžiagą rin- 
dar nuo gimnazijos laikų, 
dviejų metų įtempto dar- 
gegužes men. 9 d., Otta

wos universitete, Faculty of 
Arts, ją apgynė Summa cum 
Įaudė pažymiu, laimėdama 
aukščiausią pasižymėjimo pry 
zą. Tai bene pirmoji lietuvai
tė įgijusi daktaratą Kanadoj. 
Nuo šių metų rudens jinai pa
kviesta dar dėstyti Rusijos bei 
Rytų Europos istoriją Ottawos 
universitete.

riai 
ko 
Po 
bo,

rimtas. Mes visi lietuviai trokš 
tame vieningos, nedalomos Lie 
tuvos. VLIKas sudarytas gru 
piniu, o ne teritoriniu pagrin
du, todėl Maž. Lietuvos Tary
bos atstovo į VLIKą priėmi
mas neįmanomas“.

Tai jau šimtą kartų girdėta 
grynai partine atgumentacija, 
bet neišlaikanti ne mažiausios 
kritikos. Juk VLIKą sudaro 
ne tiktai partijos, bet ir rezis
tencinės grupės (deja, ir net to 
kios, kurios nėra egzistavu
sios, kaip pav., Lietuvių Fron
tas).
vos atstovai į VLIKą turi tei
ses kaip seniausios rezistenci
jos atstovai.
Ko struktūra būtų vien parti
nė, _
partijos juk taip pat yra parti- voje šiais metais. Respubhkii 
jos, — kodėl tat joms taikyti ~ ~~~ ’--j--’-’- -
„Trojos arklio“ diskvalifikaci 
ją?

Bet. . . tokia jau partinė inž. 
J. Aranausko sąžinė: jai nei 
logika, nei objektyvi tiesa ne
egzistuoja.

Toki yra partiniai inž. J. 
Aranausko pamokymai Vene- 
zuelos lietuviams. Deja...

b==.-.--įt- -h m. -h  je— - k iC if

PA VERGTOJE LIEJI) VOJE
B Fasytojo'-bolševiko Petro 

Cvirkos penktųjų mirties me
tinių minėjimas įvyko Vilniu
je. Įžanginį žodį tarė Lietu
vos TSR Tarybinių rašytojų 
s-gos pirm. J. Šimkus. Prane
šimą apie P. Cvirkos kūrybos pekto“ 1 dalį. Šioje dalyje pa
ir gyvenimo kelią padarė prof, teikiama leodalizmo epochos lie 
K. Korsakas. Pranešimą „P. 
Cvirka n vaikų Itieratūra“ pa
darė M. Sluckis. Lietuvos 
TSR dramos teatro aktoriai 
Stalininės premijos laureatai

Todėl Mažosios Lietu- Mironaite ir J. Kavaliauskas 
skaitė P. Cvirkos kūrinius“.

(„Tiesa“).
S Lietuvoje prasidėjo pasi

rengimai lietuvių literatūros li
meno dekadai, kuri įvyks Mask

tis), V. Valsiūnienės poemą 
„Veronika“ ir kitus“.

(„Literatūrnaja Gaze ta“)
„Lietuvių literatūros ins

titutas atidavė spaudai „Lietu 
vių liteiatūros istorijos kons-

niaus miesto komiteto sekfe- 
toriai A. Faradauskas, M. Abe 
ciūnaitė, Vilniaus m. vykd. k- 
to pirm. P. Kai čekas ir kiti.

„Taiybines Moters“ red. I. 
iPovilavičiūtė siūlo (išrinkti į 
Garbės preziudiumą VKP(b) 
CK Politinį biurą su draugu 
Stalinu priešakyje. Susirinku
sieji su dideliu entuziazmu pri 
taria pasiūlymui.

Pranešimą apie Bolševikinės 
spaudos dieną padarė „Soviets 
kaja Litva“ red. A. Anuškinas.

„Su nepaprastu entuziazmu

O jeigu jau VLI

tai gi Mažosios Lietuvos

R Ryšium su bolševikinės 
spaudos diena, V. Niunka, par 
tijos CK sekretorius švietimo 
reikalams, išleido instrukciją, 
kurioje nustatoma tvarka reng 
ti naujiems rajoninių laikraš
čių korespondentams.

Jau ir ligi šiol kiekviename 
kolūkyje buvo paskirti laikiaš 
čių korespondentai, parinkti 
iš „partinio aktyvo“. Dabar 
kandidatai į korespondentus 
numatomi iš naujo ir visi jie 
turės prieiti kerių 
orinius kursus.

Lietuvoje dabai 
joniniai laikraščiui 
dentų jiems parengti numato
ma iki 3.600. Jų pareiga yra 
— pranešinėti laikraščio re
dakcijai apie kolūkių pažan
gą, politinį veikimą, trūkumus 
ir tt.

S Krakių kolūkio viešbuty
je gyvena aštuoni Kauno 
elektrotechnikai, kolūkininkų 
atkviesti statyti augštos įtam
pos linijų, ir Lietuvos kino stu 
dijos operatoriai, kurie, vado
vaujami stalininės premijos 
laureato B. Sokolovo, čia ga
mina dokumentinę filmą „Ta
vasai is kolūkyjt-milionieriu- 
je“. („Fravda“).

■ Radviliškio miestu gyven 
tojai už sunaudotą elektros 
energiją mokėdavo Radvylisky 
je. Tačiau dėl nežinomų prie 
žasčių ši tvarka pasikeitė ir 
miesto darbininkai bei tarnau
tojai, l.ad neliktų be šviesos, 
turi mesti darbą, sugaišti die
ną ar net dvi, važiuoti į Šiau
lius apmokėti už elektrą.

(„Tiesa“).
B „Tiesos“ redakcijoje gau

tame laiške buvo nurodyta, kad 
Šiaulių geležinkelio prekių sto 
ties darbuotojai įsijungė į sočia 
listines lenktynes dėl greites
nio valstybinio plano įvykdy
mo, dėl vagonų apyvartos pa
greitinimo ir pasiekė neplogus 
rezultatus. Tačiau kolektyvo 
darbą apsunkina telefoninio ry

savaičių te

yra 87 ra- 
ir korespon

tuvių literatūros istorija. Be 
to, konspekte atskirai nagrinė
jama veikla žymesniųjų to lai
kotarpio rašytojų: K. Donelai 
čio, D. Poškos, A. Strazdo, A. 
Baranaifsko. „Antroji šio koris priimamas nutarimas pasiųsti 
pekto dalis, apimanti kapitaliz sveikinimo laišką tarybinės 
mo laikotarpio ir lietuvių ta- liaudies vadui j. V. Stalinui, 
rybinę literatui ą, baigiamą laiško tekstą skaito „Raudono 
ruošti ir netrukus bus atiduota 
įspaudai.“

3 „Vilniaus 
teafre įvyko bendras miesto su 
sirinkimas, skirtas bolševikinės 
spaudos dienai pažynįgti. Susi 
rinkimo prezidiume—LKP (b) 
CK seki. A. Sniečkus, Lietu
vos TSR Aukšč. Tarybos 
Prez. Pirm. J. Paleckis, LKP 
(b) CK sekr. A. Trofimovas, 
V. Niunka, A. Moskvinovas, Lietuvos ir Estijos teritorija“, ties ir miesto organizacijų.

(„Tiesą“, 
rusų dramos

grožinės literatui os leidykla de 
kadai išleis rusų kalba stam
biausius pastarojo laikotarpio 
lietuvi a literatūros kūrinius, 
jų tarpe: A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus romaną „Broliai“ („Kai 
vio Ignoto teisybės“ romano 
tęsiny o),. A. Vienuolio-Žukaus 
ko romaną „Puodžiunkiemis“ 
(senojo lietuviško kaimo lem- F. Bieliauskas, LKP(b) Vil

sios Žvaigždės* red. P. Griške 
vičius“. („Tiesa“).

B „Latvijos etnografų ir 
folkloustų grupė įėjo Į Balti
jos kompleksinę etnografijos 
ekspediciją, kurią suorganiza
vo TSRS Mokslų akademijos 
Mikluchos - Maklajaus vaido 
ctnogiafijos insitutas. Šios 
ekspedicijos, numatytos kele
tui metų, rajonas yra Latvijos, šio nebuvimas tarp prekių sto

(„Tiesa“). („Tiesa“),
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Jeigu generolas Mac Arthur 
būtu šiąnakt Maniloje ir sugal 
votų vykti pažiūrėti savo se
nų gynybos linijų Bataan pu 
siasalyje, jis greičiausiai bū
tų nužudytas pakeliui. Komu 
nistų vadovaujami „liuks“ 
(taip vadinamos komunistinės 
gaujos; nesaugiais padarė net 
Manilas įlankos krautus. Jie 
norėdami perkerta amerikonų 
laikomą žemės plotą apsupan
tį oro bazę prie Clark Field ir 
nuo aukštumų, kurios domi
nuoja nusileidimo ruožuose, jie 
stebi Amerikos eto pajėgų veik 
lą. Amerikonai kareiviai, jūri 
ninkai ir lakūnai yra uždrausti 
naudoti kelius, kurie veda iš 
Manilos į Clark Field ar Į Anie 
rikos laivyno bazę Sangley 
Point. Civiliai gyventojai ne
drįsta surizikuoti išvykti už 
Manilos miesto ribų kitaip kaip 
dienos metu.

1951 mt. gruodžio mėn. 2 d. 
apie 150 „liuks“ užpuolė Her 
moša miestą Bataan'e, užmušė 
aštuonis asmenis, sužeidė aš
tuonis ir pasišalino su 10.000 
Filipinų dolerių, daugybe mais 
to bei drabužių. Tą pačią die
ną jie įvykdė panašius užpuoli 
mus keturiuose kituose mies
tuose į šiaurę nuo Manilos.

Didžiausiame ryžių augini
mo centre Central Luzon 
„huks“ pastoviai ima mokes
čius maistu, pinigais ir preke 
mis. Jeigu ūkininkas ar rnies 
tietis reguliariai moka ir nėra 
įtariamas, kad jis teikia val
džios kariuomenės daliniams 
žinias apie „huks“ judėjimą, 
jis yra leidžamas gyventi, ki
taip — jis nužudomas.

Tiktai tie kasyklų savinin
kai, kurie tvarkingai moka mo 
kesčius maistu ir pinigais 
„huks'ams ’, yra leidžiami dirb 
ti savo kasyklose. Pietinėse sa 
lose „huks'ai“ sudegina tuos 
ananasų (pineauie) apdirbi
mo fabrikus, kurių savininkai 
tvarkingai neatsilygina.

Prievartaujami kapitalistai 
pagelbsti išlaikyti „huks“, ku
rių paskirtis yra kapitalistų su 
naikinimas. „Huks“ yra ko
munistiniai partizanai, kurių 
šventas raštas yra Stalino žo
dis, ir kurių vlitis yra tai, kad 
„didysis raudonasis tėvas“ pa
darys jiems tai, ką jis padare 
kiniečiams komunistams.

Ne visi „huks“ žino, ką reiš 
kia komunizmas. Daugelis iš 
jų yra tiktai beviltiškai nusi
teikę vargšai ūkininkai. Ta
čiau jų vadai žino, kas yra ko 
mumzmas ir tai yra pakanka
ma padaryti juos Stalino maši-

BUI B mą matv 11 visus savo liberalųCl 10 8 S B Iiii|partijos kandiuatus
nugalėtus. Padorūs maži zmo- 

RAsO WILLIAM C. BULLITT, BlVES AMERIKOS AMBASADORIUS SOVIETŲ SĄJUNGAI IR PRANCŪZIJAI. nės turėjo galimybės parodyti 
save ir jų tikėjimas į demokra- 

nos dantiačiais A.zijos užvaldy tesnį išsimokslinimą ir žino- tol, kol ji nebus efektingai puo Nuomininko - ūkininko skur- tiška tvarką pradėjo atgyti. Po 
me. Jeigu Filipinai nebūtų jū- jo, kaip skaudžiai suduoti. Jis lama ekonominių ir politiniu at das ypatingai didelis yra cent nugalėjuno liberalų partijos, 
roję, jie jau dabar kentėtų Ko- supranta ir myii mažus Fihpi žvilgiu, kaip ir kariniu. rinėje Luzon, kur perdaug žmo Magsaysay, — liberalas — iš-
rejos n Indokinijos likimą. Ta nų žmones, iš kurių jis pats yra Žemes ūkis išlaiko apie tris nių, bandančių gyventi ant per kilo kaipo tautinis didvyris. Jis 
čiau tai yra jūroje ir Amerikos kilęs. ketvirtadalius is 20 milionų ii mažai žemes. Daugybei nuo- buvo neapkenčiamas sugedusių
karo laivynas apsaugo nuo siun Magsaysay reoigamzavo ka lipiniečių. Bendros valstybės mininkų būtų pagelbėta, jei di savo pau rijos politikų, bet yra 
timo masinės pagalbos „huks1 riuomenę, laivyną ir oro pajė- pajamos siekia 2 su puse miliar dėlės nuosavybės būtų padalin mėgiamas beveik visų L tų. Jis 
ams“. lai negali, kaip bebū- gas, nepapiastai energingai nai do amerikoniškų dolerių. Tai tos mažiems valdytojams ir jei gali tapti politinis vadas, ko
tų pilnai apsaugoti viso įšmu- kino kyšininkus ir savanau- sudarytų vidutiniškai 125 do- būtų įvestas moderniškas že- kio Filipinų demokratija la- 
geliavimo ginklų, karinių pa- džius, o svarbiausia pradėjo lerius metinių pajamų kiekvie mės apdirbimas. Filipinų vy- bai yra įeikahnia. Tačiau jis 
tarėjų n politinių orgamzato- pirmą efektyvią kompaniją nam filipiniečiui — suma, kuri riausybe pasiūlė padėti nuo- yra be politinio patyrimo ir ky 
rių į 7100 Filipinų salų. Ko- prieš „huks'us’ . yra aukšta Azijoje. Tačiau tur alininkams Luzonoje — įsikur- šininkai, kurie siekia jo kriti-
munistai taip buvo užimti Ki- šiandien Filipinų karinome- tingieji yra labai turtingi, o ti jiems didelėje pietinėje salo mo, turi daug žemo klastingu- 
nijoje ti Korėjoje, kad jie at- nė yra stipri pajėga iš 50.000 ūkininkai — nuomininkai span je Mindanao, kuri apima mil- mo. Jis yra užimtas sunkio- 
siunte tiktai mažą pagalbą. Ta- vyrų su aukšta morale. „Huks* džiami mažo žemes nrodukty- kiniškus plotus neapdirbtos mis „huks ų“ medžioklėmis kai 
čiau abu — Filipinų vyriausy- ai“ turi nedaugiau kaip 10.000 vumo iš vienos pusės ir že- derlingos žemės. Tačiau si pie nuošė ir aukštumose. Tol, kol 
bė ir „huks'ai“ — tiki, kad ko ginkluotų partizanų. Tačiau, mės savininkų reikalavimų iš tų sala yra apgy vendinta mu- „huks'ai“ gali žudyti, deginti, 
voms Korėjoje sustojus, pra- kadangi jie yra išsklaidyti kai kitos pusės, yra amžinai prasi sulmonų Moros, kurie su ma- plėšti ir pabėgti, jis negali pa
sidės šmugelis plačiu mastu, nuotose salose ii bandose nuo skolinę. Procentai už pinigus, lonumu žudo kiikščionis iš šiau siekti pergalės ir laikui bėgant 
Vyriausybe steigiasi „huks“ 10 ligi 200 vyrų, jų išnaikini- kurie privalo būti skolinami iš rinių salų ir todėl tik nedau- jis gali būti pašalintas už ne- 
us“ užgniaužti prieš tai, kol jie mo uždavinys palieka milžiniš silaikymm yra nuo 30 proc. h- gelis Luzon nuomininkų sutin- sugebėjimą. Kyšininkai sten- 
gaus efektyvią pagalbą, o „huk kas, kuiio tiktai vien karinis gi 20u proc. metams. Tuo bū- ka ten vykti. Tačiau, jei vy- giasi įtekinti prezidentą Quiri- 
s'ai“ stengiasi išsilaikyti ligi pa persekiojimas negali išspręs- du jie išiaiko mažiausiai bent riausyoe galėtų įvykdyti _ pla- no, kad Magsaysay yra per- 
galba ateis. Tol, kol vyriau- >ti. „Huks ų“ grėsmė pasiliks eilinius „huks'ų“ reikalavimus, čia įkurdinimo programą Min daug pajėgus ii gali panaudo- 
sybė laimi, Stalinas turės par- danao, tai Luzon'o „huks'ų“ ti kariuomenę nuvertimui vai
tizanų armiją laisvojo pašau- “ , ' -.FI veisimosi raistas galėtų būti nu džios klasišku Lotynų Ameri-
lio Filipinų tvirtovėje, karo at VmuIO, DALGELI. sausintas. Šiuo laiku mažai kos pavyzdžiu. Tačiau Mag-
veju. Danai romantika. Juk mū- O vakare, kai žengi su pul- galima tikėtis, kad valdžia ga- saysay visų pirma yra Quirino

1950 mt. vasarą „huks'ai“ sų ansambliai su pp. Miauls- ku vyrų, pralenki gamtos kon lėtų tokią programą garbingai globotinis. Ir tai buvo preziden
buvo taip užtikrinti pergale, kiti ir Sodeika ir solistai teat certą valio dalgeli. Taip mie- ir veiksmingai įvykdyti. Ten tas, kuris įsake išvalyti ka-
kad jie net sudarė strateginį veže tik mažą mūsų dangaus la ir džiugu. Net nuovargio yra buvę perdaug sukčiavimų riuomenę ir pravesti garbingus
planą sostinei užgrobti ir ko- kraštelį. Pulgio geras yra Gai nejunti. ir kyšininkavimų. rinkimus. Jeigu jis dabar atsi
monistinei vyriausybei stida- džių kaimas. Bet. . . ar tas Staline, kodėl tu nematei Filipinų žmones yra padorūs sukm. Prleš . Magsaysay, tai
ryti. Jie turėjo 16.000 vyrų mums atstoja gyvąją musų Že linksmos, guvios ir laimingos u T motinįs išsila- mai®tin^a pasipiktinimo banga
kariuomenę į šiaurę nuo Mani mę? Lietuvos. Nors tu budelis, bet . . Ų -p užlietų kraštą. Prezidentas
los, ir aar be to š’rntus tūkstan Prisimenu, prieš jonines, kai ir didžiausio niekšo ranka su- vinimas apie . proc. ias taip pat žino, kad jei jis pakels 
čių jiems prijaučiančiųjų. jar saule ne netekėjus, išsipia- dreba vagiant kite laimę. Ma Sd Yrd unkštas kaip Azijoje, save aukščiau sugedusių parti-

Filipinu kariuomenė buvo de ki daigi ir žygiuoji į laukus, zai radai mūsų žemėje nevido- J 9 dvasinis išsilavinimas, ė- jos politikų, tai jis laimės nepa 
mobilizuota savanaudžių ir ne- Vvtuno dama, pempės gyvi- nų. Tu nuraškei šypseną iš ka 300 metų krikščioniško mo prastą vietą Filipinų istorijoje, 
tikusiu karininkų. Politikai -gyvi, vienuolės kregždės su lietuvio lūpų. T u privertei už kymo ir 50 metų amerikonų Prezidemas Quirino turi dar 
ir jų draugai turtėjo ir darėsi savo vyt-vyt, o varnėnai tave miršti juoką, damą, džiaugs- auklėjimo yra dar aukstesms. dvejus metus tarnauti ir Fili- 
turtingesni iš kyšių, o netur- nušvilpia. O kur dar gandras, mą. Lietuvis nemokėjo ver- Jų aistra mokslinimuisi yia pinų likimas panašiai bus iš- 
tingieji vis labjau skurdo. Pre- perkūno oželis ir devynskalė gauti carams, nemoka ir tau. jausminga. Jų tikėjimas de- spręstas laike tų dvejų metų, 
zidenlo rinkimai 1949 m. bu- lakštingala! Patrauki dalgį Per maži Sibiro pmtai uždaryti mokradja buvo visuotinis, kaip Dabartinis pasitikėjimo trūku- 
vo negarbingi ir netikę. Bal per žemčiūgais pasipuošusias lietuvio širdžiai. Per menkos tikėjimas Dievu, mciau po to mas demokratija gali būti nu- 
suotojai buvo terorizuojami po rasos kristalais pievą, svirplių yra čeKistų išgalvotos kančios, kai Fiiip-nai pasidarė nepriklau galėtas nepaprastu garbingu- 
licijos pagal liberalų partijos ir bičių koncertas, net miela, kad tau lietuvis nulenktų gal- somi, dauguma ją politinių va mu ir administracijos veiklu- 
administracijos jsakymą. Fi- Saldu. Kvapu. Džiugu. Ma- vą. Verkia lietuvis žiūrėdamas c'ų pradėjo elgtis lyg kad jie mu. Ekonominis skurdas, ku- 
lipiniečiai dar mėgsta kartoti, lonios lankos. Net tie vien- į dirvonuojančią žemę, į neriu- butų ouvę išauklėti plėšiku vi- ris veisia „huks us , gali būti 
kad „Quirino, dabartinis pre- gungiai berželiai, rodos, leng- šienautas lankas. Juk viskas mo politikos boso Pendergast, nugalėtas žemės reforma ir re
zidentas, buvo išrinktas paukš vai šnarėdami tau pritaria, vyksta pagal „planą“. Tu ra- 1951 mt. lapkričio mėn.., kada miama emigracija. Su padi- 
čiu, vabzdžiu ir beždžionių bal Net nepamatai, kai atneša gini lietuvi, kada arti, sėti, pjau senatorių rinkimai priaitejo, ii dmtais kariuomenės daliniais 
sais“. To pasėkoje, daugelis lauknešėlį. Šalti barščiai. Ski ti. . . Kolchozo baudžiavoj lie- npiniečiai tikėjosi, kau tai ous Magsaysay galėtų nugalėti 
padorių iiiipiniečių pradėjo ap- landžio gabalas. Ir tyliai dar tuvis nemoka gyventi. Lietu- pakartojimas 1949 mt. suKty- „hugs us . Tas viskas ir dau- 
sivilti demokratija ir prieiti iš ištraukia aukšlį žemuogių, vos žemė buvo gyva, kai ją vai bių prezidento rinkimuose, bet giau gan būti padaryta, jei po 
vados, kad „huks'ų“ komuniz Raudonos. Net persirpusios, dė lietuvis. Tu neužmuši su prezidentas Quirino įsakė gy- litiniai vadai T Ji pinuose gali 
mas gali būti geresnis iš dvie- Saldžios. Bet atnešėjos lūpos savo teroru lietuviškos širdies nybos ministerial Magsaysay dabar pasiekti tokio moralinio 
jų blogybių. be „carmikų“ dar raudonės- plakimo. Tu tiki, kad dar ir panaudoti reformuotą kaiiuo- lygio, kokį tun maži šios ša-

Tada, 1950 mt. rugsėjo m., nės... Tikiu, kad ir saldes- aš joninių išvakarėse kontra- menę užtiki mimui, kad nebus lies žmones. Jei jie negali, tai
prezidentas Quirino paskyrė nės. Būdavo — valgai. Pa- revoliucierius kai kada savo teroro ai nesąžiningumo baisa Amerikos demokratijos rėk 
naują gynybos sekretorių — žvelgi i lūpas, į uogas ir pa- kaime degsiu stebulę, o rytą vjm®; Magsaysay veikė ta pa- lamos langas Tolimuose^ rytuo
44 mt. amžiaus Ramon Magsay skęsti gilių žydrių akių dan- auštant žygiuosiu su dalgiu į bia šiurkščia energija ir kilnu- se u toliau rodys nešvarius
say ir įsakė jam reorganizuoti guje. Nebegirdi gamtos kon- lankas, pilnas džiaugsmo, juo- mu> kurią jis naudojo karino- ir beverčius gaminius. Ir galų
kariuomenę ir sunaikinti „huk- certų, o tik dviejų širdžių pla- ko ir dainos. Bet tada tavo, menės, perorganizavimui prieš gale komunizmas nugalės, to-
sTts“. Magsaysay yra garbiu kimą. „Rytoj tu ateik grėbti“, Juozapai, daina bus sudainuo- „uhks us“. del, Kad demokratija nesuge-
gas vyras, aukštas, stiprus, kai vos ištari ir taip pasidaro mie- ta. Kaipo pasekmę prezidentas bėjo.
vio sūnus, kuris įsigijo aukš- ia, gražu, malonu. R. Medelis. Quirino turėjo nepasitenkini- Sulietuvino J. Skaržinskas.

LAIŠKAI IS
1949 m. rugpjūčio 18 d.

STr David Kelly, Butų am
basadorius, buvo Stalino priim 
tas prieš 10 dienų. Nė vienas 
iš mūsų kolegų diplomatų ne
buvo clip aukštai pagerbtas. 
Tėvas taip pat bando gauti pa 
sikalbejimą su Stalinu. Tėvas 
dėl to būsimo susitikimo yra 
visai ramus, bet aš jo vietoje, 
būčiau nervinga. Šis žmogus 
Kremliuje yra taip pastatytas 
prieš pasaulį, kad jis visai ne
atrodo esąs žmogus, bet kaž
koks viršžmogis. Net Leninas 
balzamuotas atrodo labjau pri
einamas, nors gal būt ir Leni
nas gyvas buvo baisus.

Aš ir Roger buvome pažiū
rėti Lenino kapo. Mouzolejus 
yra atidarytas 4 popiečius sa
vaitėje ir, nežiūrint lietaus ar 
saulės kaiti os — visada ten 
pilna žmonių. Kartais eilės nu 
sitęsia net 4 blokus, bet kai 
pradeda eiti — gi eit juda, nes 
policija, prie karsto neleidžia 
sustoti, o tik praeiti.

Mauzolėjus yra keturkam
pis pastatas pastatytas iš rau
dono ir juodo granito, greičiau 
šiai kopija Kserkso kapo. Mes 
parodėme savo diplomatinius 
pasus ir policininkas įleido mus 
tuč tuojau. Mes praėjome dau 
gybę policininkų pilnai gink
luotų. Prie durų jie storėjo 
sargyboj ant aksominių mažų 
pagalvėlių. Turėjome praeiti 
eilę koridorių ir laiptų kol pa
siekėme mirties Kambarį, laiko 
mą šaldytuvo temperatūroje.

Vidury, ant pakilimo, dide
liame stikliniame karste, gulė
jo Leninas iki krūtinės uždeng

MASKVOS
tas juodo aksomo uždangalu. 
Jo rankos nuleistos prie šonų, 
o galva ant tamsios satininės 
pagalves. Apšvietimo pagalba 
jo veidas atrodė iliuminuotas, 
persišviečiąs iš vidaus gelsva 
šviesa. Aprengtas tamsiu kos
tiumu su kaklaraiščiu, plaukai 
ir barzda gerai apkirpti.

Geoffrey Harizon, Britų pa
tarėjas sakė, kad jis matė Le
niną su pirštinėmis ant rankų, 
bet dabar jau jų nebebuvo.

1949 m. rugpjūčio 21 d.
Tėvo vizitas Kremiiun yra 

nustatytas 10 vai. vakaro. 
Wally Barbour p.etavo su mu 
mis ir jis su George Morgan 
sudarė partiją. 10 minučių 
prieš 10 visi trys vyrai išvy
ko.

Buvo aiti 11 vai. kai visi 3 
vyrai grįžo labai patenkinti sa 
vimi. Jie išbuvo 37 minutes 
— 12 minučių daugiau, negu 
britai.

Kremliuje jie buvo priimti 
eilės adjutantų, vesti eile kori 
dorių apstatytų sargybomis ir 
galų gale pristatyti į papras
tai apstatytą kambarį su sta
lu ir kėdėmis lankytojams. 
Maršalas Stalinas atsistojo 
juos pasveikinti ir pasitikti. 
Tėvui net ranką paspaude ir 
pasisodino jį prie stalo. Su juo 
buvo Višinskis ii jo vertėjas, 
jaunasis Troyanovsky, sūnus 
buvusio Sovietų ambasado
riaus jungtinėse Valstybėse.

Tėvas sake, pradžioje pasi 
kalbėjimas buvo truputį įtemp 
tas, bet gana nuoširdus. Mar
šalas net savo pypkę užsidegė 

(spauda vėliau tėvui pasakė, 
kad tai ženklas malonės). Bu
vo kalbama apie bendrus da
lykus ir apie Amerikos Balsą. 
Kada Balsas buvo paminėtas, 
Stalinas pasisuko į Višinskį 
šypsodamasis:

— Ar jie labai blogai kaina 
apie mus? —

Višinskis, atiouė, nervingas 
ir šokinėjo apie Staliną, kaip 
jaunas, pavydus adjutantas, 
sekdamas kiekvieną maršalo 
žvilgsnį. Pabaigoje Stalinas 
šiltai atsisveikino sakydamas, 
kad jam būtų malonu matyti 
ambasadai iu kiekvienu momen 
tu.

Iš viso, mūsų visi trys vyrai 
rado Staliną ir užsienių reikalų 
minister į daugiau negu priim
tinais, pagal Sovietų standar
tą. Žinodama, esu tikra, kad 
tėvo pasikalbėjimas praėjo man 
dagioj diplomatinėj formoj, tai 
gi tuorn pačiu turėjo ir rusai 
atsimokėti.

1949 m. rugpjūčio 24 d.
Vakai mes turėjome pirmus 

formalius pietus 24 esmenų mū 
sų ambasadoje. Ponia Watt, 
Australijos ambasadorienė, sa
kė, kad Burobin siunčia jaunas 
ruses dirbti užsieniečių amba
sadose, kad jos išmoktų deng
ti stalus ir paduoti bei pagamin 
ti valgius. Ji jau turėjo 2 ar 
3, kurios išėjo dirbti pas So
vietų aukštesnius pareigūnus, 
tikriausiai, ištreniruoti jų žmo 
nas, pagal vakariečių standar
tus.

Yra žinoma, kad yra etike 
to mokykla sovietų diploma
tams. Taip pat yra žinoma, 
kad diplomatų žmonėms yra 
speciali garderoba. Elizabeth 
Cabot, Suomijos minsiterio 
žmona, pasakojo apie savo ke 

lionę Jugoslavijoje, tuojau po 
karo. Kadangi kraštas buvo 
po kai o, diplomatų žmonoms 
buvo pasakyta laikytis galimai 
kukliau: dėvėti kuklius drabu
žius ir įuošti, galimai papras
tesnius priėmimus. Bet rusai 
ruošė ekstravagantiškus balius, 
jų moterys dėvėjo brangius kai 
liūs, brangias suknias ir bran
genybes.

— Po metų pasikeitė, be
veik, /.šaš Sovietų ambasados 
personalas — sako Elizabeth.

— Bet kągi mes pamatė
me ! Naujų diplomatų žmonas 
dėvint tuos pačius kailius, tas 
pačias suknias ir tas pačias 
brangenybes, kurias dėvėjo at 
sauktų diplomatų žmonos. —

1949 m. rugpjūčio 29 d.
Aš stebėjau moteris, dirban 

čias Mochovaja aikštėje. Jos 
pergrindžia gatvę, pila ir lygi
na asfaltą ir valdo presuojamą 
sias mašinas. Jos yra apsiren
gusios per keliniais sijonais ir 
maždaug vyriškais marškiniais, 
galvas apsirišusius skarelėmis, 
storomis medvilninėmis koji
nėmis n brezentiniais batais. 
Aš iš viso Rusijoje dar nema 
čiau moterų dėvint ilgas kel
nes. Prie jų sunkaus fizinio 
darbo tai būtų žymiai pato
giau. Musų ambasados ponios 
pasakoja, kad n žiemos metu 
jos nenešiojančios ski kelnių 
gatvėje. Darbas prie gatvių 
grindinio yra sunkus ir nešva
rus, bet šioms moterims, at
rodo, nėra lengvesnio darbu. 
Jūs gal'te matyti moteris vi
sur dirbančia^: skaldant 'ak
menis, kraunant plytas, iškiau 
nant sunkvežimius, pilant smė
lį į krūvas, tinkuojant ir dažant 
sienas ir tt. . .

Kalbama, kad tos moterys 
yra surenkamos kaimuose, pa
žadant parūpinti darbą Mas
kvoje. O norinčių patekti į 
miestus yra daug. Kadangi jos 
neturi aukštesnio išsilavinimo 
ir nėra galimybės ką nors kitą 
joms dirbti, todėl belieka tik 
sunkus vyrų darbas. Po dar
bo jos yra sunkvežimių surenka 
mos ii sukraunamos kaip pre
kės — viena ant kitos.

KieKvienas stebisi jų sveika 
ta, nes tikriausiai nuo tokio 
sunkaus darbo jos turi sirgti. 
Nors jos ir atrouo tvirtos, bet 
po poros metų tokio darbo ir 
sąlygų, jos jau nebetinkamos 
sunkiam darbui. Tada jos yra 
atrenkamos ir siunčiamos at
gal į kaimus.

Aš prašiau leidimo aplanky
ti bet Kurią rusų ligoninę, bet 
iki šiol dar joks atsakymas ne
gautas. Aš taip pat noriu ap
lankyti rusų mokyklą ir vai
kų darželį, bet tikriausiai ir 
Čia negausiu leidimo.

Ligoninė mane ypatingai 
interesuotų, kadangi aš esu kai 
ką apie ligonines girdėjusi iš 
jaunesnių diplomatinio korpo 
ponių. Viena ponia, jauna ir 
graži, sulaukė kūdikio vienoje 
iš moderniausių Maskvos mo
terų ligų ligoninių. Egzaminą 
vimo iš viso nedaroma jokio 
ir ji labai nervinosi, kada jos 
įvyrąs ją atveže prie ligoninės 
durų. Jai buvo pasakyta, kad 
į ligoninę negali būti anksčiau 
prilipta, kaip' kad prasideda 
didieji skausmai. Iki to laiko 
ji turinti laukti namuose ar 
lauke prie ligoninės. Bet po 
jos dioelio prašymo ją paga
liau įsileido į vidų. Nuvedė ją 
į mažą patalpą, kaip kartais 
matome kirpyklose. Po to nu 
vedė į „darbo“ kambarį, kur 

14 moterų gimdė viena kitą ma 
tydamos. Daktarai, vien mo
terys, ėjo nuo lovos prie lovos 
patiknnuamos pasiruošimus ir 
paaiškindamos, kad labai trūks 
ta akušerių.

Jų metodai jra dar labai 
primityvūs. Kada daktarei pa 
sirodė, kad gimdymas perilgai 
užtrunka, liepė jai įtraukti oro 
ir skaičiuoti iki 10. Vargšė 
moteris paklausė, nes nežino
jo, ką tai reiškia. Tada dak'ta 
r ė, stambi moteris, sverianti 
nemažiau 160 svarų, užgiAė 
ant jos visu svorm ir pradėjo 
spausti, tikriausiai, kad pagrei 
tinus gimdymą.

Po gimdymo moterys ir vai 
kai buvo perkelti i mažesnį 
kambarį. Bet ir po to priežiū
ra labai primityvi — ir maisto 
atnešti į ligoninę negalima, o 
jų duodamas labai vragingas. 
Bet turėkite gagoje, kad tai 
yra geriausia Maskvos ligoni
nė.

Mūsų daktaras, laivyno kari 
ninkas, yra ambasadoje, bet 
neturi licencijos praktikuoti 
rusų ligoninėje. Jis gali mus 
apžiūrėti tik savo ir mūsų pa
čių atsakomybe, bet kada rei
kia siųsti į ligoninę, jis nieko 
nebegali padėti. Ligoninėje 
tuč tuojau paskiriamas rusas 
daktaras n nėra kito apsirinki 
mo. Ruskįoje gydymas yra 
beveik nenrokamas, bet mums 
diplomatams, paprastai skaito 
ma 45 dol. už dieną už kam
barį, maistą ir mediciniška 
priežiūrą.

Kartais mūsų kolegos turi 
kviestis rusus gydytojus ar 
jiems patiems, ai tarnams, jų 
diagnozei dažniausiai būna 
tikslūg, bet receptų vaistines 
negali išpildyti, kadangi vaistų 
yra labai mažai. (b. d.)
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ŽMOGAUS BUDĖJIMO IR MIEGOJIMO
SLAPTINGUMAS

VYDŪNAS.

žmogaus

apipintas visokiais pasakoji- zavo Vilniaus universiteto Me 
mais, plitusiais per visą kras- dicinos fakultetą.
tą, net legendomis, kurių, kaip Man, jo buvusiam studentui,

V. Sveikas budraus 
i įmigimas.

Tikrai sąmoningai 
damas savo drenos 
žmogus ir įminga : 
sąmone. Jis tarsi iškyla iš su
varžymų, atsitraukia nuo kū
no, tuoj ir nuo nuotaikos su
pimų, kuriame jį trumpai dar 
sapnai sekioja, ir pagaliau nuo 
mintių, žybtelėjimų, kol nepa
siekia savo esmės kilmę, kurio 
je jį gyvina dvasinis. kvėpavi
mas.

Kurs visokiais atžvilgiais 
yra sveikas, tam toks įmigi
mas lengvai ir greitai pavyks
ta. Ligonis yra stabdomas sa
vo asmenybės silpnumų, vadi
nas kūno negalių, nuotaikos ir 
mintių vai ginimų, ir jis nega
li pasiekti esmiško savo gyvu 
mo pagrindo, jeigu patartina 
kiekvienam, melsties prieš at
gulimo, tada ko nuoširdiau ken 
tiantiems. Jiems pasimeldiant, 
juos glosto laiminantieji Malo 
nė.

Sveikai įmingantiam sąry
šis su jo asmenybės gyvumo 
laipsniais, tiesa, pasilieka. Bet slaugia, 
jie įmigimu atsileidia 'vienas 
nuo kito ir, žmogui pabundant, 
vėl susiglaudia. Kurs dvasiš
kai tikrai budrus yra, gali, 
nežiūrint į dienos ir nakties pa 
sikeitimą, kada tik norį, atsi
traukti iš juslinio gyvenimo, 
vadinas, įsimigdinti. Tokiam

l pasitik- 
davinius, 

su giedria

žmogui ir galima stebėti, kaip 
Įmigimas nusiduoda, kaip jis 
per sapnus ir mintis pakyla į 
Didiojo Slėpinio Malonės glo
bą.

Yra todėl teisiog liūdna, ma
tant, Kaip tūli žmonės vartoja 
vaistus įmigimur ir jiems tai 
patariama gydytojų. Ištikrųjų 
jiems taip netenka miegas. 
Žmogus tiktai apsvaiginamas, 
apniaukiamas žinomam gyveni 
mui. Jam turėtų būt pataria
ma, prasmingai gyventi, atsi
žiūrėt j gyvybės dėsnius. Daž 
niausiai žmonės juk susisargi- 
na netinkamu ir dar labai aps
tingu valgiu. Jų esmė tada 
stabdoma sujaugto kūniško gy 
vumo, kad negali nuo jo atsi
traukti atsigulius įmigimui.

Žmogus, mat, yra pašauk
tas savo kūną aprūpinti, kaip 
tai reikalauja gyvybės dėsniai. 
Ir jis tam įgyja išmanymą, jei 
gu jis po pabudimo iš miego, 
tuojau prisimena gyvenimo 
nuostabumo ir pasišventia Di 
diajam Slėpiniui, kurs visą gy
venimą savyje laiko, jį kuria ir

anksčiau ne

Kūrybos vyksmas nuolatai 
įsirodo budimo ir miegojimo pa 
sikeitimu. Ir žmogaus gyve
nimas yra tikrai laiminamas gai 
vestiu, jeigu žmogus pasisten
gia budėdamas nusimanyti Di- 
diajame Slėpinyje, būtent Die- 
vuje.

liaudiškos kūrybos, galgjų pa
sirinkti ir Dr. Balys fr p'.'Tluga.

Ne daugeliui yra žinoma, 
kad antropologiniai prof. Žilins 
ko tyrimai, apie kuriuos yri; iš 
leistas jo mokslius darbas, di
deliam vokiečių — nacių nepa 
sitenkiniųiui, dai
gu Hitleiis iškėlė savo „arines 
teorijas“, — yra 
lietuviai yra nepalyginamai ty 
resni ir didesni arijai, negu vo 
kiečiai. .. Tai, žinoma, yra 
visiškai teisinga, nes lietuviai 
yra autentiški indoeuropiečiai 
ir arijai.

Žymusis Lietuvos mokslinin
kas prof. J. Žilinskas yra gi
męs 1885 metais Januškonių 
kaime, Šeduvos vai.; gimnazi
ją baigė Arensburge, mediciną 
Dorpato universitete 1912 me
tais, — todėl jau sukako 40 
metų, kai J. Žilinskas dirba 
savo profesijos darbą. Dorpa
to universitete jis pradėjo 
dirbti ir mokslinį darbą, kuriam 
paskyrė visą savo gyvenimą.

Jis drauge su kitais mokslo 
žmonėmis buvo organizato
rius Aukštųjų kursų, iš kurių 
išsivystė Kauno universitetas, 
vėliau pavadintas Vytauto Di
džiojo Universitetu.

Lietuvai atgavus Vilnių, 
prof. J. Žilinskas iš Kauno bu
vo perkeltas į Vilnių ir organi-

įrodęs, kad

malonu prisiminti tuos laikus, 
kai Mickevičiaus gatvėje, buv. 
Anatomijos istitute teko klau
syti jo anatomijos paskaitą, 
paskui ii egzaminuotis. Iš tų 
labai rimtų ir labai „stragių“ 
momentų man prisimena ir hu 
moristiškų, gali būti, būdingų 
visada rimto humoro pilnam 
profesoriui. Prisimena ir pas
kutinių Vilnaius laikų momen 
tų, jau okupacijų laikais. Pro
fesorius visada buvo moksliš
kai nusiteikęs ir net pripuola
mame pasikalbėjime jieškoda- 
vo mokslinių temų. Ir labai bū 
tų naudinga, kad profesorius 
surašytų savo atsiminimus apie 
tai, kaip kūrėsi aukštasis Lie
tuvos mokslas, kaip jis vystė
si, kaip buvo dirbama, kokių 
reikėjo jam pasiryžimų ir ko
kiose sąlygose. Tai būtų ver
tinga istorinė medžiaga.

O šia proga, minint, vertin
gas sukaktuves, teleista bus ir 
kukliau, jo mokiniui palinkėti 
savo profesoriui geros sveika
tos ir ilgiausių metų.

J. Kardelis.
.... ___j 
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PROF. JURGIO ŽILINSKO DARBO SUKAKTIS
Gaila, kad Amerikoje daugu 

moję atvejų sukaktuvės daro
mos „staigmenos“ forma, 
apie kurią tiktai atrinktieji su 
žino. O profesciių Jurgį Ži
linską tikrai būtų pasveikinę 
bent 1000 vien jo buvusių 
mokinių, kurių tarpe ir šio ra
šinio autorius, taip pat buvęs 
jo mokinys. Nes prof. Dr. J. 
Žilinskas ne eilinė mokslinė 
asmenybė ir ne eilinis asmuo. 
Jis mokslininkas plačia žodžio 
prasme — gydytojas, chirur
gas, antropologas, histologas, 
anatomas. Bent 20 metų nebu 
vo mediko, odontologo, biolo
go, kuris nebūtų perėjęs „kie
tai“ prof. Žilinsko vedamo ana 
tomijos kurso. Prof. Žilinsko 
objektyvumas visų pirma reiš 
kėši mokslui, kurio jis yra tik
ru piitu. Anatomija, kaip me
dicinos ir biologijos pagrin
das, jo buvo pakeltas į didelę

aukštumą. Plačiausios Kaune 
rio anatomijos vadovo jam ne
užtekdavo. Ne vienas studen
tas, tikrai gerai neišstudijavęs 
anatomijos, neturėjo jokių vil
čių jos išlaikyti ir žengti pir
myn. jo pačio žmona turėjo 
kelis kartus laikyti. Mokslo 
srityje jis nežinojo nei giminių, 
nei pažįstamų, nei protekcijų.

Vytauto Didžiojo universite 
tą pakelti į pasaulines aukštu
mas, be abejo prisidėjo ir prof. 
J. Žilinskas. Ypač vertinga tai, 
kad jis buvo vienas pagrindi
nių ir viso universiteto kūrė
jų, ne kalbant jau apie Medici
nos fakultetą, kurio Anatomi
jos instituto ir Anatomijos nm 
ziejaus kūrėju buvo tiktai jis. 
Prie progos pasakytina, kad 
šių mokslo institucijų kūryba 
buvo nepaprastai sunki, bet už 
tai pror. J. Žilinsko užsispyri 
mas ir jo darbas šioje srity yra
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JOS. YASAUSKIS
Hollywood, Florida.

Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
Apartamentus užlaiko- ;

Kviečiu visus

1720-24 Buchanan Street,

muotame Hollywood Floridoj.
me pirmos rūšies su visais patogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia buna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žanre, paskambinus telefonu 3290.

MARIJA PAPLAUSKIENĖ—FILOSOFIJOS DAKTARĖ.
Pavasarinėj sesijoj Ottawos 

U-te, išlaikiusi prieš tai atatin- 
t kamus egzaminus, apgynė di- 
• sertaciją iš mūsų kultūros isto 

rijos apie Lietuvę Moterį ir 
tuo įgijo filosofijos d-ro laips 
nį su pažymėjimu eum laudae. 
Marija Paplauskienė, Pror. Dr. 
Ramūno-Paplausko žmona.

LIETUVAITĖ GAVO 
DIPLOMĄ

Montrealy gyvenanti p. Jū
ratė Cipiijauskaitė MacGill uni 
versitete pabaigė medicinos fa 
kulte tą ir gavo bakteriologės 
diplomą. Tai antra lietuvai
tė iš tremtinių šiemet baigusi 
Montrealy universitetą. J. Cip 
lijauskaitė universitetą pa
baigė Ribai gerai ir yra palikta 
pirmąją profesoriaus asistente.

Labai pagirtina, kad naujie 
ji ateiviai — tremtiniai, kad ir 
sunkias prasikūrnno ir mokslo 
sąlygas turėdami, vis dėlto šie 
kia aukštojo mokslo ir aukštes 
nių gyvenimo pakopų.

NAUJA AUKŠTOJO MOKS 
LO PROFESIONALĖ

Žinomųjų Ontario visuome
nininkų S. ir R. Augustinavi- 
čių duktė Stase Augustinavi- 
čiūtė šiemet pabaigė Toronto 
universitete farmacijos moks
lus ir gavo farmacininkės dip
lomą. Jaunoji asademikė uni
versitetą baigė su pasižymėji
mu, kas yra malonu ne tiktai 
jai pačiai, artimiesiems, bet ir 
visiems lietuviams.

Pažymėtina, kad tėvai (p. 
Augustinavičius yra Tillson- 
burgo ūkininkų klubo pirmi
ninkas) savo dukrą išauklėjo 
susipratusia lietuvaite, kuri 
gražiai moka savo tėvų kal
bą, nors ir gimusi Kanadoje. 
Pp. Augustinavičiai yra vyrės 
nės kartos ateiviai, turį ties 
Simcoe tabako ūkį.

Garbe tėvams, kurie gražiai . 
auklėja vaikus ir garbė vai
kams, kad jie brangina geras ; 
tėvų pastangas ir patys šie- ‘ 
kia kultūrinių aukštybių.

LIETUVIAI STUDENTAI 
AUSTRALIJOJE

Sydnejaus lietuvių studen
tų susirinkime buvo išrinkta 1 
skyriaus valdyba, kurios na
riai šiaip pasiskiistė pareigo
mis: J. Miknius pirmininkas, 
V. Doniela sekretorius ir V. 
Junkis iždininkas.

Susirinkimo metu diskusijų 
sukėlė studento definicijos 
klausimas, nes vietinės sąlygos

> kai kuriais atžvilgiais skiriasi 
• nuo ouvusių sąlygų Lietuvoje
■ ar VoKietijoje. Po ilgesnio pa 
i sitarim.i nutarta nariais priimti
■ visus dabartiniu metu aukšto- 
i siose mokyklose studijuojan- 
. čius lietuvius, tačiau valdybon

gali būti renkami tik lankan
tieji mokyklas, kurios reikalai! 
ja nemažiau Leaving Certifi
cate lygio.

Šiais metais Sidnėjuje įvai
rias aukštąsias mokyklas, kr 
universitetą, konservatorių 
Technikai College diplomo kur 
sus bei meno mokyklas lanko 
apie la lietuvių studentų.

Informaciniais reikalais 
kreiptis į sekretorių, kurio ad
resas: 54 Morris St., Regent's 
Park, N. S. W. Sydney.

BUS DAILĖS PARODA
Montrealy gyvenantieji dai

lininkai, kilę iš kitų kraštų, jau 
sudarė kontaktus ir pasiryžę 
susiorganizuoti, ir jau ruošiasi 
parodai kuri numatoma atei
nantį rudenį.

Iš lietuvių pusės toje inicia
tyvoje aktyviai dalyvauja II. 
Naruševičiūte - Žmuidzinier 
Lietuviu grupėje numatom., 
kad dalyvaus ir J. Akstinas.

Ruošiantis parodai, esą ruo
šiamasi ii tvirčiau susiorgani
zuoti.

„ŠVIESOS" SAMBŪRIO VI 
SUOTlNiS SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 30 — 31 dd. New 
Yorke Įvyko „Šviesos“ Sambų 
rio visuotinis suvažiavimas, da 
lyvaujant Šiaurinės Amerikos 
skyriaus atstovams ir Europos 
bei Australijos regijonų Sky
rių Įgaliotiniams.

Suvažiavimas, apsvarstęs pa 
starųjų dvejų metų Sambūrio 
veiklą ir teigiamai įvertinęs bai 
giančios savo kadenciją valdy
bos darbą, pareiškė savo nuo
taikas ir nusistatymą aktualių
jų klausimų atžvilgiu, pagrindi 
nius iš jų lormulaodamas savo 
rezoliucijose.

Sekančiai kadencijai suvažia 
vimas ištinko naują Vyriausią 
ją valdybą šios sudėties, pirmi 
ninkas dr. Juozas Repečka, vi- 
cep. di. Juozas Petkevičius, 
sekr. Gražina Daunienė, nariai 
Jonas Vilgalys ir Vilius Pilku 
nigis. Suvažiavimas sveikino 
„Šviesos“ Sambūrio garbės 
narį dr. Vydūną, vadovaujan
čius lietuvių veiksnius, or gani 
zacijas ir mūsų kultūrines ins 
titucijas.

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Audra
(Fragmentas iš romano „Liktūnas“).

Ligi vidudienio blendės. Pagaliau visiškai saulė pasislė
pė. Danguje užvirė didžiulis juodas katilas ir garai, eina iš 
jo, kaip slogutis, ėmė slėgti žemę. Pašlaitės eglės apmirė 
kažko laukdamos. Ūmai pradėjo daužytis vėtra. Medžiai su
siūbavo. Juodajų trobos langinės trankėsi, stengdamosi išsi
vaduoti nuo kablių.

Juodajis su Antanu tik ką atvežė paskutinį kūgi šieno ir 
skuba iškrauti kluonan. Dar nė pusės vežimo neišmetė, kai 
viršuj sumaurojo erzinamo žvėries balsas. Tai Perkūnas, lyg 
ką tik pabudęs, nusižiovavo.

Motina nugingliavo prie kūdros, kažką nešdamas! ranko
je. Sustojo, persižegnojo ir padėjo tai ant kranto.

Monė, sekdama ją per langą, suprato, kad ji, norėdama 
nukreipti nuo trobesių žaibą, padėjo prie kūdros Šventos Ago
tos duoną. Ji taip visuomet daro prieš audrą. Štai dar persi
žegnojo ir kūprina namo.

Juosvam, paniurusiam tvankiny nė vienos anties. Visi 
paukščiai, pabūgę audros, susislapstė. Net Margis susirangė 
būdoje. Bijo savo gauruotą kailį oran iškišti.

— Eik nuo lango, — šaukė Gylienė Monei, pati įniršu
siai gesindama vandeniu ugnį virtuvėje.

Švystelėjo pirmos žibainės. Ir danguj beldėsi, tarsi tren
kė savo galinga kumštimi Perkūnas.

Tuo metu Liuda nešė iš virtuves dubenį. Pakvipo bulvi
niais blynais. Ji krūptelėjo nuo trenksmo. O duryse žegno
jos grįžusi motina.

Audra smarkėjo. Žibainės, švilpdamos, diaskė debesis, 
veržėsi per langus į namus, apšviesdamos kambarį rėžiančia 
šviesa.

— Tai bangas, regėkite, kaip dangus kryžiavojasi, — rū
pinosi motina, atsisėdusi ant priekrosnies, — kc tie mūsų vy
rai taip ligai kapstosii

— Mes jau čia, motu, — pagarsino Antanas, įžengdamas 
su tėvu į trobą.

Juodu užkabino kepures ant kyšančių sienoje vagių. Tė
vas atsisėdo užustalėn, po šventųjų paveikslais, o Antanas pri
ėjo prie motinos ir, juokdamasis, tarė.

— Motu, tai ne dangus kryžiavojasi, o Šv. Jurgis tąso 
slibino uodegą, ir tas taip staugia, žaibus iš akių švaistydamas, 
uodega makaluodamas.

— Tu vis su savo įhktažodžiavimais. Neiūstyk Dievo, 
sūnelį.

Stambiais lašais subarbeno į langą lietus.
— Valgyk blynus, — ragino Gylienė, — nes atvės. Aš 

tuoj atnešiu dairytinio.
— Atnešk, atnešk, sesu. Aš nuo kojų nuvirtau. Ir tas 

bangas...
— O tu pasilsėk, motule, — nedrąsiai meilinosi Liuda, 

šalia motinos atsisėdusi, tačiau vengdama į motinos akis žiū
rėti. Ji uoliai vaikė ranka muses nuo krosnies durų link.

Motina pasižiūrėjo kreivomis į ją ir susirūpino. „Ir šita 
mano mažiulė lyg trandių priėdusi. Kas jom yra? Viena su 
knygomis kur užuovėjoj rungso, o kita nežinia kur per die
nas dausioja. Dzievo ranka glosto, Dzievo ranko ir grūmoja. 
Dzievuliaų, neprimink mums mūsų nuodėmių“.

O perkūnas nesiliovė. Ir nuo stogo latakais sroveno van
duo.

Šeima baigė pietauti, kai audra pradėjo tolti. Jau bebu
vo girdėti tik neaiškūs grūmojimai. Tiktai lietus tebepylė.

Antanas padėjo šaukštą ant lėkštės ir vėl atsigręžė į mo
tiną.

— Tai ką, motu, Šv. Agota pagelbėjo?
— Žinoma, pagelbėjo. O kaip tu manai? — suerzintu 

balsu atšovė motina.
Čia jau paėmė žodį Juodajis.
—■ Tu, vaike, nesijuok iš motinos. Nekirkink jos. Ką 

tu žinai? Monai monais, o visgi negali žinoti, mažu...
Ir įsikišo pypkę į dantis.
— O kaip su ta davatka pernai buvo, ar neatsimenat? — 

nenusileido Antanas.
Monė susidomėjo. Tada Liuda jai paaiškino.
— Davatka per audrą su skambučiu keiiaklūpščia ėjo 

aplink trobą. O perkūnas ją nutrenkė, sudegindamas drau
ge su troba.

— Kad ji neverta buvo, — užantspaudavo motina.
Gylienė kraulino stalą, o Antanas vartė kalendorių, žio

vaudamas.
— Žiovulys nasrus drasko — gera būtų prigulti.
— Išsižiojai, lyg devynios varnos būtų įlėkusios . Tegu 

tik apstoja lyti, eisim ant šieno, ■— tarc tėvas.
— Per anksti keliat, negaunat išsimiegoti, — užjausdama 

pastebėjo Monė.
— Jei mesvasarą keltume drauge su ponais, tai mūsų 

ūkį šuo ant uodegos nuneštų. Užtat žiemą išsimiegam, kaip 
meškos, — tarė tėvas.

Nurimusi motina prislinko ratelį prie krosnies ir pradėjo 
verpti. Ji vikriai leido pro pirštus švariai iššukuotą liną ir 
traukė monotonišku balsu:

„Žalioj girioj, lygioj lanKOj 
Ty stovėjo ųžuolėlis, 
Po ąžuolu aukso krėslas. 
Tam krėslely motinėlė. 
Motinėlė gailiai verkia 
Su ųžuolu gūdžiai kalba: 
Vai, sūneli, mano mielas, 
Ko pavirtai ąžuolėliu? , 
Vai, motula, mano miela, 
Pasibijojau žaunierekėlės, 
Tai pavirtau ąžuolėliu, 
O žirgelis šaurum vėju, 
Kanciukėlis žilvitėliu, 
O balnelis akmenėliu“.

— Motu, kodėl gi jis, toks bailys būdamas, pavirto ąžuo
lu? — Klausė Monė motiną, pirmą kartą atydžiai išklausiusi 
dainą, kurią daug kartų yra girdėjusi motiną dainuojant.

Juodajienė apmetė visus ramiu žvilgsniu.
— Jis nebuvo bailys, tas sūnus. Ši daina dar iš tų laikų, 

kada maskoliai smaugė Lietuvą^ kada musų vaikus imdavo ka
riuomenėn ilgiems net 25-riems metams. Tai ir sūnaus neno
ras ir baimė suprantama, rūtela. Bet visa tai duota Dievo, vai
keliai. Mano senelis, eidamas eidamas stoti kariuomenėn, pa
matė atvažiuojant krikštynas. Matydamas, kur suka, nubėgo 
atkelti vartų ir, nusijuokęs, pasakė: „Einu atkelti naujagimei 
vartus — mažu dar ji bus mano pati“. Ir reikėjo, kad, ka> 
25 metų jis grįžo iš kariuomenės į namus, jį piršlys nuv. v 
tan pačian daiktan ir jį su ta merga apvesdino.

— Taigi, taigi, anot tos pasakos, — neiškentė ilgai ty
lėjusi Gylienė. — Ir aš atsimenu, koks buvo prajovas, kaip 
žmonės porina, Merkinėje. Vienas bernas pasenęs grįžo iš 
kariuomenės namo ir pirmiausia skubėjo sujieškoti seniūną, 
tą, kuris jį padavė į rekrūtus., Pakeliui priėjo prie jo toks 
žmogus ir klausia, kur jis eina. Tas jam viską, anot tos pasa
kos, pasakė. Tada tas žmogus jam ir sako: „Pirma eiva pasi
žiūrėti, kas toj troĮąoj darosi, lyg girdėti vaiko riksmas“. Juo
du priėjo prie lango. O ten degė žiburys. Ir čia jie pamatė 
bobutę nešant naujagimį prie niekočios.

— Ar matai? — klausia tas žmogus.
— Matau, — atsako bernas. — Ar tai man naujiena? — 

O tas žmogus jam sako:
— Bet, ar matai, kas prie vygės sudėta? — Bernas žado 

neteko iš nuostabos. O pamatė jisai kariškus drabužius, šau
tuvą ir kitus reikalingus karui pabūklus. Tada tas žmogus ir 
sako, anot tos pasakos, dingo, lyg nebuvęs, o bernas apsigrį- 
žo ir nudriūbino namo. Amžin neužmiršiu to pasakojimo.

Lauke nustojo lyti. Pasirodė skaisti, lyg nulyta, saulė. 
Motina atgijo. Pastūmė į šalį prie sienos ratelį ir tarė:

— Taigi, kad kiekvienas turi savo dalią.
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MENO KURSAI 
„LAURENTIANS'UOSE“ 
Lč Centie d ’Art de Ste-Ade 

le vėl surens atostogų meno 
kursus nuo liepos 7 d. iki rug 
pjūčio 16 d. Šita mokykla, 
kuri dabar pradeda savo ketvir 
tus metus, pasirengė dalyvauti 
Ste-Adele šimtametinėje šven 
tėję. Ste-Adele yra prancū
ziškas kainas, 45 mylių į šiau
rę nuo Montrealic.

Dvi-kalbiniai paišybos, mu
zikos, dainavimo, keramikos, 
siuvimo, dramos, baleto, audi
mo, medžio raižymo, prancūzų 
ir anglų konveisacijos kursai, 
yra svarbi dalis Laureantian'o 
atostogų scenoje.

Jokių namų darbų nėra ši
tuose Kursuose, jokių egzami
nų, jokių diplomų, tiktai 
džiaugsmas atliekant paslėptą 
ambiciją ir išmokstant ko nors 
naujo. Jie turi daug iš ge
riausių dailininkų ir mokytojų 
iš Quobeco provincijos.

Kiekvieną antradienio vaka 
ra vasaros sezone turima fil
mų ir plokštelių, o kiekvieną 
penktadienį čia yra koncertas, 
šeštadienio rytą įvyksta stu
dentų darbų kritika ir turima 
bendra diskusija apie dabartinį 
meną.

Ste-Adele yra augantis atos 
togų centras, kuris randasi 
Kanados garsiuose Lauren- 
tians’uose ir turi 36 viešbučius 
ir svečių namus, kurie veikia 
ištisus metus. (C. S.)
LIETUVIŲ ŠOKĖJAI RO 

YAL ALBERT SCENOJE
Milžiniškame Royal Albert 

teatre, Londone įvyko tarptau 
tinis damos ir šokių koncertas, 
kuriame dalyvavo 21 tautybė, 
jų tarpe ir lietuviai — šokėjai.

Reikia pastebėti, kad šis kon 
certas turėjo nepaprastą pasi
sekimą : jau kelias dienas prieš 
koncei tą nebuvo įmanoma gau 
ti bilietų, nežiūrint, kad salėje 
telpa 10.000 žiūrovų.

Antrąją koncerto dalį pra 
dėjo musų grupe, kurią suda
rė: P. Nenortienė, I. Pasešiūr 
naitė, 1. Šalkauskaitė, N. Šal- 
kauskaite 
Mamaitis.
viui — žiūrovui buvo malonu 
ir džiugu, kad mūsų, nors ir la 
bai kukli šokėjų grupė pasirodė 
visiškai tinkamai.

ir Torūta. Grojo 
Kieavienam lietu-

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 
jie užsidirbs ir galės atsilyginti. 
Prašoma pranešti tiktai adresas

Moksio-technlkos naujienos
Į EVERESTO KALNĄ.

Šveicarų ekspedicija išvyko 
Himalajų slėniais kopti į aukš 
čiausią žemes tašką — Mont 
Everesto kalno viršūnę, jau 
daugelį Kartų įvairių tautybių 
ekspedicijos ir atskiri asmenys 
bandė pasiekti to aukščiausio 
žemėje taško, tačiau kalnas nu 
galėdavo pasiryžėlius. Anglai 
net šešis kartus oandė įbesti 
kalno viršūnėje savo tautinę 
vėliavą ir šešis kartus jie ne
įveikė kalno.

Mount Eveiesto kalnas yra 
20.141 pėdos aukščio. Pirmuo 
sius kaino išmatavimus yra pa
daręs Indijos žymusis topogra 
fas George Everest. Jojo gar
bei ir šis kalnas pavadintas to
kiu vardu.

Du kartu anglai buvo pasie
kę 28.300 pėdų aukštį. 1924 
m. du anglų ekspedicijos na
riai, Irv.n ir Mallory, pasiekę 
anksčiau pažymėtą aukštį, ne
grįžo. Kalno papėdėje supil
tas akmenų paminklas tiems 
didvyriams, pasiekusiems aukš 
tį, kur dar nėra buvusi žmo
gaus koja.

Bandymas suorganizuoti 
bendrą — anglo šveicarų eks
pediciją į Mount Everest kal
ną — nepavyko.

29.000 pėdų aukštyje atmos 
fera žymiai retesnė. 'lekiame 
aukštyje lakūnas, be specialaus 
kvėpavimo aparato, netenka są 
monės 2—3 minučių bėgyje, o 
po ketvirčio valandos miršta. 
Žmogus įkopęs t tokį aukštį, 
taip pat patenka į tokią būse
ną, kad jis nebcįveikia kovoti 
su miegu, netenka valios, ener 
gijos ir dažnais atvejais elgia 
si taip, tarsi būtų išgėręs ge
rą kaušą stipraus alkoholio. 
1951 m. britų ekspedicija buvo 
pasirinkusi kelią nuo Nepalio 
pusės. Tos ekspedicijos pa
tirta, i<ad tai labai pavojingas 
kelias, bet turįs ir teigiamų 
savybių; kopiant iš tos pusės 
žmogus nesusiduria su stipriu 
šiaurės vakarų vėju. Be to, ši
toje puseje yra daugiau sau
lėtų dienų, kas taip pat turi 
didelės įtakos pavargusio tu
risto nuotaikai, kuri palūžta 
27.000 pėdų aukštyje. Mini
ma šveicarų ekspedicija pasirin 
ko šį, anglų pramintą, taką.

Ši šveicarų ekspedicija, kurią 
sudaro per 150 žmonių, yra pa 
ruošta su ypatingu atidumu, 
aprūpinta naujoviškomis prie
monėmis. Ekspedicijos pala-

pinės yra dvigubomis sieno
mis, iškimštos gulbės pūkais. 
Įgulos nariai miega specialiuo 
se, oro pripūstuose maišuose, 
o jų aprangą sudaro: septynios 
eilės šilko ir vilnos apatiniai 
baltiniai, ypatingos šilko, vil
nos ir Kailių pirštinės, 
tiniar diabužiai yra labai 
vi, nepraleidžia vandens, 
purė dvigubas 
no ir šilko.

Ekspedicija, 
pėdų aukštį, 
niam lamui aklimatizuotis. Tik 
po ilgesnes pertraukos ji vėl pa 
kilsianti keletą šimtų pėdų. Pa 
siekę 8000 pėdų aukštį, ekspe 
dicijos nariai susiskirstys į ke 
lias stovyklas. Paskutiniąją es 
tafete sudarys 3 grupės po du 
narius. Kuriai šių grupių pa
vyks įkopti į Mount Everesto 
kalno viršūnę? („T.“)

šalmas iš

Viršu- 
leng- 
o ke 
nylo-

pasiekusi 
stabtelės

6500 
ilges-

DIDESNI IR GERESNI 
POMIDORAI

Daržininkas iš Niagara Fal 
Is, One, G. H. Hamilton, in
formuoja, kad šiaurėje gyve
nantieji daržininkai gali išau
ginti besėkhnių pomidorų, ap 
'vaisindami augalus dirbtiniais 
hormonais.

Sakesniame 
dvi ar trys 
retai išau- 

šitię žiedai,

Mies

5 U SI VIEIS J IMA S 
LIETU VII J AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metais 

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00 
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyč;i,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos oiganizac.jos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Jis aiškina, kad 
klimate, pirmosios 
žiedų kekės labai 
gine vaisius. Bet 
jei juos apipurkšime dirbtiniais
hormonais (pav., Tomato-To
ne) pagamins vaisius, nežiū
rint ar bitės aplankys tuos zie 
dus, ai ne.

Dauguma daržininkų žino, 
kad apipuikštiinas šiltadaržių 
augalų žiedu dulkėmis yra sun 
kus. račiau dirbtiniai hormo
nai, tokie kaip p-chloropiieno- 
oxyacetic acid, pagamins be- 
sėklinių vaisių be bičių tarny
bos. Tiktai trijų dalių acid 
reikia 100.000 dalims vandens 
tokiam skiediniui. Įspėja, kad 
3 valgomų šaukštų borax turi 
būti sumaišyti dviejuose galio
nuose vandens ir kad šitas skie 
dinys turi būti pavartotas 300 
kvadratinėse pėdose. Nuo šio 
chemikalo gerėja derlius.

Būtų išmintinga taipogi nu
skinti per dideli lapų skaičių 
ir mažas „čiulpikų“ šakeles, ku 
rios išauga prie augalo žemes
nės dalies. Šitą darbą atlikus, 
augalų šakos, kurios turi žie
dų, gauna daugiau maisto me
džiagom it dėlto gali išauginti 
didesnius pomidorus.

JAU 24 NUOLATINIAI 
GLOBĖJAI

Vasario 16 Gimnazija Diep- 
holze tini jau 24 nuolatinius 
mokinių globėjus, pasižadėju
sius kas mėnuo per ištisus me
tus siųsti gimnazijai po 20 do 
lerių. Nuo 1 iki r 6 globėjai ir 
išlaikomieji jau Luvo paskelbti 
todėl čia skelbiam; tolimesnieji:

17. Gimnazijai Remti Būre
lis Los Angeles, c. o. Mi. Alf. 
Birnbiris, 1654%—h Avė., Los 
Angeles, CahL, USA. — Nuo 
š. m. gegužės men. 1 d. pasiža 
dėjo išlaikyti V ki. mok. Dalią 
Sėdaitytę, kuri čia mokosi nuo 
5. 4 51/

18. Gimnazijai Remti Bū- 
relsi Trečias Coilingwoode, c. 
o. Mr. Vladas Bosikis, 295 Hod 
die St., Collingwood, Vic., 
Australija. — Nuo š. m. birže 
lio m. 1 d. III kl. mok. Danie
la JaKstaitę, kuri čia mokosi 
nuo 17. 4. 52.

19. „Gabijos“ Tunto skau- 
tininkės ir vyr. skautės Dėti oi 
te, 117 Tyler, Highland Park
3, Detroit, Mien., USA. — 
Nuo 3. m. gegužes mėn. 1 d.,
— V kl. mok. Vidą Kamins
kaitę, kuri čia mokosi nuo 23. 
11. 50.

20. Gimnazijai Remti Būre
lis Chicagoje, c. o. Mr. Pranas 
Kavaliūnas, 45a9 So. Hermita 
ge Ave., Chicago 9, Iii., USA.
— Nuo š. m. balandžio mėn. 1 
d. V kl. mok. Henę Šneiderai- 
tyte, kuri čia mokosi nuo 11. 
1. 51.

2 L Gimnazijai Remti Bū
relis Chicagoje, c. o. Mrs. A. 
Kavaliūnas, 4559 S. Hermitage 
Ave., Chicago 9, 111., USA. — 
Nuo š. m. balandžio mėn. 1 d. 
VI kl. mok. Edviną Polkį, ku 
ris .čia mokosi nuo 18. 9. 50.

22. Gim. Remti Būr. — Chi 
cagoje, c. o. Mr. Br. Gelažius, 
4547 Hermitage Ave., Chicago 
9, Ill., USA. — Nuo š. m. ge
gužės
Valių Gustą, kuris 
naziją_ lanko nuo 18. 9. 1950.

23. Rochesterio Ateitinin
kų Kuopa, c. o. lv<r. dr. VI. Le- 
levičius, 435 East Henriette 
Rd., Rochester 20, N. Y., US 
A. — Nuo š. m. balandžio m. 
1 d. V ki. mok. Birutę Janušai 
tytę, kuri čia mokosi nuo 5.
4. 1951.

24. Gimnazijai Remti Būre
lis Rocktordę, c. c. Mr. Juozas 
Salučka, az3 Island Ave., Rock 
ford, III., USA. — Nuo š. m. 
gegužes mėn. 1 d. bendram mo 
kinių gerbūviui pakeiti — taip 
pat po 20 dol. kas mėnuo.

Visiems Vasario 16 Gimna
zijai Remti Būreliams, o lab-

ll > t

Veda sktn. Inž. J. Bulota.
SĖKMINGI SKAUČIŲ SESERIJOS RINKIMAI 

(Vyr. sktn. O. Ziilskienės žodis liet, skautėms ir vadovėms)
Užtrukę liet, skaučių Sese

rijos Vyriausiosios skautinin- 
kes rinkimai praėjo. Šioms pa
reigoms tapo išrinkta viena iš 
Skaučių Seserijas pionierių,, 
viena is tų, kurios nuo pat 
Lietuvos skautų s-gos įsikūri
mo dirba ir aukojasi s-gos, o 
ypač Seserijos labui. Rinki 
mai užsitęsė, nes skautininkės 
ar tai iš Kuklumo, ar dėl 
lankių gyvenimu sąlygų 
tiko kandidatuoti šioms 
kingoms pareigoms.

Paganau buvo gautas

nepa- 
nesu- 
atsa-

x

X

x

mėn. 1 cl. VI kl. mok.
šią gim-

■xx------xx—■------xx------- -xx——-xx----- xx-T~—xx~.

AR SKAITAI „DIRVA T"
AR VAIKAI

„DIRVA“ išeina 
tuose turi savo

SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ”?

kas savaitė, visuose pasaulio kraš- 
korespondentus, greit ii teisingai 

informuoja
REDAGUOJA' B A L Y S G A 1 D Ž I Ū N A S.
„DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai muštruotas, 
psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir 

ąlygose tai geriausias

Su 
16 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse s, 

vaikų laikraštis.

REDAGUOJA VLADAS V I J E I K I S. 
Abū laikraščiai metams kaštuoja. JAV S 5,—;

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.

Lietuviška motery kirpykla i
TURO STIR A VTMTTS PTTSMRTTMTTTR TR TRTTMPA. «DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

<..------------------—.—.------------ ——-----------------------------
j DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

I

L
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

REFRIGERATION SERVICE | 

I 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
g Tel. TR 8351. |

| Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.®

§ BOURBONNAIS
« Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Pagauau buvo gautas sutiki 
mas iš vyr. sktn. L. Čepienės 
ir vyr. sktn. dt. D. Kęsiūnai- 
tės. Balsavimo lapeliai buvo 
išsiuntinėti visoms vienetų va
dovėms n įsnegistravusioms 
arba vienetų 
skautininkėcns.
Balsavo 67.

Vyriausiąja 
rinkta vyiesn. 
siūnaite—44 balsais, o vyresn. 
sktn. L. Čepienė gavo — 23 
balsus.

Skaučių Sesei Įjos vadijos 
vardu sveikinu naujai išrinkt- 
ją Vyriaus. Skaatininkę, dė
koju jai ir v. s. L. Čepienei už 
jų pasiaukojimą. Taip pat dė 

~~ kojų rinkimų komisijos pirmi 
ninkei B. Lesevičiūtei bei na
rėms — Babickienei ir Motie
jūnaitei už rūpestingai atliktą 
darbą.

Kada V yriausiuji Skautinin 
kė perims pareigas, dar nesu
sitarta, tačiau mes neprivalo
me sustoti vietoje ir savo dar 
bus atidėti ateičiai. Pirmas da
lykas, kuri mes visos turime 
kuogreičiausiai atlikti, tai —

----- rg-H--- =M—■' —=•
jausiai jų organizatoriams, reiš 
kiame širdingą padėką už pasi
žadėtą teikti paramą per iš
tisus metus. 24 moksleivius ga 
iirne jau be sunkumų išlaikyti, 
o kaip su likusiais 91? Tačiau 
tikime^, kad ir jiems pagloboti 
dar atsiras geros valios tautie
čių. Siunčiant pinigus, prašo 
me visad nurodyti Būrelio (iš 
laikytojo) eilės numerį.

Visiems rėmėjams dėkinga 
Vasario 16 Gimnazija

Diepholze.

įregistruotoms
jų buvo 103.

Skautininke iš- 
oktn. dr. Kę-

užsimokėti nario mokestį. Pi
nigus siųsti Seserijos vadijos 
kasininkei Amalijai Kalvaitytei, 
3432 W. 63rd, Chicago, Ill.

Remkime skautišką spaudą 
lašiniais n gausiomis prenume
ratomis — telanko mus „Skau 
tų Aidas“ ir „Mūsų Vytis“. Bū 
tų malonu, kad Seserija būtų 
pavyzdžiu broliams, o tuo tar
pu ji toli atsilikusi nuo jų. Bū 
tinai organizuokime vasaros 
stovyklai, nes tiktai skautiš
kose stovyklose, miela sese, 
atgyji ii sustiprėsi.

Seserija klestės ir naujai 
Vyriaus. Skautininkei bus ima 
noma dirbti tik tada, kai mes 
visos su įprastu skautišku ener 
gingumu ir pasiaukojimu at
liksime savo pareigas.

Budėkime 1
Vyr. Sktn. O. Zailskienė, 

L. e. Vyr. Sktn-kės pareigas.

JIE DIRBA SKAUTUOS 
LABUI.

Energingi ir nenuilstami 
skautų-či* vadovai pasaulio 
skautų globėjo šv. Jurgio šven 
tės proga P. Liet. Skautų S- 
gos Tarybos Pirmijos tapo pa
aukštinti. „Skautų Ardas“ pra 
neša, kad j vyriausiojo skau
tininko laipsnį pakelti: Kana
dos rajono — buv. reprez. L. 
skautų veineto vadovas 7-j-e 
Jamboreeje Austrijoje,— sktn. 
Vyt. Skrinskas, Toronto, Ont.; 
ir Venecuelos rajono vadeiva 
— sktn. Petras Neniškis, Va- 
lencijoje.

Į skautininko laipsnį pakel
ti: JAV raj. — ps. P. Pajaujie 
nė, ps. Z. Dučmanas ir ps. L. 
j. Končius; Kanados raj. — 
ps. S. šileikytė.

Į paskautininkio laipsnį pa
kelti: Anglijos rajone — kun. 
J. Steponaitis ir v. si. B. Zin
kevičius; JAV rajone — J. Pe 
čiulienė, v. si. J. Paruškevičius, 
v. si. V. Simutis ir v. si. Ap. 
Trainys; Kanados rajone — B. 
Grabauskaitė - Mažeikienė, v. 
valt. V. Rušas ir v. si. V. Sa
balis; Vokietijos rajone — v. 
si. kun. K. V. Šarka ir v. si. 
O. Gešventas.

Šie skautų vadovai savo ryž 
tingu triūsu sėkmingai veda 
mūsų skautus Dievui, Tėvynei 
ir artimui keliu.
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Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
tt išimtose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalaiV

J on a s Zm u idzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, MontreaI,P.Q.,Canada. Tiel.: PL 6580

--- •-- 9Č=- ■ ■ 1C =^į===g^<_j-----------

Duodame ir kreditan

GENERALIN1S STATYBOS KONTRAKTOR1US

3>{ xi—-x k-------x x s x 11: h k: x k

rj Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
$ apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
$ Skambinkite telefonu arba užeikite:

Antradieniais ir ketvirta-

J.

I

PARAMOUNT JEWELLERS
j p 368 S T. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888

dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St. Ū

Tel. HA 6708 Montreal,Que. X y
ft

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuo šimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai 

į El CYMA S LONGINES 
0 BULOVĄ S OMEGA 
Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 
--------- --------------------- W-— »« T- 
į t »--- j t 'u.---------------- . ,j į—— . —j

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
GALIMA GAUTI:

Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill.
Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16,

J.
L. Vismantas,
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich. i
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, į 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted St., Chicago, Į 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 5 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago. I,
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LONDON, Ont. S U D B U R Y, Ont. O T T A W A
PAMINĖTI BIŽELIO ĮVYKIAI.BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.

Sudburio skyriaus Vaidy-
KUN. V. RUDZINSKO JUBILIEJUS

sikėlęs tik prieš z—3 savaites.
Dirbo elektros - Flydro sto- bos pastangų dėka, birželio 14 
tyje, kur liko šiek tiek uždirb dieną per 
tų pinigų. Paliktas, kuklias ~ 
sutaupąs — 240 dolerių — šei viška programa, 
mininkas, pas kurį gyveno, 
perdavė laidotuvių biurui, nes 
velionis giminių čia neturėjo ir 
nebuvo žinių, kad kas artimų 
jų gyventų Kanadoje. Palai
dotas Šv. Petro (katalikų) ka
pinėse.

Užmušėjui M. Hack policija 
kelia bylą. Gal būtų galima 
kelti ir civilinį jieškinį, jei at
sirastų giminių. Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis į Apylin 
kės Valdybą, 4 60 Dufferin 
Ave., London, Ont. L. E-tas.

ĮSPŪDINGAS 
PAMINĖJIMAS

Rimtyje ir susikaupę Londono 
lietuviai, latviai ir estai pami
nėjo 1941 metų tragiškas bir 
želio dienas Pabaltyje. Cere
monijos pradėtos prie karžy
giams garbės paminklo Victo 
ria parke. Padėjus gyvųjų gė
lių vainiką, estų atstovas p. A. 
H. Kaigas trumpai apibūdino 
liūdnosios sukakties prasmę.

Platesnis minėjimas vyko 
Bibliotekos salėje. Po argu
mentuotos ir išsamios latvio 
St. Locis paskaitos angliškai, 
jautriais žodžiais ir nuoširdžiai 
■į pabal tiečius prabilo Aider
man p. George Beedle, atsto
vavęs išvykusį miesto burmist- 

vietinę administraciją, 
skaudžių išgy-

Šv. Kiaujo vienuolyno (67/ i 
Talbot St., London, Ont.) vie 
nuolių kapelionas ir Londono 
lietuvių klebonas kunigas Vin
centas Rudzinskas, birželio 14 : 
dieną minėjo sidabrinį kunigą 
vimo jubiliejų.

Kun. V. Ruazinskas yra gi
męs 1901 m. liepos 26 d. Luk
šių kaime, Šiaulių vai. ir aaskr. 
ties. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
įstojo i Kauno kunigų semina
riją, po to lankė Kauno univer 
siteto Teologijos fakultetą ir, 
jį baigęs, buvo įšventintas ku
nigu 1927 m. birželio 14 d.

Kunigaudamas, buvo Karte
noje, Švėkšnoje, Viekšniuose, 
Babtuose, Jonišky, Alėjuose, 
kur pastatė naują bažnyčią. 
Bolševikų buvo kalinamas Šiau 
lių kalėjime. Nuo antrosios so 
vietų okupacijos pasitraukė į 
vakarus ir vienas pirmųjų per 
sikėlė į Kanadą.

Judrus ir energingas, kun. 
V. Ruazinskas daug dirbo ir 
daug veiklumo parodė Lietu
voje ; jis veiklus yra ir Kana
doje. Kun. Vincento jubilie
jus Londone atžymėtas spe- 
ciale iškilme. Parap.

VĖL NAUJAS KAPAS.
Maža Londono lietuvių ko

lonija vėl supylė kapą tautie
čiui Vladui Valiaugai, gimu
siam 1915. II. i 6. Paguožių 
km., Anykščių vai., Utenos 
apskr.

Šis jaunas ir pajėgus vyras, 
eidamas per kelią, buvo suva
žinėtas birželio 9 dienos nak
tį netoli nuo Thamesville, 
Ont. Kanadon atvykęs pr. m. 
gruodžio mėn. 6 d. Halifax'an. 
Pradžioje gyveno Quebec pro
vincijoj ir Londonon buvo per

vietos radijo stotį 
CKSO buvo transliuota lie.u- 

Ji susidėjo iš 
lietuviŠKOs muzikos, valdybos 
pirmininuo p. A. Siemaškos žo 
džio tautiečiams u R. Bagdono 
paskaitos anglų kalba.

Minusas — programa buvo 
transliuota ne 7.45 vai. vaka
re, bet pusę vai. anksčiau, dėl 
ko nevisi gaėjo ją išgirsti. Vai 
dybos nariams padarius atatin

ra ir
„Jūs del savo 
venimų likote kankiniais lais
vo pasaulio žmonių akyse, pra 
dėjo jis. Pažymėjęs, kad ka
nadiečiams gerai žinoma yra 
Pabaltijo tragedija, užakcenta
vo, j°g tik laisvų žmonių gili 
draugystė ir susivienijimas ga

Ii atnešti visiems taiką rimtį ir 
pašalinti grėsmę. Baltiečių 
ateivių Kanadai įnašas žymus. 
Tai galt duoti tik laisvėje gi
mę ir besąlyginiai ją mylį žino 
nės.

Meninę dalį pradėjo estų 
mišrus cnoras, vedamas ponios 
H. Parkma. Iškilmingai dar
niai, bet graudulingai skambė 
jo estų dainos, apie kritusius 
karžygius, jų legendarinį kar 
žygį, panašų į suomių Kaiejva- 
los herojų ir estų gimtąją že
mę.

Lietuvių paimstė p. Augeli 
ka Matukaitė virtuoziškai pa
skambino Alegro iš Beethove- 
n‘o Recitative Sonatos, Cho- 
pino ’o Etiudus.

Estas p. A. Smirnov padai
navo Gounod Ave Maria. Vėl 
pasirodžiusi p. A. Matukaitė 
labai nuotaikingai užbaigė pro
gramų Bcethoven’o laidotuvių 
maršu.

Birželio mėn. 15 d. lietuviai 
Šv. Petro Katedroje turėjo baž 
nytinį paminėjimą. Labai gra
žų pamokslą pasakė naujai ja 
skirtasis kunigas Jokūbaitis. 
Pažymėtina, kad tur būt pirmą, 
kartą tiek daug tautiečių į pa
maldas atsilankė. L. E-tas.

kamus žygius, pinigai už pro
gramą atgauti.

Birželio 15 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, bažnyčios sa
lėje įvyko trumpas birželio 14 
sios minėjimas. Tai dienai pri 
taikintą paskaitą skaitė val
dybos narys p. Valančius.

Sudburyje ir šiais metais pra 
vedamas aukų 1 autos Fondui 
vajus. Valdybos nariai, kaip 
ir praeitais metais, aplankys vi 
sus Sudburio ii apylinkės tau 
tiečius. Sudburio lietuviai — 
skaičiumi maži, bet aukomis 
Kanadoje didžiausi!

GRAŽIAI PASISEKUSI 
RINKLIAVA.

Sudburyje buvo pravesta 
rinkliava Europoje pasiliku- 
siems tautiečiams sušelpti. De 
ka pp. R. Bagdonienės, A. Lu- 
košiuvienės, S.Poderienės, Jo
naičio, K. Rimkevičiaus ir St. 
Tolvaišos talkininkavimo ir 
Sudburio lietuvių duosnumo, 
surinkta 221,50 pinigais ir 365 
svarai drabužių.

Atmetus visas įpakavimo ir 
persiuntimo išlaidas, 
suma — 204,44 dol., 
tyta sekančiai: 
Vasario 16-sios gim. 
Seneliams Vokietijoje 
Džiovininkams

Draoužiai proporcingu, pa
skirstyti tai pačiai gimnazi
jai, seneliams ir džiovininkams.

Aukos persiųstos Lietuvos 
Gen. Konsului Kanadoje p. V. 
Gyliui, prašant jį tarpininkauti 
aukų persiuntime į Vokietiją.

Sudburio V-bos padėka au
kojusiems ir rinkusiems negali 
išreikšti to, ką tos .aukos reiš
kia varge pasilikusiems tau
tiečiams.

KLB Sudburio sk. Valdyba.

likusioji 
paskira

$ 68/.
$ 68,00
$ 68,00

m 4EI

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
! Gerard Cool 4337 Verdun
Ave., Verdun. YO 3323.

J. Alcide Blais, 29—4ieme 2
Avenue, Ville Lasalle. b

TR. 7849. 8

DOMINION AGENCIES BEHEAD
16 Woolworth Bltlg., 

PORT ARI HER,Out.,CANADA |
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- •& 
gas laikas kai tvarko^lMIGRACIJOŠ reikalus. Taip $ 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- | 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
f LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

• Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
i genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos.
| Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

«•

M

BELLAZZI1- LAMY, INC
7679 George St.,

x»

u
4*

TR 5151 —b-—, ViHe Lasalle
1 Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. 
S******#SS#S«5SS««SŠ*£:ž:šSS4S*SS4*S***4*******S*sj?

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TE L. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI | 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba I
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiimti- |

mo firmą. ’
Reikalaukite mūsų kainoraščių! r

A. PAULAITIS 
Import-Export p

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

VICTORIA
CLEANERS

DYERS C().

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES AJslD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI t> E PICK-UP 

AHIUDEll VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, Kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majauskas.

Allard Tr.1135

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Salle. 
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

, — umm wn wimtittimmh uiMiwmi i mmiin -ą iru in mmiiii > mi tti w t - r r.-..nT 
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Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams! S
Ekspertas radio ir elektrinių v reikmenų taisyme. 6

§ Prekyba ir pataisymai. Z
| PETE'S RADIO SERVICE |
I 7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 |

Vienuoliktąsias Baltijos tau 
tų genocido pradžios metinės 
ir šiais metais paminėta drau
ge su estais ir latviais.

Birželio 13 d. per vietos CK 
O Y radijo stotį duota 15 min. 
transliacija angliškai, įpinant, 
deja, tik latviškų dainų.

Birželio 14 d. pavakary pade 
tas vainikas, papuoštas visų 
trijų tautybių tautinėm spal
vom, prie War Memorial pa
minklo. Padėjimo apeigose 
dalyvavo gausus pabaltiečių bū
rys. Vietos spauda taip pat pa 
minėjo tą liūdną sukaktį, įsi- 
dėdama nuotrauką, padraytų 
prie paminklo ir nedidokus ap
rašymus.

IŠSIKĖLĖ VEIKLI 
TAUTIETĖ

Šiomis dienomis išsikėlė į 
Toronto panelė Bronė Ragaus
kaitė. Tai buvo labai pareigiu 
ga tautietė, atvykusi į Ottawa 
su vienu iš pirmųjų transpor
tų. Retai kuris padengimas ap
sieidavo be jos: čia ji ar dek-

lamuodavo, ar paskaitydavo iš 
mūsų literatūros, ar tautiniu^ 
šokius šokdavo; pastaruoju me 
tu buvo apylinkės v-bos sekre
tore. Ją palydint, kukliose vai 
sese dalyvavo v-bos nariai ir 
kultūrinės veiklos dalyviai. 
Apyl. V-bos P-kas atsisveikini 
mo žody pareiškė nuoširdžią 
padėką, palinkėdamas ir nau
joje vietoje nemažesne ener
gija padėti purenti Lietuviško 
sios Išeivijos apžėlusius dirva 
nūs. D. K. A.

RODNEY APYLINKES 
GEGUŽINĖ.

Birželio mėia. 29 d. Rodney 
ALOK-tas rengia gegužinę-pik 
niką p. Paul Peskarskio ūkyje 
(buv. G. Aleliūno) Rodney, 
šokiams gros orkestras, veiks 
bufetas. Apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Gegužinės pradžia 3 vai. po 
pietų.

Rodney Apylinkės LOK-tas.

I
DR: ALEKSAS VALADKAl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1
1081 Bloor St. W. — Toronto
(tarp Dufferin ir Dovercourt) Y

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 / 
pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 į?

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ ’

DIREKTORIUS į

J. H. BENOIT j
i

Funeral Director !
ll 

ji NELAIMIŲ ATVEJU vlSADA PAS1RUO8ES PADĖTI |
i.” 2102 FULLUM ST. AMherst 0S94 |j
|’L    Ii

( AU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baitaragio Malūnas — knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baitaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baitaragio Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

Baitaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PI., Chic. 8, Iii.

į Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai >]
V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

į TĖVYNĖ LIETUVA J
į (Our Country Lithuania) į
į Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,—■ ,
•' Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą:
/ Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, '
;! N. Y., U. S. A. ;

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė ;
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto ISorkelitino 
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už $o.o!
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5G37 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

I Dr. Roman Pniewski i
g Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir
II klinikose Europoje ir Amerikoje.
įl VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ | 

J LIGŲ SPECIALISTAS. |
| 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231

g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. 1
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TAUTOS FONDO METINĖ GEGUŽINĖ 
HAMILTONE

Š. m. liepos 6 d., sekmadienį, TFA Kanadoj Hamilto
no sk. rengia

Didelę Gegužinę
Ji įvyks Bridgeman‘s
(ten, kur pr. metais buvo TF ir parapijos gegužinės). 
Programoj įvairūs komiško sporto dalykėliai ir virvės 
traukimas Torontas — Hamiltonas, šalti ir įvairūs gė
rimai ! Gros italų orkestras, kurio muzika paskaidrins 
stiprus mikrofonas. Padžia 2 vai. p. p.
Autobusai nuo bažnyčios eis 3 vai. ir 4 v. 30 min. 
Vykstantiems iš Hamiltono lengvom mašinon, prade
dant York ir Dundurn sankryža, važiuoti Toronto kryp 
timi 6 keliu, už 4 mylių pasukti į 5 kelią ir vienuolikto
je mylioje nuo Hamiltono (kur bus rodyklės) sukti į 
kairę. Už 4 mylių nuo šio posūkio — gegužinės vieta. 
Gegužinės metu bus traukiami piniginės loterijos lai
mėjimai. Šių bilietų Toronte galima gauti „TŽ” adm., 
„Tulpės“ svetainėj, pas p. Jurkšaiti ir p. Ignatavičių;

Hamiltone pas TF V-bos narius.
Kviečiame visus lietuvius skaitlingai dalyvauti ir tuo 

pačiu paremti mūsų Tėvynės vadavimo darbą.
Rengėjai.

Harmet Paradise vienk.

i i A M i L T 01N
DĖL VAIKŲ.

kaip me-Šeima be vaikų 
dis be vaisių ir nelaiminga yra 
ta tauta, kurios prieauglis yra 
mažas. Tad tenka tik džiaug
tis, kad tiemties lietuviai su
pranta vaikų riekšmę mūsų ne 
gausiai tautai, tautai, kuri šian 
dien yra taip naikinama ir žu
doma. Tačiau. . .

Noirečiau čia iškelti vieną 
Hamiltono lietuvių motinų blo 
gają pusę, iš anksto pasakyda
mas, — gink Dieve — nenoriu 
Jūsų visų, Brangios Mamytės, 
užgauti, tik iš šono stebint, ir 
geriau matant, šį tą pasakyti: 
neveskite vaikų (iki 5—6 me
tų amžiaus) į koncertus ar mi 
nėjimus, nekalbant jau apie 
šokius, kada tokie pipirai, mai 
šosi suaugusiųjų tarp/;, maty
dami įvairius „gyvenimo elek
syrus“ ar neblaivius tautie
čius. Nemanau, kad tai jiems 
yra gera auklėjimo mokykla. 
Reikalingi pavyzdžiai — pra
šau: kaukių baliuje, kiek vai
kų mateme, kiek jų išsigando 
ir verkė pamatę (vėliau pir
mosios vietos laimėtoją) juodu 
ką su savininku, kiek vaikų pa 
siliko šokiams po paskutinio 
TF rengiamo vakaro. O minė 
jimai — paskutinis 16 vasario.

Teko būti n kitų tautų 
koncertuose, šokiuose, ar mi- 
nėjimose, tačiau vaikų, bent 
priešmok. amžiaus tikrai ne
teko matyti. Ir tai yra labai 
suprantamas dalykas: juk dvie 
jų ar pusantrų metų vaikas, nie 
kuomet ramiai neišsėdės baž
nyčioje, paskaitoje, nepaprašy- 

. damas savo mamytės. . . , gar

šiai neišreiškęs savo pastabų, 
ar plonu, malonu balseliu neiš
taręs to malonaus motinai žo
džio „mama“. Taip, savas vai
kas, kiekvienai motinai yra ma 
loniausias, gražiausias ir jo elg 
sena, kiekvienai motinai yra pa 
teisinama ir suprantama. Ta
čiau kitiems. . . Kiti į bažny
čią atėjo pasimelsti ir susi
kaupti, į minėjimą, atydžiai is 
klausyti paskaitos ar meninės 
dalies.

Man atrodo, kad motinos pa 
šaukimas būti motina, kaip tik 
ir yra pasišventimas ir atsiža
dėjimas daugelio gyvenimo 
malonumų — koncertų, šokių 
ar kt. pramogų ir bent 5—6 
m. vaiko auklėjimo ne šokių ar 
koncertų lankymu, bet pasako 
jant jam namuose mūsų isto
riją, pasakojant apie mūsų kraš 
tą, poterių išmokymo ir tt. Ir 
tik, vaikui esant mokyklinio 
amžiaus, motinos pareiga bū
tų jį vesti į bažnyčią, minėji
mus, tuo pačiu įkvepiant ja
me lietuviškos dvasios, lei
džiant jam bendrauti nors šeš 
tadeininėje lietuviškoje mo
kykloje.

O kas dėl šokių, manau, 
kad kiekviena motina supras, 
kad vaikams juose ne vieta! Z.

Buvo paminėti 1941 m. bir
želio men. išvežtieji lietuviai 
Sibiran.

Antlbolšavikiiiio bloko St. 
Catharines skyrius 1952 m. 
birželio mėn. 14 d. minėjo prieš 
11 metą išvežtus tėvus, bro
lius, seses, Sibiran, ir kitas Ru 
sijos vietas.

11 vai. visų keturių tauty
bių atstovai: latviai, estai, lie
tuviai ū ukrainiečiai padėjo 
vainiką prie nežinomo karei
vio kapo, keturios merginos ir 
keturi vyrai. Prie šių ceiemo- 
nijų dalyvavo spaudos atsto
vai (veltiniai). Vėliau, 7 vv., 
gimnazijos salėje įvyko aktas. 
Trims ukrainiečių skautams pa 
dėjus Kanados vėliavą sce
noj, j salę buvo jneštos visų 4 
tautybių vėliavos paslėptos juo 
dame šyde, tik užnešus 
nos, šydai buvo nuimti 
liavų.

Ukiainiečių atstovui

ant see 
nuo vė

PAJIEŠKOJIAI
— Sicubiai jicškoma Albina 

Rainytė, duktė Tomo, iš Ka
selio stovyklos, Vokietijoje, 
emigravo 1948. 10. ųl d. Ka- 
nadon. ji kilusi iš Vilkaviškio 
ap. Yra skubus reikalas su ja 
susisiekti. Ji pati ar ją žinan
tieji prašomi skubiai pranešti 
adresu. Consulate General oi 
Lithuania, 41 West 82nd Stre 
et, New Y oi k 24, N. Y., USA.

MINĖJIMAS.
St. Catharinėjc nepadaugė- 

Visos viltys ouvo nukreip 
- Me Kinnos naują fabri-

St. CATHARINES, Ont
BIRŽELIO ĮVYKIŲ

bų 
jo
tos
ką, kur turėjo gauti darbo bent
2000 darbininku. Fabrikas -

tas balandžio mėn., bet matyt, 
užsakymų nėra n darbo nėra. 
St. Catharines vienas, kitas lie 
tuvis iš Anglijos atvyksta, bet 
kiek girdėti visi darbą susira
do ir lietuvių beuarbių St. Cat 
barinėje šiuo metu nėra.

Visi senieji lietuviai, gyveną 
St. Catharinėjc yra susitvarkę

- liejykla buvo galutinai baig- gan gražiai. St. Cat.

KARAS 1960 METAIS?
Paryžiaus sensacija.

užs. reik, ministerija pareiškė, 
kad jie tokio dokumento netu
rį ir apie jį nieito nežino. Bet 
„Le Monde“ vėl atsikerta: 
„Mes galime tvirtai sakyti, kad 
mes esame patikrinti garanti
jomis, kas liečia to dokumen
to autentiškumą, 
tume jo paskeluę, 
būtume turėję bent 
nės“. Įdomu, kad

- pirmi 
ninkui atidarius posėdį ir ta
rus žodį, estų tautybės atsto
vė, pasakė gražią, pritaikintą 
toms iškilmėms, kalba.

Vėliau iš eiles, estų, latvių, 
lietuviu ii ukrainiečių atsto
vai supažindino savusius su iš
kilmių esme. Estų mišrus cho
ras, latvių vyrų choras — pa
dainavo dainų. Lietuviai šį 
kartą nieko nepasirodė. Bend, 
komiteto kaltinti negalima, nes 
jis dėjo daug pastangų, bet 
veltui.

Iškilmes baigė ukrainiečiai 
savo vyrų choru. Ukrainiečių 
choras buvo patsai didžiausias 
skaičiumi žmonių, o gal geriau 
šiai išlavintas. Visi buvo ap
sirengę tautiniais marškiniais.

Surinkta aukų 95 dol. su cen 
tais. Kadangi sarę buvo didele 
ir trapina 800 žmonių, trečda
lis jos buvo /tuščias.

Tenka apgailestauti,
tiek daug buvo kviesta yietinių 
anglų, bet atsilankė tik' vienas, 
kitas.

FABRIKAS STOVI
i Nežiūrint, kad jau ir įpusėjo 
me vasai os pirmą mėnesį, dar

įį, įf IĮ,' 1 _»

— Petras Mališauskas jieško 
Antano Andrušksvičiaus, kilu 
šio iš Kražių, Raseinių ap. Pra 
soma atsiliepti šiuo adresu :The 
Canadian Red Cross Society, 
95 Wellesley st. E. Toronto, 
Canada.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ |
RŪBŲ SIUVĖJAS į*

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- i 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- y 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. K 

ED. KONDRATAS. I
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. ® 

Tel. LL 9626. i

FOTO STUDIJA
V. JUKNEVIČIUS

33—5 avė., Verdun, Montreal, P. Q.
Telef. YOrk 6116.

Fotografavimas įvairiose sueigose bei jūsų namuose.
Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos.

Portretai. Reklamos. Foto reportažai, 
ic- —=»»----------it ■■■■■■ X ic »fe —
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VIKTUTĖ BŪGAI LIŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BfAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.

- X-------------W  X—---------- c X —1f  x — .

DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

D r.

sa&s

kad

Paryžiaus dienraštis „Le 
Monde ‘ paskelbt nepaprasto 
turinio sensaciją, kuri sujudino 
pasaulio užsienio reikalų ir ka 
ro ministerijas ir įvairių vals
tybių ambasadas. „Le Monde 
paskelbė dokumentą, kurį iaik 
raščio tvirtinimu parašė Jungt. 
Amerikos V alstybių laivyno 
operacijų vadas; adm-las b ech 
teler, ir kurį jis, kaip slaptą 
dokumentą, įteikė jAV-bių 
tautinio saugumo tarybai. 
Adm. rechtelei esą tvirtinęs, 
kad karas 1960 m. yra neišven 
giamas. Toliau sakoma, kad 
kontinentinė Europa gak būti 
lengvai dezorganizuojama iš 
vidaus, kad dabaitinės 52 divi 
zijos Km opoje galėtų atsilaiky 
ti tik tris dienas prieš 115 Ru 
sijos divizijų. Per keturias die 
nas Rusija užimtų visą konti
nentinę Europą ir su turimais 
150.000 parašiutininkų atkirs 
tų Škotiją nuo Ai.glijos. „Ato 
minės atakos Britaniją padaiy 
tų bevertę kaip karo bazę“. Per 
pirmus aštuonius mėnesius Ru 
sijos laivynas galėtų visiškai 
nukirsti Amerikos susisiekimą 
su Britanija ii* vak. Europa ir 
dėl to Amerika turi koncentruo 
tis Viduržemio jūroje ir iš ten 
kartu su arabais atakuoti Ru
siją, Kartu išvystant partiza
ninį pasipriešinimą Balkanuo
se.

Pats admirolas Fechtler 
griežtai paneigė tokio doku
mento buvimą. Bet „Le Mon
de“ sako, kad šis dokumentas 
pateko į Britanijos admiralite
to rankas, iš kui „Le Monde“ 
jį gavo. Britų admiralitetas ir

LIETUVIS

Žukas antanas
Tel. TR 4321

LAIKRODININKAS

1434 Rolland Ave., Verdun.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje„ARTI S“ 
priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathemre). Spe 
ciakai lietuviams šešta-j 

dieniais iki pietų.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave. Montreal.
Telefonas: DO 0357.

Mes nebū- 
jeigu mes 
kiek abejo 
,,Lie Mon-

g
į' 

k te

"SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIU 
P A S I R I N K I M A.

DARBĄ ATLIPK
SĄŽININGĄ
IR ŠVARIAI

KAINOS P T G L v
KAIP KITUR

688 ALLARD Av.- V 
Telefonas HF 
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai? — visą dieina.

">853.

de“ redaktorius po to dokumeii 
to paskelbimo atsistatydino. 
Jis, esą, buvęs priešingas jo 
paskelbimui.

Jungt. Amerikos V aisty pi u 
laivyno pareigūnai Londone pa 
reiškė,, kad tai esanti „vlar vie 
na komunistų inspiruota istoi i 
ja“. Bet Prancūzijos karinis 
pareigūnas pastebėjo, kad pa
našus dokumentas buvo žino
mas jau kurį laiką. Yra iv dau 
giau, kurie mano, kad tai gali 
būti komunistų darbas, siekiąs 
pabloginti santykius tar.p J r *. V 
bių ir kitų Nato narių. Bet 
„Le M-onde“ komentuoja, kad 
vien tik čįęl to adm. Fechteler 
pranešimo, Britanija paskubi
no atstatyti vidaus sargybą 
(Home Guard; ii perorgani
zuoti kariuomenę į mažus grei
tai judančius dalinius, kad jie 
būtų efektingesni prieš para
šiutininkų atakas. (BL).

LIŪDESIO VALANDOJ

KR E 1 P K I T ĖS PAS

C. Haipin Fo neral HemeJEeg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN Tel. YO 3440 i

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.GORDON’S BEAUTY SALON

Daro pusmetines 
dažo ir kerpa p> 
madienius sralin

Įvairias vienkartines šukuosenas. 
Kiekvienu metu (išskyrus sek 

usisiekti telefonu: OR 8031.

V LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859.
Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.

Vestuviniai šydai.
Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

LIAT SLOFPE

SOTUS ALKANAM iPADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70 „

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo

5

1
1

sv. baltu kv. miltų 
3v. gi. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

1 sv.deg. kavos 
1 sv. kakavos
Siunt. N r. 19 — $ 9.95 

sv. rūk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos

4

2

1

Pilnas draudimas

1
1 sv. šokolado
2 sv.kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5.5(
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus

11 sv. šokolado
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Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet

PUIKIAI PAVYKUSI JONINIŲ GEGUŽINĖ AUKOS LIETUVIŲ GIMNAZIJAI
Birželio 22 dienos piknikas, 

kuris buvo laikomas Joninių
pikniku aiba gegužine, pasise 
kė labai gražiai.

Birželio 22 diena buvo ne
paprastai graži, nors prieš tai 
radijas buvo pranašavęs lietų, 
tiesa, vėliau atšauktą. Tikrai 
vasariška saule ir malonus vė
jelis sudarė labai gerą oro kom 
binacija, kurioje malonu buvo 
praleisti visas ilgokas vasaį- 
rinis popietis.

Piknikų vieta dar visai ne
naudota, atrodė, palaimintu 
gamtos kampeliu, švari žolė, 
vešli augmenija, obuoliais sirps 
tas didžiulis sodas, kvepiąs me 
dum ir šviežios augmenijos 
kvapu.

Tokia graži diena, Joninės ir 
skautų laužas sutraukė paly
ginti daug žmonių, kurių skai
čius, žinoma, sunku tiksliai 
nustatyti, bet jis buvo arti 
1000. Vien automobilių, ku
rie suvažiavo į gegužinę, buvo 
apie 50. Pažymėtina, kad dau 
gumoje tai jau buvo naujųjų 
ateivių - tremtinių automobi
liai, nors u ankstyvesniųjų atei 
vių, kaip pp. Matulaičių, pp. 
Petroniu, pp. Mačionių, pp. 
Monstavičių, p. Jakubkos ir ki
tų, mašinos taip pat buvo pil 
nos pikniko lankytojų. Tačiau 
dipukai mašinų skaičiumi jau 
pralenkia anKsiyvesniuosius 
fiteivius. . . bent gegužinėis,e.

Ligi 1 vai. vakaro buvo šo
kiai, kuriems buvo labai gausu 
įvairiausios muzikos. Po sep
tintos prasidėjo Joninių lau
žas, kuriam vadovavo p. Sa- 
balys. Visų sričių Montrealio 
lietuvių skautės u skautai gau 
siu būnu dalyvavo laužo pro
gramoje, kuriai buvo sugalvo 
ta visokiausių pokštų: vaidini 
mų, operų, dramą ir tt. Visa 
tai buvo peipinta dainomis, ku 
rias apiin klaužą susirinkusieji 
ypač dideliu pamėgimu daina 
vo. Atrodė, kad tiek „naujie 
ji kanadiečiai“ Lėk senieji ir 
ypač senieji tikra meile daina
vo ir nebuvo net patenkinti 
kai kuri daina buvo nutraukia 
ma per vidurį.

Tikrai buyb gražu. Graži 
laužaviete iš visų pusių buvo 
apstota gausių tautiečių ir 
aukštų, šakotų medžių.

Ir piknikas ir laužas praėjo 
gražioje nuotaikoje, labai kul 
turingai ir blaivioje atmosfero 
je. Mūsų skautams už suruo
šimą taip gražaus laužo priklau 
so didelė padėka.

Beje, piknike lankėsi labai 
daug naujų žmonių: arba ne
seniai atvykusių iš Europos, ar 
ba iš JAV, arba iš kitų Kana 
dos 'svietų. Be kitų, lankėsi 
Kingston© universitete dirban
ti mokslinį geologijos darbą 
Lietuvos geologe p. Rimšaitė.

Dabai popietiniai piknikai- 
-subuvimai bus kas sekmadie
nis po pietų, jeigu tiktai leis 
oro sąlygos. Piknikai pradeda 
mi apie 5 vai. po pietų.

Ačiū visiems. tautiečiams, 
kurie atsilankė Joninių pikni
ke ir dalyvavo Joninių laužo 
parengime.

JONINIŲ VAKARIENĖ.
Birželio mėn. 21 d. L. K. 

Moterų Dr-ja Aušros Vartų pa 
rapijos salėje suruošė gražią 
Joninių vakaienę. Vakarienę

bonas susilaukė daug sveiki
nimų, gelių ir dovanų.

Sveikino kunigų vardu kun. 
prof. Gaidamavičius, Par. ko
miteto — S. Kęsgailą. Ateiti
ninkų — Pr. Kučinskas, Šv. 
Elzbietos dr-jos — O. Motuzie 
nė, Vargo mokyklos — mok. 
A. Ališauskas, choro — A. Pie 
šina.

Šokiams grojo „Meliodijos“ 
kapela vadovaujama A. Pieši
nes. Šokių perti aukos me tu 
įvyko turtinga loterija. Visi 
fantai buvo suaukoti pačių na 
rių ir visuomenes. Fantus lo 
terijai aukojo: pipirams ir drus 
kai indelius — p. Miškinis, pa 
duškaitę — p. Gorienė, saldai 
niams indelį — p. Matulienė, 
3 lėkštutes daržovėms — p. 
Kuprevičienė, tacą — Linkū- 
nienė, peleninę p. Vilimienė, 
puoduKą kavai — p. Palubins- 
kienė, suknelei medžiagą — p. 
Vazalinskienė, takelį megztą 
ir servetėlę — p. Vaišvilienė, 
2 servetėles megztas — p. T. 
Stankūnaitė, konjako bonką — 
pp. Stankaitienc, Adomaitienė, 
Mališkitnė, Jokuoaitienė, ir O. 
Stankūnaitė, saldainių dėžę — 
p. Drevinskienė, staltiesėlę — 
p. Daukšienė, saldainių dėžę— 
p. Povilaitienė, komplektą in
delių: sviestui, cukrui, pienui
— p. Motuzienė, 2 puodukus 
kavai — geradaiis, 2 staltie
ses — p. Selkauokienė, serve
tėlių komplektą -— p. Černie
nė, stlatiesę — krautuvė J. M. 
Vallieres, lėkštę — Bruno 
Cousinear krautuvė, 2 lėkštes
— p. Anelė Jokubaitytė, 2 drus 
kines — p. Stainulytė, rankš
luostį — p. Vaupšai, pyragai
čių dėžę — p. Žemaitienė, vy
no bonką — p. Strėlienė, Kale 
dų senį, cigarečių 50, tortą — 
p. Burbienė, kojinių porą — p. 
Gauriene, komplektą lėkščių — 
p. Lekmckienė, sigarečių 60— 
St. Žemaitienė, piniginę — 
Chavaler krautuvė, daržovėms 
padėklą — geradaris, vyno 
bonką — p. Klrčiuvienė, dvi 
vaisių lėkštės — p. Ambrasas, 
bonką vyno — p. Ladyga, 1 
tuziną alaus — p. Mačionis, 2 
dolerius — p. Lazarikas, 1 do
lerį — p. Žukas, 1 tuziną alaus
— p. Subačius, saldainių dėžę
— p. Lresunartrenė, Martini 
bonką — p. Jakubauskienė, 
rankdarbius — p. Černiuvienė 
ir Miss Mary Pakulis.

Vakarienė praėjo tvarkiny 
gai ir gražiai. Visi valgiai bu
vo paruošti pačių narių. Dr-jos 
veiklai pagyvinti daug prisidė 
jo naujoji valdyba ir ypač jos 
energinga pirm. E. Navikėnie 
nė.

O „Ii. L.“ taip pat prisidėjo 
prie aukų naujos bažnyčios sta 
tybai, paskirdama 4.50 dol., t. 
y. pusę pinigų gautų už vaka
rienes skelbimus,

Viena rengėjų.
SLA MONTREALIO 

KUOPOS GYDYTOJU, 
dr. E. Andriukaičiui išvyks
tant į JAV, sutiko būti dr. R. 
Pniewski, kurio skelbimas yra 
dedamas „N. Lietuvoje“. Dr. 
R. Pniewski kalba keliomis kai 
bomis.

MONTREALIO SKAUTŲ TUNTAS
praneša, kad į Kanados rajono 
stovyklą išvykstama šį penk
tadienį, birželio 27 dieną, 9 
vai. vakaro. Viena skatų gru 
pė renkasi AV parapijos salė
je, antra — 5421 Lafond St., 
Rosemount. Abi grupės pri
valo ten būti bent pusvalandi 
prieš išvykimo laiką. Kiekvie
nas skautas renkasi pilnoje sto 
vyklineje uniformoje. Su savim 
pasiima sekančius daiktus: 
šaukštą, šakutę, lėkštę, puo
delį, du čekius, paltą, megztini, 
antrus batus bei kojines ir 
prausimosi priemones. Be to, 
kiekvienas privalo turėti galio 
jantį nario liudijimą. Dėl pik
tesnių informacijų skambinti

telefonu GI 3153.
Pask. St. Naginionis,

Montrealio Tunto Tuntininkas.

„NERINGOS“ SKAUČIŲ 
TUN I O STOVYKLA 

įvyksta St. Emile de Montcal- 
me nuo 27 birželio iki 6 liepos.

Stovyklos atidarymas birže
lio mėn. 29 d. ir uždarymas lie
pos mėn. 6 d.

Skaučių tėvai, bičiuliai ir 
Montrealio visoumenė kviečia
ma tom dienom Montrealio se 
sės aplankyti ir praleisti malo 
niai seaniadienį Laurentian kai 
nose.

Skin. Ir. Lukoševičienė, 
„Neringos“ skaučių tuntininkė.

\\/ ->J ORTAS
ANTRŲJŲ ŽAIDYNIŲ ŽENKLE.

Toronto kukli pradžia, be
veik po pusmečio iaiko jau turi 
realų ir plačios apimties atgar 
sį: Cleveland© sporto klubas 
„Žaibas“, vadovaujamas ener
gingojo A. Bielskaus ir nuošir 
džiai remiamas vietinės lietu
viškos visuomenės, liepos m. 
4, 5 ir 6 dd. organizuoja didės 
niu mastu šiaur. Amerikos spor 
tininkų sąskrydį.

Be standartinių krepšinio, 
orinio ir stalo teniso varžybų, 
kurios buvo pravedamos To
ronte, šiais metais dar praside 
da lengvoji atletika ir futbolas, 
kas bus tikrai malonus paįvai
rinimas sporto šventėj. Lengv. 
atletikoj vyrų grupėj prave
damos 8 disciplinos, moterų — 
6, jaunių — 7 iv taip pat po 
porą dalykų jaunučiams ir mei 
gaitėms. čia svarbiausią vaid 
menį suvaidins šeimininkų 
„Žaibo“ sportininkai, kurie sa 
vo klube nenuilstamai kultiu 
vuoja šio taip reto emigrantiš 
ko sporto šaką, kartu dažnai pa 
sirodydami ir amerikiečių var
žybose. Tarp kitko, dvi žai- 
bietės E. Šikšniūtė ir S. Juod
valkyte neseniai tapo Ohio 
valstybės meisterėmis, tuo pa
čiu gaudamos teisę varžytis JA 
V-bių moterų 1. a. pirmenybė 
se. Futbole pakol kas pasi
reiškia tik New J orkas, Chi- 
caga ir Torontas, kurių du pa
skutinieji varžybose, atrodo, 
tikrai dalyvaus.

Žaidynėms pravesti, sudary 
ti atskiri komitetai, kur gau
siai talkininkauja lietuviška vi 
suomer.e, pav., garbės komi
tetą sudaro aukštesnieji vieti

nės administracijos ir bendri
nių lietuviškų oiganizacijų ats 
tovai. Į jį įeis n labjau pasi
žymėję sportiniame gyvenime 
asmenys. Organizacinis komi 
tetas sudarytas net iš 17 asme 
nų, pirmininkaujant žniomam 
visuomenininkui J on. Daugė
lai, kuris rūpinsis beveik visais 
žaidynių leikaiais. Toliau ei
na varžybų ir jų. priežiūros ko 
mitetai — grynai techniškam 
pavedrimui. Jų sudėtin Įeina 
naujojo sporto K-to nariai ir 
atskirų dalyvaujančių klubų 
atstovai.

Sporto komitetas jau anks
čiau yra išleidęs atsišaukimą į 
JAV ir Kanados lietuvių visuo 
menę skirti dovanų varžybų 
inugalėtojaiĄS. Jei sportinių 
žaidynių idėja bus stengiamasi 
ir toliau išlaikyti, ar neapsimo 
ketų sikrti pereinamąsias do
vanas, kurių pakaktų 2—3 me
tų laikotarpiui. Dabar kiek
vienu atveju reikalinga atski
ro maldavimo ir tuo atžvilgiu 
tam tikro įkyrumo. Prie perei 
namųjų trofėjų, kurios dažniau 
šiai būtų skiriamos komandinių 
susitikimų nugalėtojams, būsi 
mieji rengėjai garėtų pasidairy 
ti savo aplinkinėj visuomenėj 
ir tuo sukaupti kad ir kukles
nių individualinių dovanėlių 
atskiriems, geriau pasirodžiu- 
siems dalyviams. Šituo pa
pildymu varžybų apdovanoji
mo etiketas būtų visai paken
čiamai išlaikytas.

Cleveland© „Žaibo“ klubui 
ir jo vadovams, užsimojusiems 
neeiliniai Įvykiai ir užsitikri
nus platų visuomenės užnuga

IŠNUOMOJAMAS erdvus 
kamabrys. Teirautis po 7 vv.

HE 6926.

«*» ?-o <?>-
GABUS MOKINYS

Vilasaliečių, pp. Vilimų Jo
nukas labai gerai mokosi n į 
aukštesnį skyrių yra perkeltas 
be egzaminų.

AUTO IR NELAIMĖS.
Per paskutinius 20 metų Ka 

nadoje autonelaimėse žuvo 30. 
000 žmonių ir apie pusę nulio 
no sužeista. Vien 1950 metais 
autonelaimėse užmušta 2.300 
ir sužeista apie 50.000 asmenų.

Kaip įvyksta nelaimės, pa
rodo šie faktai, Kurie įtikina, 
kad automobilistai vengia pil
dyti įsakymus. Vien Montre

-O-' ‘ -m©?-

STAIGMENA MONTREALY
Veronikai ir Kazimierui Li- 

kams neseniai buvo suruošta 
25 metų vedybinio gyvenimo 
—sidabrinės sukaktuvės, ku
riose dalyvavo daug svečių ir 
sidabriainko brolio sūnus su 
žmona iš JAV.

Prieš vestuvinė staigmena 
buvo suruošta pas p. N. Krikš 
čiūnienę giminaitei iš Detroi
to, p. Cecilijai Barauskaitei.

SUDEGINO JONINIŲ ‘ 
VEŽIMUS

H. Julien gatvėje buvo pa-
pradėjo p. E. Navikėnienė, pa
sveikindama kleboną ėvą Joną 
Kubilių n kitus vakarienėje da 
lyvaujančius Jonus, ir įteikda 
ma gražią dovaną. Gerb. kle-

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Esu 32 metų vyras, kasyklų 

darbininkas, gimęs Kanadoje, 
bet tėvų išauklėtas lietuviu ir 
patriotu. Tėvų noras buvo, 
kad sukurčiau lietuvišką šei
mą, ir aš pats noriu vesti lie- 
euvaitę. Todėl, būčiau laimin
gas, jeigu į šį mano pasisaky
mą atsilieptų lietuvaitė, norin
ti sukurti lietuvišką šeimą. Pra 
šau rašyti: Mr. P. O„ 7722 Ge 
orge St., Ville Lasallle, Mont 
real, P. Q., Canada.

PROGA! Parduodamas ge
ras automobilis, pilnoj tvarkoj 
už 450 dol. su leidimu 1952 m. 
Savininkas išvyksta .ir yra pri
verstas parduoti. Naudokitės 
proga! 378—7 Ave, Ville La- 

salle. TR 7826.
VASAROTOJAMS 

DĖMESIO!
Išnuoinoju kambarius gra

žioje St Laurent kalnų vasar
vietėje St. Emile (savaitėmis, 
mėnesiais arba visam vasaros 
sezonui). Gražus ežeras, ge
ros maudyklės, patogus priva 
žiavimas automobiliu arba au
tobusu. Prieinamos kainas.

Teirautis pas M. Šukį, TR 
0141, Montreal.

aly už statymą ne vietoje au
tomobilių, nubausta per pir
mus 4 1952 m. mėnesius 8.498 
asmens. 1951 metais pabau
das sumokėjo 53.091 asmuo.

EVANGELIKŲ ŽINIAI.
Kaip jau žinoma, liet, evan

gelikų suvažiavimas š. m. lie
pos 4—3 d. įvyKS Pabaltiečių 
bažnyčios (St. Andrews) pa
talpose, Carlton ir Tarvis gat
vių kampe. Pianešame, kad 
turime važiuoti pavieniai, kas 
mašinomis, kas traukiniais, nes 
organizuotam važiavimui nėra 
pakanKamai žmonių. Jei kas 
dėl važiavimo neaišku, prašo
me skambanti p. M. Šulmistrui 
TR 7652.

Bažnytinis Komitetas.

Š. m. birželio mėn. 6 d. pa
siųsta Liepholzo gimnazijai 68 
dol. aukų gautų iš nuolatinių 
gimnazijos rėmėjų, mokančių 
kas men. po 1 dol.
J. Dragašiaus 7 dol. (VI. 52) 
J. Gaižučio 5 dol. (V. 52)
J. JuŠKaičio 5 dol. (V. 52) 
A. Juciaus 5 dol. (II. 52) 
S. Treigio 5 dol. (V. 52) 
A. Kuolo 4 doi. (V. 52) 
L. Tamošausko 4 uol. (III. 52) 
A. Anys.enės 3 dol. (II. 52)
K. Grigaičio 3 dol. (III. 52) 
S. Kačauausko 3 dol. (XI. 51) 
P. Leiio 3 dol. (III. 52) 
A. Pundzevičiaus 3 d. (IV. 52)
J. Simonavičiaus 3 d. (III. 52) 
H. Stepaičio 3 doi. (III. 52) 
V. Balsio 2 dol. (II. 52) 
A. Bumbulio 2 dol. (XII. 51)
K. Gapucio 2 del. (V. 52) 
K. Jamcaus 1 del. (III. 52) 
ir vienkartinių aukotojų:
V. Puodžiūno 3 dol. ir
V. Kudirkos 2 del.
(Data nurodo paskutinį mėn. 

už kurį gauta auka).
domis aukomis išlaikomas 

gimnazijos III klasės mokinys 
Ma: tylias Sprogis, kurį mums 
gimnazija parinko. Jis yra maž 
lietuvis, susipratusių tėvų vai
kas, laoai gabus mokinys. Jo 
išlai 'ymui kas mėn. reikės 
pasiųsti po 20 do.

^Nuolatinių gimnazijos rė
mėju Toronte turime tik. . . 30, 
aišk'ai peimažas skaičius. Kvie 
čiame daugiau lietuvių į talką. 
Gimnazijos nuolatiniu rėmėju 
galima užsirašyti peš MLBD 
ižd. A. Kuolą 143 Claremont 
Str., tel. EM — 4—1591.

MLBD Toronto sk.
LATVIŲ DAILININKO 

SUKAKTIS.
Prof. Janis Tidemanis, bir

želio 11 dieną minėjo 25 metų 
dailės darbo sukaktį. Ta pro
ga buvo suruošta dailės darbų 
paroda Šv. Andriejaus bažny
čios patalpose, Jarvis ir Carl
ton gatvių kampe.

SUTUOKTUVĖS.
Praėjusią savaitę Toronte iš 

tikimybę vienas kitam prisie
kė Mikas Staigys ir Marija 
Kaušas iš Port Colborne bei 
Juozas Pycas ir Anastazija 
Rauktys iš Hamiltono. Abi 
gyvenimui susirišusios jauna 
vedžių poros civilinius forma
lumus sutvarkė per Jono Juš- 
kaičio teisinės-kalbinės pagal
bos įstaigą, (kor.)
ŠEŠTADIENINĖ MOKYK

LA BAIGĖ DARBĄ. ..
Ta proga buvo suruoštas 

tam pritaikytas aktas. Mok. 
vedėjas mok. p. Gaižutis pasa
kė prakalbėję, kapelionas kun.
t~" įt-.1.-" 1 ---------T’J

rį, linkėtina geros sekinės, kam 
didelę įtaką sudarys ir kitų klu 
bų pastangos ir pilnas dalyva
vimas. alpuk.

ruošti 22 Šv. Jono eisenai ve 
zimai, specialiai tam tikslui pa 
puošti. Bet Joninių rytą, apie 
4 vai., kaip spėjama, kažkokie 
piktadariai padegė ir 19 veži
mų sudegė. Eisena vis dėlto 
įvyko. Lietuvių vežimas vaiz 
davo Vargo mokyklą. Ją įpa- 
vidalino dail. Jonas Ladyga.

VIENA PAGIMDĖ DVY
NUS, KITA IŠTEKA .

Berta Juraitytė-Paiardy pa 
gimdė dvynukus, o Danutė Ju- 
raityte išteka už anglo R. Hai 
wood.

Dela Skruibytė susituokė su 
Alfonsu Stankum. Jaunoji po 
ra povestuvinės kelionės išvyr 
ko į JAV.

Pacevičius nusisKundė, kad kai 
kurie tėvai iš vaikų reikalauja 
poterius kalbėti angliškai. 
Konstatuota, kad ne visi tėvai 
leidžia vaikus į šią vargo mo
kyklą, nes mokinių buvo tik 
apie 120. Po kalbų sekė meni
nė dalis, kurią atliko patys mo 
kiniai, po to pavaišinti ir ge
riau mokęsi apdovanoti- dar 
knygomis. Simbolines dovanas 
gavo ir mokytojai (bilietų va
žinėti tramvajais).

LASO SUSITARIMAS DAR 
NEĮVYKĘS

„T. Ž.“ redakcijai laišku, 
kurį pasirašė dr. A. Barkaus
kas iii Pr. Berncckas, teigia
ma, kad susitarimas L<ASe dar 
neįvykęs. Visuotinio susirin
kimo nebuvę, bet tam tikrą su 
sirinknuą šaukęs kažkuris ten 
pašalintas asmuo Susirinki
mui pirmininkavęs ne LASo 
žmogus. Tas susirinikmas ir 
jopasisakymai sukomplikavę de 
rybas dėl taikos. Susitarimo 
klausimas, tokiu būdu, lieka 
dar tiktai spręstinas ir jam jieš 
koma galimybių ir išeities.

SKAUTŲ KURSAI 
UŽSIBAIGĖ.

Toronto skautų vadovybė 
(Kairys, Stepaitis, Gaižutis) ir 
jūros skautų tautinių šokių gru 
pė (vadov. Ličkūnaitės), bir
želio mėn. 18 d. dalyvavo Ka
nados skautų Gilwell kursų pa 
baigtuvėse. Paskutinis laužas 
ir pobūvis įvyko Ontario comi 
siomeriaus Tisdale vasaros re
zidencijoje, prie Oakvilles, Ori 
tario ezeio pakrantėje. V. M.

„CARITAS“ POBŪVIS.
Toronto lietuvių parapijos 

šalpos ■■ labdaros komitetas 
„Caritas“, norėdamas suteikti 
daugiau lėšų šalpos reikalin
giems, š. m. birželio m. 28 d., 
šeštadienį, didžiojoje UNF sa
lėje rengia linksmą pobūvį. 
Meninę programos dalį išpil
dys ir veiiau šokiams gros To
ronto net. orkestras „Trimi
tas“.
SUMAŽINO ATLYGINIMĄ

Massey-Harris fabrikuose 
Toronte pirmą kartą po ilges
nio laiKo buvo sumažintas at
lyginimas visiems darbinin
kams 1 centais už darbo valan
dą. Tas paliečia apie 7.100 dir 
bančiųjų, kurių tarpe yra dido 
kas skaičius ir mūsų tautiečių.

Atlyginimas sumažinamas 
pasiremiant šutai tirui, sudary 
ta 1951 tn. tarp UAW unijos 
ir darbdavio. Pagal tą susitari 
mą, proporcingai pagal pragy
venimo brangumo svyravimą, 
keičiamas ir darbo ėmėjų už
darbis. Paskutiniu metu pasi 
darius pragyvenimui Kanadoj 
pigesniam, automatiškai pasi
remiant minėta sutartimi, su
mažintas u atlyginimas už dar
bą. Jonas J. Juškaitis.

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.

Kalbinė pagalba teismuose, štuokos, nuosavybės perlei
dimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 

Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.
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