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Pasaulinė įvykių savaite mokvtojos JUBILĖJUS
DIDELĖ KRIZĖ GENEVOJE IR KALBOS APIE KARO 

IŠPLITIMĄ.
Tai, kas šiandien domina vi-jokio noro susitarti, baigti l._ią 

są žmoniją, — Indokinijos n ir atstatyti taiką, tai 
; taikos klausimai, — ■ 

yra atsidūrę didelėje krizėje. 
Derybos Genevoje atsidūrė pa 
dėty be išeities. Komunistai nei

Už- na į susitarimą. Jie, kaip Gene-
J J.lų’Re‘ikaTų Mbristerijai t0.’voje suprantama ddsia ir nori 
kio turinio rašto, ape kuirį kai- išlaukti laiką, kada 
ba p. S. Lozoraitis, nėra rašęs, 

atsakymo nelau-

NEW YORKO NAUJIENOS
NE VISI KELIAI ŠIANDIEN PRO ROMĄ VEDA.
(Specialiai Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

DIPLOMATŲ ŠEFO PRANEŠIMA IŠANALIZAVUS. NU 
MATOMAS Vliko POSĖDIS. PIRMININKAI RUOŠIASI 
OFICIALIEMS PASIMATYMAMS ’____
SUSIRGO K. ŽALKAUSKAS. ALB LOKas 

JUDINTI KULTŪRINIUS REIKALUS.
Diplomatų Šefo pareiškimas apeliacijų į lietuviškąją visuo- 

spaudai dėl lietuviškų reikalų menę neraikalingas ir kuris vi- 
atstovavimo Bonnoje buvo šia su būtų tik sveikinamas, 
igrnena. Tiek savo turiniu, tieK ------------
savo išvadomis. D. Š. pareiškė. Žiniomis iš Europos VLIK- 
kad jis šį pareiškimą daio iš kas žada susirinkti posėdžio bu 
„autoritetingų šaltinių suteikto želio 22 dieną. Dienotvai kėje 
mis žiniomis“. Bet tie autorite- sąmatos antram šių metų pus- 
tingi šaltiniai yra ne vienam D. mečiui priėmimas ir kiti reika- 
Šefui žinomi, o taip pat žinc- lai. Tų kitų reikalų tarpe yra 
mas turinys rašto, liečiantis tokiu, kuriuos būtu geriau ne- 5 
VLIKo atstovo Bonnoje paaky svarstyti iki pirmininkai sugrįš į > Lozoyraitis nesutiko ir at- balsavimus prižiūrėtų visai neu Maskva ir jos diriguojamos jė- 
rimą. Šis autoritetingų šaltinių is JAV, nes jų svarstymas, grci r ’• .... _ _ ■<,
raštas liečia ne patį paskyrimo čiau sukels tik bereikalingą er- 
faktą, kurio jis nekeičia, bet tik zelį, visvien ar jie būtų nutaili 
aptaria minimojo posto esmę, vienaip ar kitaip, 
kuri yra pasakyta taip, kaip ji ------------
buvo paskelbta vokiečių spau- Savaime suprantama, 
doje, kad Bonnoje yra priimtas pirmininkai, besiruošdami 
VLIKo „Vertrauensmann“ ar- siantiems pasimatymams 
ba „Delegierte“, kuriam leidžia shingtone, turės savo norimus 
ma įsteigti biurą ir išdavinėti pasiekti objektus išdėstyti raš- 
Lietuvos piliečiams pasus. Tie tu. Atrodo, kad jie tai atliks 
sa, Bonna nėra davusi alsaky- bendradarbiaudami su L. Mi
mo, kaip ir D. Šefas mini, į nisteriu Washingtone PoviL 
VLIKo skiriamąjį raštą. Bet Žadeikių, kuris pasimatymuos 
juk toks atsakymas ir nereika- su JAV asmenybėmis dalyvaus, 
lingas, nes jis galėtų būti tik Taip pat atrodo, kad paruošia- 
rašto gavimo pakvitavimas. Ka muosius darbus atliekant, labai 
dangi raštas buvo VLIKo atstu didelių pažiūrų skirtumų tarp 
vo įteiktas Bonnoje asmeniš- pirmininkų ir min. P. Žadeikių 
kai, tai toks pakvitavimas nebu neiškils. O tatai reiškia diplo- 
vo reikalingas, nes jau toks raš matų ir kitų veiksnių tolimesnį 
to priėmimo faktas ir leidimas sklandų bendradarbiavimą, ku- 
įteikėjui steigti biurą ir atlikti rį vienos srovės lietuviškoji sp 
pasų išdavinėjimo veiksmus, auda norėtų pavaizduoti tam- 
yra daugiau negu j 
mas. Kas liečia D. Šefo pareis- daroma, jie patys geriau žino, 
kimo vietą, kur jis sako, kad Tik gaila, kad jie tai daro ne sa 
„šia proga Vokietijos Vyriausy vo, bet Lietuvos laisvinimo vai 
bės sluogsniuose buvo pakarto- du. 
tinai pareikšta, kad Vokietija ir —-------  lais Bonnoje.<
toliau nepripažįsta Baltijos K. Žalkauskas jau būdamas

TREČIAS DOKUMENTAS 
DĖL PASKYRIMŲ.

(Pirmus du žiūrėk 3-me šio nu 
merio puslapyje).

VLIK‘o Vykdomosios Tary
bos pirmininko K. Zaikauske 

WASHINGTONL. atsakymu i New Yorko lietu‘Kl eine 
PRADEDA VN korespondentų pasiteiravi- cJOb 

mus dėl Diplomatijos Šefo sp-'”J 
atidoje paskelbto dementavimo 

santrauka:
1) VLIKas, Vokietijos 

sienių 1

ir jokio

KYLA PIETRYČIŲ AZIJG r 
SAUGUMO KLAUSIMAS.
Tuo klausimu Dulles, Įkalbė

damas į Amerikos tauta, paieiš 
kė, kad kyla klausimas, kun.i 
gali privesti Ameriką prie Kai 
nio įsikišimo Indokinijoje. No
rs Anglija į derybas ėjo turėda
ma vilčių, bet įsitikino, kad ko 
munistai taikos nenori, todėl

VISA INDOKINIJA BUS 
UŽKARIAUTA.

Nesutariama dėl šių dalykų . Edenas Genevoje pasiūlė kons 
Diplomatijos Še- visuotinių balsavimų ir tuo atsi tatuoti, kad derybos nepavyko 
Bonnos Vokieti- klausimo laisvos gyventojų va jr išsiskirstyti.

į. hos. Komunistai nesutinka, kad Tokiu būdu matome, kad

taigi
kia.

2)
siūlė
fui pristatyti
jos vyriausybei sutartą asmenį,

VLIKo 
pačiam

Pirmininkas pa

metė visus VLIKo Pirminiu-tralių valstybių komisija. Ko--gOs yra pasiryžusios eiti į Karo 
ko prelato M. Krupavičiaus pa munistai nesutinka išvesti įsi- išplėtimą. Todėl rašant siuos 
siūlymus tartis dėl Bonnoje ski brovėlių iš Laoso ir Kombodž- žodžius, tenka pasakyti, kad 
riamo asmens. Tuomet atstovą05, kurie įsibrovė kaip agieso- gyVename labai trapios politi-

kad paskirti nutarė VLIKas ir jo 
atei ^yk<^ornojt Taryba . Laikinai 
„ja atstovu Bonnon buvo paskii- 

tas dr. Petras Karvelis.
3) Dr. P. Karvelis gegužes 

4 d. pranešimu Bonnoje jis įtei 
kė VLIKo Pirmininko pasirašy
tą paskyrimo rastą. Raštas, Vo 
kietijos Užsienių Reikalų Mi
nisterijos, susipratus dėl jo te
ksto, priimtas. Tuo pačiu ir bu
vo priimtas dr. P. Karvelis ats
tovauti Lietuvos reikalus prie 
Bonnos vyriausybės.

4) Dr. P. Karvelis, pasirė
męs autoritetinga i 
yra man ; 
Gerutis, 
Reikalų Ministerijoje nėra pri-

, . . . . statytas, net nėra buvęs ir jo-pakvitayi-sesnemis spalvomis. Kodėl taip kįo 'tstovavimo nevykdas> nJrb
p. Lozoraitis kovo 19 d. rastu atostogas. 

.-1”: ~1"
nešęs apie dr. A. Geručio pasky ma vienuolių seselių, nuo lie- re*kšta sveikinimų ir linkėjimų,
rimą ^rūpintis Lietuvos reika- „Nepriklausomos Lietuvos“ pa f“" ’ / Tai įteikta vertinau dovanu Be

teiktoms žinioms atitaisyti bu- ’ kur*3 priimami 41V Ml 1 LZU4/IU VU XJUIVIJVU ••••••• «.*»u jmm oz m lv« a lwl zam .
Valstybių prijungimo prie So-Washingtone kiek susirgo. Grį TUO KLAUSIMU PASISAKO 
vietų Sąjungos“, tai reikia pa- žus jam į New Yorką, jis gydy- DIPL. ŠEFAS,
sakyti, jog tai buvo pareikšta tojų buvo paguldytas 3 dieno- Aukštai Gerbiamas L"
kaip tik VLIKo atstovui savoms į lovą, bet po tų trijų dieni. ponas Kardeli <
skiriamąjį raštą Bonnoje įtei-gydytojai jį paguldė sekančiu- „Nepriklausomos Lietuvos" im/sYriškiu manTmh'a na/ir 
kiant ir kad šio pareiškimo ga-ms trims savaitėms. Jo sveika- n . :x „eP-nžes mėn 12 d P u ’ reisklu mano gilią pag. 
.vėjas buvo VLIKas. ta nors ir nėra aliarmuojanti, buvo paskelbta korespondenci-

Tad D. Šefo padarytos išva-bet padėtis yra pakankamai ja „New Yorko naujienos“, ku- ,v. , , „.„uov, «vW...auou
dos, kad VLIKo atliktieji veiks nmta- Šeštadienį gegužės 13 d. rioje yra šitoks sakinys: .....Čia raic!° la‘šk^ v’sa* prieš tikras- L .. nr • Q dėl vaįku užre 1S.
mai yra nesuderinami su Lietu- J‘8 negalėjo vykt, į Worcnestc- tik tenka priminti, kad dėl Kai čio išleidimą, del laiko ir vietos travimoJ : vasaros aikštelę ar .
vos prestižu ir tegali apsunkiu- rb Mass, kaip buvo pasižadėjęs velio paskyrimo VLIKas jau stokos V1SO J° susirašinėjimo su vaiku darželį, reikia skambinti 14 PSICHOLOGŲ KONGRE 
ti Lietuvos atstovavimo kiausi-*r vietoje jo nuvyko p. V. Sidzi kelis mėnesius yra padaręs nu VLIKo pirm. M. Kiupavičiuin ^esįog vienuolių seselių busti- SAS MONTREALY, 
mą Vokietijoje“, būtų visai m- kauskas. Sąlygos pataisyti svei tarimą, tik Vykd. Tarybos ne- neįstengdama paskelbti, čia pat nėn, telef. PO 6-9397. buvo įdomus, nes jame dalyėa-
suprantamos, jei nežinotume tų ka*3> b^nant_ New Yoike K. DUVęs vykdomas, nes buvo tu-^et a tlktai vįet?> k^rivtiesi°’ Skautu ir skaučių stovyklos vo viso pasaulio žmogaus dva- 
santykių, kurie paskutiniu me- Žukauskui butų labai nepalan-rįma vilčių, kad tuo reikalu pa &iai becia aptariamąjį laiške rei vjsuomeneį ;au žinomos nosiniu jėgų tyrinėtojai, o ju tai - 

--------  - --------- ------ ----------------------------------------------------------------------------------Į .k,tt,re77uo?“a jos rensiamos kasmet. Kvietu pėdu lietuviai - iš Detroito 
reikalui, jeigu kils platesnio iiu ma . stovyk]as ]ejstj yap prof. Pikūnas ir iš Otlawvs di. 

kus ir ne skautus. Šidlauskaitė. Įdomu, kad 4 ru
Jeigu kas neišsigalėtų susi--81? profesorius visą laiką „ga- 

už stovyklą nors ir mini 
o -Utt /.M t k. malaus nustatyto mokesčio, K.

„Savo 1953. XII. 20 laiške B B-nės Valdyba, gavusi tėvų

Plačiai žinomoji visuomenės 
veikėja Marija Arlauskaite, T. 
Fondo įgaliotinių komiteto pir
mininkė Kanadoje, buvusi „Ne 
priklausomos Lietuvos” redak
torė ir administratorė, KLCT 
narė ir aktyvi veikėja, is profe-

riai iš Vietnamo. kos momentą, kuris nieko gera
Kadangi komunistai nerodo kol kas nežada.

JAUNUOMENĖS ATOSTOGŲ REIKALU.
Baigiantis mokslo metams ną ir šiuo atveju atostogų Klau- 5*j0S yra mokytoja. Ji mokyto- 

tėvams kyla klausimas, kaip susimas iškyla visu aštrumu. jauja jau 25 metai. Dabar ji mu 
tvarkyti savo vaikų atostogas. Kiekvienu atveju, nepaliki- kytojauja St. Mark anglų pra- 
Daugelis jaunuolių, gyvenimo me vaikų demoralizuojančio^ džios mokykloje. Kai Montiea 
sąlygų verčiami, imsis kokio no gatvės aplinkumoje! Stoniu- ty veikė lietuviškos mokyklos, 
rs apmokamo darbo. Kai kurie mės, kiek pajėgdami, juos iš normalaus tipo, M. Arlauskaite 
vaikai, turėdami daugiau pasi- siųsti į vasaros aikštes, vaikų buvo vienos jų mokytoja.
turinčius tėvus, galės būti is- darželius ir pan. Suėjus 25 metam mokytojos
siųsti į vasarvietes. Montrealio lietuvišicąjai jau- darįjO sukaktuvėms, jai St. Mar

ens, pasu t- Tačiau, kas daryti su likti-nuomenei šią yasaią yia sekau-ko mokykloje suruoštos pagerb 
informacija, s*a’s vaikais, kurių bus daugu-^*os galimybės: tuvės. Sidabrinių darbo sukak-

oranešęs, kad di. a’ma? Iš šios daugumos laimio- L Skaučių, stovykla, į kūną tuvių Jubiliatę, mokyklos spe- 
Vokietijos Užsienių Eesn* bus t'e vaikai, kurių mo-bus priimamos ir ne skautės cialiai jai suruoštoje iškilmėje, 

tina ar tėvas atostogų metu ne mergaitės; pagerbė švietimo minsterijot
bedirbs. Jie galės padėt vaike 2. Skautų stovykla, į kurią atstovai, mokyklų direktoriai, 
ms naudngiau praleisti vasaros taip pat priimami berniukai ne didelis būrys kolegų-mokytojų 

. Daugelio betgi vai-skautai; ir bičiulių. Pasakyta jos darbus
prel. M. Krupavičiui buvo pra- kM abu tėvai dirba kiaurą die- 3. Vasaros aikštelė, rengia- gražiai įvertinančių kalbų,. pa-

pos 1 d. iki rugpjūčio pradžios, Ja* jte*kta vertingų dovanų. Be 
• • • į vaikai pra-10 iškilmei pritaikyta ir merns-
džios mokyklos amžiaus ir ka programa.

skelbtum savo laikrašty čia pri 4. Vaikų darželis, pastoviai „NL“ redakcija ir administra 
dėtus nuorašus ir šį mano laie išlaikomas tų pačių vienuolių, cija prisideda prie visų gražių 

seselių, j kurį priimami vaiku- sveikinimų ir linki p. Marijai 
Siųsdamas geriausius linko- čiai 3—6 metų amžiaus. Arlauskaitei sveikatos, ištver- 

Vaikti užregistravimo į sto-mės darbuose, neišsenkamo en- 
Lozorai’tis. vykias laikas ir vieta nurodyta tuziazmo dirbti tautos labui ir 

... j „ . , skautu ir skaučių tuntu skelbi gražiausios ateities.NL red., gavus D. Š^ p. Lozo muos^ dedamuose šiame „N. * * *

tu buvo tarp VLIKo ir Diplo- k*os- J*5 ketino vyliti į Washing Vyksią susitarti su p. Lozorai-ka.^’,v*sa, 
matų Šefo. toIJ. III. pas savo brolį, bet šeš įlu> tuo jabjau, kad VLJKo pir 1 . . -

Labai neaiški D. Šefo prane-la^*en! Jarn ^r. M. Devenis pa mįninkas buvo pasiūlęs susitai-švietimo reikalas. Seka „J. E. 
Šimo paskutinė vieta, kad „Bon 8iūlė atvykti į jo formą Water- ti dėl kandidato, o paskyrime Min- St- Lozoraičiui Romoje” *
noje, ligi sąlygos tikrai pasi-town, Conn kur jis pirmadie ragrus gaiėtų pasirašyti Dipl. V.^K° Pirnį Krupaviciaus mokėti už stovyklą nors ir mini 
keis, kontaktams su Vokietijos ngjurzeho 14 d. ketino persi- gefas Deja iš to nieko neišėjo, aisko lstrauka: malaus nustatyto mokesčio, K

, ... nežiūrint visų per kelis kartus „Savo 1953. XII. 20 laiške L. B-nės Valdyba,
Linkime jam kuo greičiau pa susitarimų bendradarbiauti...“ buvau pasiūlęs Tamstai du pu prašymą, stengsis, kiek jos kuk 

Šia versija siekiama sudaryti
a x*. j* m j at įspūdis, esą VLIKas buvo man * .-----------  -------  --------  ... šeštadienį birželio 19 d. AL iQ1 tiktai susltarti dėl kan nu^Utymas jos reikalu ir 2. kėti. 

kaip D. Šefo stebėtojas? Bet g LOKas ir vėl renkasi New djd taį tenorėjęs daly- AtstovM skyrimo reikalas., 
mūsų žiniomis iki gegužės 31 d. Yo[ke .posėdžio. DienotvaiKeje vauti kandidato parinkime, bet °"1 
dr. A. Gerutis Bonnoje dar ne rinkiminių taisyklių galutinis nepretendav?s> kad VLIKas da 
buvo pasirodęs, niekam dar iki priėmimas ALB Tarybai rink
tos dienos nebuvo prisistatęs ir **> Rinkiminės Komisijos suda- 
todėl negalėjo būti bet kieno rymas ir A. Lietuvių Bendruo- 
priimtas. O kaip tik D. Šefo pa menės įjungimas j Lietuviškos 
reiškimo data yra Roma, gegu ^u\tur°.s išlaikymo ir ugdymo 
žės 31.

Iš viso to pranešimo, kuris 
vietoje ką nors išsiaiškinus, dar 
daugiau stengiasi viską supai- vunavi „v ua .a**-, . , . avanao mauuy mcs, titanui sijas
nioti, tik viena vieta yra šviesi, pp. Bunkeriu šeima: Vailovas mosi dėl kandidatų parinkimo, .iar?uose ‘astuose, Kuriuos pa-H kartu patraukliais budais dar 
kur. D. Šefas sako, „ligi sąly- jr Kotrina ir sūnūs Vytautas, bet reikalavo iš manęs, 
gos tikrai pasikeis“. Jei tai rei- Kazys 
kštų susitarimų tarp D. Šefo ir Montrealy. 
Vliko vykdymo pradžią, tai nu . „.r-.,, ............ ••• ------ j-v —, , .. -------------------------------- lja, j,
valytų kelią Dr. A. Geručiui A1E1NANIJ SESIADIENj, riamį VLIKo ir mano ir net mo vieningo darbo, einu toliau aikštelę atvyks kiekvieną dieną genų vietas, netikėtai pašaukia 
vykti į Bonna ir atstovauti ten birželio 19 d., Vyt. Narušio ūky kad apie šitokį bendrą skyrimą ! kompromisą ir siulau sutartą jj ryto, tai mokestis už priežiu- ma atmintis jau seniai užmirs- 
Lietuvą visų mūsų veiksnių var įvyks didelė gegužine su šokiais būtų žymima atatinkamame su VLIKu atstovą pristatyti tik bus nustatytas mažiausis. Vi tų dalykų. Tuo įrodoma, kad 
du, pakeičiant Dr. P. Karvelį, ir bufetu. Valdžios leidimas jau rašte svetimai vyriausybei. Ma- 1 amstos vieno parašu . siems tėvams rekomenduotina žmogaus smegenyse viskas yra 
kurio paskyrimas, kaip iš jo ski gautas! Pradžia 12 vai. dieną ir ža to: VLIKas reikalavo, kati loliau M.. Krupavičius dai nepraieisti progos šia aikštei: jfotografuota, kraunami visi įs- 
riamojo rašto matyti, yra tik pabaiga 12 vai. naktį. Lietus ne tokiu būdu, bendrai VLIKo ir kalba apie kit.6 kompromisus, pasįnaudoti ir tuo būdu sūdai pūdžiai lyg į sandėlį, iš kurio tū 
laikinis. pakenks. mano, paskirtas atstovas kalbė jeigu šis D. Šefui nebūtų prnm ga],mybę savo vaikams gc- įų fizinių veiksmų pagalba ga-

Taigi sąlygas pakeisti gali ne SUSITUOKĖ šv. Kazimiero tų VLIKo ir „Lozoraičio“ vai-tinas. Šį M. Krupavičiaus pasiu rg. prajcįstį vasaros atosto;. ]įma juos pašaukti, nors jau ir
pareiškimai visuomenei, kurie bažnyčioje p. Smetona su p. du. lymą, padarytą 1954. L , . KLB M. Ap. V-bos užmaršties voratinkliais apdeng
tik ją dezorientuoja, bet susita- Vaitekūnaite ir p. Gyvis su p. Aš manau, kad tikrai šio St Lozoraitis savo lais ni, ra Atglova8 $vjet. Reikalam... tus. 
rimų vykdymas, kuris jokių Zavišiute. klausimo padėčiai nusviesti ir šytu 1954. III. 25, a ta.

jstaigomis palaikyti palieka ir kelt*- 
toliau, D. Šefo pavestas Pasiun 
tinybės Patarėjas Dr. A. Getu- sveikti, 
ris“. «

Klausimas, kokiu titulu? Ar 
kaip D. Šefo stebėtojas? 1

nktu aptarti: 1. Didžiųjų kon
ferencijos klausimas — mūsų

lūs ištekliai leis, mokestį ar jo 
dalį už nepasiturinčius sumo-

Vaikų vasaros aikštelė Mont 
realiui yra visai naujas daly
kas. Vienuolės Seserys turi šio
je srityje didelį patyrimą ir pa- 

,__ c .- - . _ sirengusios jį panaudoti šią vaNepriklausomos Lietu-įymas - ..Svetimoms valsty- rengianįoį vasaros ail^šle.

nė“ 7 enkavedistai, vertėjų ritu 
lu. ... Kongreso dalyviai pante 
bėjo, kad kai tiktai koks jų pru 
fesorius su kuo nors ilgiau už
sikalba, tai sekėjas tuojau priė
jo prieina, patapšnoja per petį 
ranka ir tas jau turi trauktis 
nuo pokalbininko ir sekti pan
kui „auklę“... Nemalonumų jie
ms sudarė ir antikomunistai ru
sai, kurie demonstruodami nešė 
plakatus su įrašais: „Mes svei
kiname rusų mokslą ir moksli
ninkus, bet neapkenčiam jų 
kaip komunistų, mokslo klasto
tojų“ ir tt. Rusų profesoriai 
kongrese demonstravę natūra
listinius psichologijos piinci 
pus ir metodus, remiamus natų 
ralistiniais eksperimentais.

Mūsų tautiečiui susidomėji- 
kai

Dėl antro klausimo. Paskutinia 
me mūsų pasitarime Romoje

• lyvautų formaliai atstovo pa- ats}ov^ skyrimo reikalu buvo"
'skyrime padarytas Tamstai toks pasiū-

ši »>!'• P1 uviauoviuvo X./1VI.U- . , _ . . .

vos versija nėra tikra. Tam jro- į- Įėję. Joje dalyvaujantieji vanta,
t. „v X- n 1 * dyti. aš pridedu čia kun. Kru- u . . ’ Lozoraičiu, gaįės linksmai pažaisti specia-
konkrečią veiklą platesniu mas ičiaus man adresUoto laiško kaip Diplomatines Tarnybos se p
tU’ h- iš 1954. L 5. nuorašą. Iš jo ma- fu’ Suta,rt^ atat°v* JLIK°T,t (netoli statomos bažnyčios),

tyri, jog VLIKas Romoje ir ^vo vardu pristato Mm. St. Lo ^us vežiojami j nepavojingas 
vėliau ne tik nesitenkina tari- ,zoraitls tai pažymėdamas rei- švarias maįd kl' ekskursijas

v j , . . . t'* • 1 11 nai tu pandUMidia uuudib UcU*
s Vytautas, Dėt reiKaiavo is manęs, — ir 0 t ‘‘a/kalba JVI IKo hPamokinami ,kalbos- tėvynės pa 

ir Simas. Apsigyveno nuo to reikalavimo nenusileido . i •* žinimo, gražiai lietuviškai pasi- mą kėlęs eksperimentas,
— kad Lietuvos atstovai prie1"070' 1C1° varau • melsti ir kt. Kadangi vaikai gy silpnos elektros srovės pagal-

_ ________ svetimų vyriausybių būtų ski- , Norėdamas susitarimo ir ben Vens kartu su tėvais ir įvasaios ba, ją leidžiant į tam tikras sme

ATSIKĖLĖ IŠ 
AUSTRALIJOS
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LIETUVIŲ LITERATŪROS IR MENO DEKADA 
MASKVOJE.

Pavergtųjų lietuvių vardu vas, pirmoje eilėje žavėjosi ir 
1954 m. kovo 4—15 dd. Mask-džiaugėsi senosios lietuvių kul- 
voje suruošta vad. „Literatu- tūros turtais. Vergiškas rusų
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Mokslo metus baigiant
Visoje Kanadoje jau baigiasi laikyti ir sustiprinti, padaryti 

mokslo metai. Po kelių dienų jas atstojančiomis pilnas lietu- 
mokyklos pradeda atotogas. viškas pradžios mokyklas. Bū-

Šiemet norisi pasidžiaugti damos tokiomis, jos tikrai ga- 
praėjusiais mokslo metais, nes lės papildyti bendrą mokslą he

ros ir meno dekada“, turėjo pa kalbos sekimas kai kada perėjo 
rodyti, kiek kraštas yra suru- net į komiškas formas. Mask- 
sintas ir subolševikintas. Nore- von vežėsi gerą J. Juzeliūno ba 
darni pagrindiniau supažindinti lėtą „Ant marių krantelio“, ku 
su bolševikų vartojamomis pci ris Įtrauktas į Maskvos „Bol- 
meną ir literatūrą komunistini- šoj Teatr“ repertuarą. Tas ba 
mui skleisti priemonėmis bei lėtas iš Maskvos jau grįžo pa- 
metodais, čia duodame muzi- keistu pavadinimu: „Ant ma
kos ir radijo specialisto jono rių kranto“, rusiškai „Na bere- 
Girdžiaus - Klausučio tuo rei- gu moria“.
kalu parašytą recenziją, apiman Dekada buvo surengta polili- 
čią šiuos svarbiausius dalykus; niais sumetimais. Lietuvis kraš 
1. Politika ir menas. 2. Valsty-te, nepaisydamas visų vargų Ir 
binio Dainų ir Šokių Liaudies sunkumų, toliau gyvena, jaut- 
Ansamblio koncertas. 3. Raciū riai reaguodamas į savo tauti
no opera „Marytė“. 4. Naujoji nius reikalus. Ir tais tautiniais 
lietuvių kompozitorių širmom- jausmais čia spekuliuojama. Pa 
nė muzika. 5. Kiti dekados kon rodyti, išgarsinti savo meną 
certai. 6. Suvestines pastabos tarp svetimųjų, pasirodyti, lj 
(ordinai, Amerikos Balso „šan gintis su kitais, priminti savuo- 
tažas“, Sniečkaus reakcija Au- sius reikalus meno pagalba — 
kščiausioje Taryboje, muziki- kuris lietuvis krašte to nenoi.e-

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 

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

PIRMIAU BAŽNYČIĄ, O NE 
SALĘ.

Toronto Tėvams Pranciško-

TORONT1EČIAMS 
PADĖKOS

KLB Toronto Apyl. Šalpos
iš visų Kanados vietų, kur tik- tuviškais dalykais ir tuo pačiu nis ir meno gyvenimas Lieluvo tų? Į tuos instinktus, tautinius nams spaudoj paskelbus, kad K-tas Velykų proga Vokietijos
tai gyvena lietuvių, ateona ži-prisidėti didesniu bagažu žinių je, radijo programos). Didžiau- jausmus — kuriuos jie norėtų antrasios Toronto lietuvių pa-Vargo Mokykloms per PLB 
nių, kad vis daugiau ir daugiau kiekvienam lietuviui mokiniui, šioji recenzijoje minimų muzi-mieliausiai išnaikinti — į juos rupijos statyba prasidės birže-Vok. Kr. V-bą pasiuntė 300 
lietuvių jaunimo stoja į augštes Vyresniems gi yra būtina ian-kos veikalų dalis yra įrašyta j čia ir kreipėsi bolševikai, steng lio gale arba liepos pradžioje, dol. Dabar yra gavęs padėkos 
nes ir speciales mokyklas ir vis kyti augštesniuosius lituanisti- magnetofono juostas.
daugiau ir daugiau lietuvių bai nius kursus, kurie veikia dabar 1. Politika ir menas, 
gia augštuosius mokslus. Montrealy ir Toronte. T

Visi mokslus einantieji lietu pasirūpinti, kad būtų įsteigti ir Maskvos dekadą vadino pakai-vio sielos. Netenka nė minutės matyta, bet bažnyčia. Dauge- suomenės žiniai: 
viai, vaizdžiau šnekant, krauna Hamiltone ir Winnipege ir kito tomis „lietuvių kultūros šven- abejoti, kad lietuviai krašteliui žmonių College kino patal-
kapitalą. Kapitalą, turtą, kurio se didesnėse lietuvių kolonijo- tė" ir visaliaudine švente“ o ėmėsi duodamos progos — kad pos yra atsibodusios: i 
niekas negali nusavinti, kuris se, kur yra bent 3—5 pradžios pO dekados: „ataskaita prieš ir su skeptiką ir dideliais rezer apšvietimas pamaldų metu, ne
kiekvienam, jį įsigijusiam, bus mokyklas baigę lietuviai. Maskvą"... vais. Jie neapsiriko: T . , \
pastavia nuosavybe, bet kuiis, Tenka apgailestauti, kad 
tuo pačiu metu, bus ir kapitalas paVi) Montrealy, augštesniųjų keitė.

damiesi paaštrinti savo propa- daugelio lietuvių yra pageida- laiškų, iš kurių būdingiausius. 
Vii- gandos ginklą kovai prieš tuos vimas, kad pirmiausia būtų sta juos kiek sutrumpinęs, skelbia 

Reiktų niaus radijo komentatorius iš pačius jausmus, kovai dėl lietu loma ne salė, kaip kad yra nu- aukavuiai Toronto lietuvių vi

1. Augusdorfo vargo mok 
menkas V-jas dr. V. Literskis rašo, su-

; šelptųjų vardu reiškiu Tamstai 
Rusijoje įmanomas atsiklaupimas ir, kas įr visiems aukotojams nuošii- 

Sovietų pusėje šis tas pasi-gerai žinomas lietuvių kietas svarbiausia, esant nepakanka-dda padėką už Jūsų auką 75 
_ ___ ________ jr __o_____________ . Neaiškiomis aplinkybė- pasipriešinimas sovietams, ir ne mai ventiliacijai — dušnus oras DM. Gerų žmonių aukos yra 

šeimos, giminės, tautos ir žmo kurs’y( kurie papildytų augštes- mis savo dienas baigė polit. mevisi rusai yra sovieto-fašistai. vasarą pamaldų metu. Be to. vienintelė priemonė mokyklai 
nijos. Nes mokslo, kaip ir me niąsįas mokyklas — High Scho no „vyriausias rabinas“ Ždano- Lietuva tai jiems yra ir paliks šeštadieniais kiną naudojant išlaikyti. Kito kelio nėra.

2. Špakenbergo Ap. V-bos 
P-kas J. Drungilas: Tamstų au

Nes mokslo, kaip ir me nįąSįas mokyklas — High Scho no _______________ _____ ... ...
no, vertybės, nors ir būdamos oj — baigusiųjų kursą lietuvis-vas. Mirė ir didysis Džingis-Ch užsienis. Vakarai, laisvė — ku-iki vėlyvos nakties, sekmadic- 
asmenine įsigijusio nuosavybe, kais dalykais — lietuvių kalba, anas Stalinas, o su juo ir daugy rios jie neturi. Šiltas klausyto- nio rytą pamaldoms jį sunku ___ ___________
išeina iš asmeninių ribų, ir, jei- literatūra, Lietuvos istorija, ge bė meno kūrinių, jo garbei su- jų priėmimas lietuviškos, ne so paskubomis tinkamai išvalyti. ka 55 įgalino mus parUOš 
gu jos yra didelės, jos tarnauja ografija įr kt., — nė vienas iš kurtų. Krito Berija, kaip visi jo vietinės muzikos tam yra ge-Todėl lietuviams atsilankiusic-ti vaikugiams jaukų velykinį 
visai tautai ir visai žmonijai. Vyresnės kartos jaunimo nclan-pirmtakūnai, nuo bolševikų kul riausias įrodymas. ms į pamaldas, dažnai tenka stalą, juos apdovanoti, tuo su-
Todėl mums reikia branginti k^ q jr jg naujųjų ateivių toli kos. Chruščiovas su Molotovu Bet ar buvo leidžiama paro- matyti kino žiūrovų iš vakaro te,kiant jiems didelį džiaugs- 
mokslo vertybes ir džiaugtis, gražu ne visi Taigi reikia j tai bei Malenkovu ir vėl atstatė po dytĮ tai, ką sukūrė geriausi he suskubusių sėdynes apklijuoti Už Tamstos stambią auką 
jeigu musų tautos žmonės vis atkreipti dėmesį visų lietuvių, litikos primatą visose gyveni- tuvių meno darbuotojai? kramtoma guma ar grindis ap- mįjSų priaugančiam jaunimui, 
plačiau pradeda suprasti moks' Bendrai šis reikalas yra te-mo srityse. Ir dar kažin kas Dekada turėjo būti „t'arybi- lietas ištirpusiu ledu. Dėl mi- reį§kįanie Tamstai ir Toronto 
lo svarbumą ir kasmet v!s dtoes y reiga, tėvų susipratimo ii dar bus. nė". Nepriklausomybės laiko-nėtų priežasčių tikrai butų aukotojam nuoširdžiausią pa
ntu būnu baigia mokslus. tėyu .jam reikalui tQ]o jsiparei- Kam dera laurų vainikas ir tarpio menui nebuvo vietos. Ne džiugu, kad pirmiausia, t. y. dįka mūSų vaikučių ir jų tėve-

Būtų labai jdomu ir svarbu, •jino reika]as. Vaikai būda- kam reikia padus laižyti — tai grota to laikotarpio muzikos, šiais metais, butų pastatyti Die j- varcju
jeigu galima būtų kasmet su-mį reikalu daJ. gerai dekados proga pademonstravo neparodyta tų laikų meno, ne-vo namai - bažnyčia, kur tikrai Diepholzo Ap. V-bos P-
nnkti žinias, kas, kur ir kokius nesupranta ..a vaikus tu apsukri Lietuvos kompartija, supažindinta su jo literatūra, padoriai butų galima susikaup- R čaplinskas rašo: Diephol
mokslus yra išėjęs. Tas paioay tvark ti Todėl tėvai> var. ligi šiol sėkmingai išvengusi di Parodyta tik tai, kas pavyko su ti, o tik ateinant} pavasarj gal- J nėg ęar(Ju reįškiarne Tams 
tų musų tautos žmonių pažan-didžių<ų tautos ldealU) tu. dėsnių valymų. Ji nustatė lo-bolševikinti. O tai nedaug ir nt votį apie salių statybą u. nuoširdžiausią padėką už au

retų rimtai susirūpinti savo vai zungus meno darbuotojams, reprezentatyvu. Neatstovauta B. - IS* ka j dm mūsų vargo mokyk
kais, jų ateitimi ir jų išlaikymu j\ nustatė „normą“ — o meni-nė vieno užsienio lietuvio kūly NEDARBAS PLEČIASI. ]ak Visų tėvų širdyse liks nie- 
nekonkuruojamoje augštybe- ninkai ją vykdė ne kitaip, kaip bai, neįtraukta nė venas kuri- gausio mėn. gale Toronte bu kada nepamirštamas dėkingu- 

kolchozininkai ir fabrikų spai-nys Vakaruosna pasitraukusių VQ 35 Q00 bedarbių, o praėjusią mas, kad padedate išsuagoti tai, 
Malonu pastebėti, kad daugi, tiioliai. Tad pasižiūrėkime pir-lietuvių meno meistrų. Pavyz- savaįtę darbo jieškančių dar kas mums brangiausia: kalbą, 

mas lietuvių mokslą einančiu ynoje eilėje į tuos „lozungus ‘ džiui, negrota nė viena gaida j. buvo 28.500. Bet praėjusiais savo krašto pažinimą ir lietu- 
jaunimo yra labai pažangūs; ir> kas dar svarbiau į jų eihšku Gaidelio baleto „Čičinskas“ metajs tuo pačiu laiku darbo vių tradicijas.

, . daugelis jų tiesiog pirmauja mo m4. kuris buvo toks: „Šlovi-kuris buvo užsakytas dar 1940 jje§kan£iu buvo tiktai 13.500. 4. Memmingeno Ap. V-ba
,. ‘ kyklose, yra geriausi mokiniai. nam rusų tautą, esame dėkingi-41 metais ruošiamai dekadai! Ypač daug darbininkų pasta per kun. A. Bungą visų vargo 

Bet jie bns dar geresni, kada rush tautai, mokomės iš rusų Dėl tokių priežasčių diskvahfi ruoju iaįku atleidžiama iš auto- mokyklos vaikučiu ir jų tėvelių 
lUVKalhSan^nL mokslą ir mokv ->ie ir savo tautos ~ betuviškuo taut°s“_— Pa*kui — „Tegyvuo kuota apie 80 procentų lietuvių mobi]ill pramonės. Chrysler fab vardu reiškia nuoširdžiausią pa 
klas mums lietuviams vra bu sius mokslus — išeis ir bus gy- Ja »Druzba Narodov — c.tik meno kūrėjų darbų. rikai Windsore neseniai atleido dėką už Velykines dovanas,
tina’antarti’he bendroio ^noks • vi tautos organizmo nariai. pačiam gale — „1 artija 1 Pra- Ne kitaip ir su paskutinių 40Q darb ( General Motors fab nes jų dėka Velykų zuikelis su 
lo darPsavo lietuviškai! Pasidžiaugiant, kad kasmet vitelstvo .. . bolsevikmecių kūryba. Kick rikai OshawOje — L500 daro., teikė tilcrai daug džiaugsmo ir

Tenkalahai anvadėstanti vis daug*au lietuvių baigia Tokia buvo LKP polit. šamo ten buvo prirašyta ir prikurta o dabar Ford of Canada atlci-laimės vaikučiams.
kad didesnėse kolnniiose ture’yPač augštuosius mokslus, noiigono „čierkų“ tvarka. Ir labai Stalino garbei! Drąsiai galima d2ia 2 7Q0 darb Oakvilleje ii 5. Muncheno Ap. V-bos Pu 
darni visas aalimvhes tiirėti vai s‘ Pageidauti, kad būtų visų he- įdomu, kad ir rusų meno dar-spėti, kad šitais sumetimais dar 3 700 darb Windsore. Priežas- min. J. Medušauskas ir Krefel- 
stvhines lietuviškas mokvklas tuvių atkreiPtas dėmesys ir lie-buotojai laikėsi tos tvarkos, iškrito du trečdaliai kalbamojo tlm to nurodoma 15 proc. suma do Vargo mok. V-jas J. Dūda 
mes iii vis dėlto nesupel.ame su’ tuviškiems mokslo dalykams ir Pripažinkime, kad vienas kitas laikotarpio kurinių. Dekada lindėjęs automobilių pardavimas, už velykines dovanas, gautas 
kurt; Tos 1,, 'vn tiktai wresnes Pahnkėti, kad visi baigusieji iš jų, kaip Lemeševas, Noviko- ta ruošti dar prie Stalino gyvos Ryšium su tuo Fordo akci- per PLB Vok. Kr. V-bą iš To- 

galvos ir netenka abejoti. jos Toronto biržoje praėjusią ronto Šalpos K-to 55 ir 35 DM 
kad ji buvo dedikuota „tėvui ir savaįfe krito 4,5 dol. t. y. nuo reiškia gilią padėką.

*. • ’ . urv aivynuai utmatuiou nuiiiaii —TZ- ~ J ~ J ‘ .tautos žmonėmis, iu organiza- , ” -eiinmis ir būt., crlvi lietnv.skn. da> P^SinUSl SUIUOStl „HIZU- valdžia 

clykles , jeigu minia nepasitrau 
ks

gą, veržlumą ir atsiekimus.
Gal net Švietimo komisijai 

nereikėtų tenkintis vien lietu
viškosiomis mokykloms, bet rū * 
pintis ir bendrai lietuvių moks- le‘ 
lu Kanadoje. Bent statistika 
tikrai būtų įdomi. Renkama mc 
tai po metų ji padėtų mūsų 
tos žmonių Kanadoje, o ir 
kraštuose, nušviesti bendrą 
tuvybės vaizdą.

kurti. Jos buvo tiktai vyresnes . y*.ai U“W
musų ateivių kartos sudarytso ’
ir išsilaikė ilgesnį laiką. Naujic 
ji gi ateiviai pasirodė mažiau .. . . , ... , .t. “ „ . ' T- , . ertomis ir butu gyvi hetuvisko-šioie srityje sugebą. Jie beisten .J . , '’r. J . . . 1 , , . j. Y .. ■ sios bendruomenes nariai, gia, ir tai su labai dideliais vai- 
gais, išlaikyti šeštadienines mo REDAKCIJA maloniai pra- 
kyklas, kurios tuo tarpu yra var šo savo bendradarbius, skaity- 
go mokyklos. Bet jeigu jau ne- tojus ir mokinių artimus žmo- 
įstengiame atgaivinti valstybi- nes, suteikti žinių, apie baigu- 
nių lietuviškų pradžios mokyk sius mokslus, o baigusių High 
lų (jų Montrealy anksčiau bu- School, College ir Universitc- pūkai, mums, amerikonams, da 
vo trys, veikusios įvairiose mies tus, atsiųsti i 
to dalyse), tai bent šeštadieni-riuos galima būtų 
nes mokyklas reikia būtinai iš- spaudoje.

gyvai palaikytų ryšius su savo tįk at kusi j d koman . n • -
7mnnpmic i«i J ° ° ITlOKytOJUl . I\.aaailgl naUJOjl

_____ 1 nesutaria, kas vado
vaus, tai surasta neutrali išei
tis: garbinama Maskva!

Ir vargas su tuo polit. menu! 
Štai, Dvarionas su Švedu, po 
užraktu užrakinti, prieš kelis 
metus sulipdė naują LTSR him

97,5 iki 93 dol. Bs. Toronto Šalpos K-tas.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS INFORMACIJA NR. 19.

Premijų paskyrimas. vimo nutarimu, pradedama mo- 
KLB Šv. Komisija, siekdama kytojų registraieja. Registruo- 

„ r I in.vArc.tn du Kai mums ameriKonams oa ną’ ?UnS kaS mie,^. rytelj buV° paskatinti mokinius daugiau do jami mokytojai dirbą ar dirbę Ii 
fr atvaizdusku' rydavo priekaištu kad mes iš- Kiedamas per radiją Vos tik [nėtis lietuvlškuoju rašymu, tuamstinėse mokyklose Kana- 
ir atvaizdus, ku y P į’. . .. numirė Stalinas — choru Igie-šiais metais paskelbė šeštadie- doje, ° taip Pat *r Be> kurie ki-

panaudot, tau ome. Dabar nunu, kad jie do, hi pakeičia orke5tro > a,s ” “g „okvk“„, tokil veikla yra pr aidėję a. 
greičiau amerikoneja, negu , ai o i,-. Ilinems praozios moKyKion.s j r jv
mes Kai kurie iu nėr kelis me- e. ] Kodeį? Ogi todėl, kau konkursin} rašin} tema „Manu ateityje mano prisidėti prie mo 

v . ■ j t • . • v tekste per dažnai minimas Sta- i«vvne Lietuva“ ir paskyrė tris kyklu ar švietimo komisijų darKa rašo kiti 1 p - ' o ■ Arba; 'J“"» 5 • “Tdol 15X"r lobo. Regitraeij, pravedu!,' buar<,*U n,U ? anjSs “ o“ kak;J TaU«- 5" premijos tekoI _ M^‘’‘’atitinka.!!, pažymėji-

KAIP BUVO IŠLAISVINTA PETROVO ŽMONA. džius vaikai taro saves kalba Pe"ktoslos metines. Buvo daugiealio mokyklos mokiniui G. mai- Blankai išsiuntinėti mo- . t . .anvliškai“ kalha kalbama apie JO „Damą apie Vazalinskuif n _ HamillOno kyklų vedėjams; jų galima gau
„Mūsų Pastoges bendradar jo ir uz apikakhų tampė. Pohci‘’11snbKdl • Staliną ‘ — tačiau groti negro-v k M Valančiaus mokyklos t* ir Š-^timo Komisijoje, sek-

bis J. P. K., specialiai nuvykęs jos padedami sovietiniai pilie- „Dipukai buvo įkūrę sesta-ta ; uždrausta! mokinei L Mačiulaitytei ir III retoriaus J. Gažučio adiesu
į Mascot aerodromą, perteikda čiai aplinkiniu keliu artėjo prie diemo mokyklą. los mokyklos Klausantis Vilniaus radijo _ vVinnipego mok. mokiniui (135 Gorevale Ave., Toronto,
mas savo įspūdžius pabrėžia, lėktuvo. Petrovos palydovams nelankė pusė dipukų vaikų. programos, susidarė įspūdis, ą Buįokui Ont.).
kad Petrovos gelbėjimo akcijo- vyrai kašiojo kojas, griebė už Mes neturėjome sau namų ir kad įr Maskva, ir visa Tarybų
je labai aktyviai, tiesiog vado-rankų ir pašones baksnojo. Be- automobilių, bet mokyklai pa- Sąjunga dėl dekados sulaikė Spaudos paroda. Aukos,
vaujančiai, dalyvavo naujieji tempiama Petrova pametė batu talpas susirasdavome. Dipu- kvapą. Koks absurdas! Iš tik- Nutarta pakartotinai kreip Iš Sudburio lietuvių parapi- 
australai. Jis rašo: „Dar prieš ką, bet į tai nebuvo atsižvelgta, kams namai ir automobiliai lab ro dekada visiškai nubluko rin- tįs į lietuviškosios spaudos Či-Jos Per kleboną kun. abą gauta 
atvykstant Sovietų ambasados Prie lėktuvo minia nutraukė jau rupi negu mokykla. kimų į Aukščiausiąjį Sovietą kagoje vadovybę, prašant pci-30 dol. Europos liet, mokyklų
mašinoms, prie aerodromo pa- laiptelius ir tik po didelių pas- „Aną dieną skaitau korespon akivaizdoje. Rimčiausias ,,de- kcįtj parodą į Torontą Lie- reikalams. Ši suma, kaip ir au- 
grindinio įėjimo buvo susirin-tangų pasisekė Petrovos „ange denciją „Drauge“. Rašo, kad kadčikų“ uždavinys ir buvo rin tuvjy Dienų proga, rugsėjo ni. ksčiau gautos iš kitų parapijų, 
kę per 2.000 žmonių, kurių dau lams sargams“ įsigauti į lėktų-lietuvių parapijos mokyklos vai kimų dieną linksminti Mask- • ' • ’ ---- ' -■ -- ’r----- •
gumą sudarė naujieji ateiviai, vą ir įtempti verkiančią moterį, kučjams trijų dienų rekolekci- vos rinkėjus, kaip gatvės muzi- 
daugiausiai iŠ Rytų Europos Visoje šitoje akcijoje vyravo jos buvo anglų kalba. Mūsų vai kantams.
kraštų. Atvažiavus ambasados naujųjų australų žodžiai ir ran- kams rekolekcijos buvo lietuvis Nesusidarė įspūdžio, kad cen 
mašinoms naujieji australai pir kos. Naujieji australai, kurie kai. Mes to reikalaudavome, trinė valdžia būtų sielojusis ue 
mieji pradėjo akciją, mėginda- buvo girdėję Petrovą sakant, Dabar suaugusiems rekolekci- kada. Dalyvių pasitikti Mask- Negaliu atleisti Amerikos Bai- likusių parapijų, 
mi Petrovą išplėšti iš ją stipria: kad ji norinti pasilikti ir prašė jos vyksta lietuviškai ir anglis- vos Gudų stotin atvyko vos vie so redakcijai už tai, kad nepa- 
laikančių sovietų pareigūnų gelbėti, davė pareiškimus čia kai atskirai. Bet vaikams tik nas departamento raiįgo parei- grojo vietoj komentaro Kipro Naujas vadovėlis.
Tankų. Jie šaukė rusiškai ir ang pat buvusiam parlamento atsto angliškai. Ir tai lietuvių parapi gūnas. Dalyvius sutiko — Pa-įdainuotą ariją: „Juokis, paja Išėjo iš spaudos A. Rinkūnc 
liškai, skatindami Petrovą pasi vui Wentworth, kuris įteikė vy jos mokyklos, kurioje apie ket- leckis, Sniečkus ir siuita! cai“. Ar tai nebūtų buvęs ge-„Kregždutės“ II dalis. Tai skai 
likti Australijoje. Būrys polici-riausybei atitinkamą deklaraci virtoji dalis vaikų yra dipukų. Tragikomišką vaidmenį ste-riausias komentaras? Bet nėra tymai, aplinkos ir tėvynės pa
jos laikydamies tarnybinės tvar ją. Šita akcija paskatino vyriau Korespondenciją apie tas reko tyje režisieriai numatė Kiprui ko raudoti. Amerikos Balsą pa žinimas II, III ir dalinai IV sky 
kos, sudarė apsaugos ratą, mė-sybę imtis žygių, kurių rezulta lekcijas rašo irgi dipukas. Jis Petrauskui. Jis paskaitė numa-vadavo patsai Vilniaus radijas, riui. Kaina 2.75. Išleido Bosto- 
gindami apsaugoti Sovietų Są- te Petrova galėjo pasilikti Aus netgi neužsimena, kad reikėtų tytą tekstą ir — apsiverkė. Ko tą ariją perduodamas kaip tik no lietuviai mokytojai. Kana- 
jungos piliečius nuo įtūžusios tralijoje. vaikams lietuviškai rekolekci-dėl — tai jo, didžiojo vaidybi-rinkimų Aukšč. Tarybą die-doje platina Bendrovė „Žibu-
^ninios, kuri juos stumdė, pešio Aerodrome minią išsklaidė jas vesti“. nio talento profesinė paslaptis. Nukelta j 7-tą psl. riai“. KLB Šv. K-ja.

nuo lėktuvo“.

DIPUKAI GREIČIAU 
AMERIKONĖJA.

18 nr. „Keleivis“ rašo: 
„Kada atvažiavo pirmieji oi-

pirmąją savaitę.
Mokytojų registracija.

Remiantis mokytojų suvažia

paskirstyta 16-sios Vasario gnn 
nazijai, vargo mokykloms ir Tė 
vų Saleziečių gimnazijai. Už au 
kas Komisija nuoširdžiai dėko
ja ir laukia priiminimo iš dar
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Vilniaus klausimui nušviesti LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO PRANEŠIMAS 
SPAUDAI.

2. mą per bažnyčias, mokyklas n uždarė lietuvių turimus pieno Imta domėn ir tai, kad per gy- Pastaruoju metu buvo pa- macijas, apgailestauja, kad vci-
4. Diktatūrinės politikos ve-administracijos įstaigas. ir kitų šakų kooperatyvus, že-ventojų surašymą lenkų regis-skleistos informacijos, esą V o-ksmai, iš kurių jos kilo ir kurie 

darni, lenkai ir toliau stengėsi Lietuvių bažnytinės pamal- mės ūkio sąjungos skyrius, ra- tratoriai lietuvius užrašydavo kietijos federalinė vyriausybė buvo padaryti už Diplomatines
sugriauti Lietuvos suverenumą dos buvo panaikintos net gry- telius ir tt. Nė vienas lietuvis lenkais. Tuo būdu gyventojų sutikusi, kad Bonnoje butų at-Tarnybos ribų, yra nesuderina-
iškeldami Lietuvai Nuolatinia- nai lietuviškose parapijose: lie- inteligentas nebuvo priimtas procentas pagal tautybę buvo statyta Lietuvos Atstovybė ir mi su Lietuvos prestižu ir tega
me Tarptautinio Teisingumo tuviškosios pakeistos lenkiško- administracijos tarnybą. Visi suklastotai 
Tribunole Hagoje bylą del Lie-šiomis. Valstybinėse mokyklo-administracijos tarnautojai bu-naudai, 
tuvos ir Lenkijos sienų atidary se visi dalykai buvo dėstomi tik vo importuojami iš Lenkijos ir 6. Lenkų 
mo. Hagos Teismas, išsvarstęs tai lenkų kalba, o tuo tarpu he lenkai kariai įkurdinami lietu-lat tvirtino, kad Vilniaus kraš-

sudarytas lenkų priėmusi VLIKo paskirtą asine Ii pasunkinti Lietuvos atstovu- 
nį Lietuvos Respublikai, atsto-vimo klausimą Vokietijoj.

propaganda nuo- vauti. Pažymėtina, kad nuo pat pu-
Lietuvos Diplomatijos šefas, mosios sovietų įsiveržimo į Lie 

šią bylą, atmetė, 1931 m., len-tuvių išlaikomos privatinės moviu ūkiuose. Lietuvių nuosavy- tas buvo amžiais lenkiškas, remdamasis jau iš autoritetingų tuvą dienos, Lietuvos atslova- 
kų pakaltinimus ir pripažino kyklos palaipsniui buvo uždą-bės, kurios po 1863 metų lie-Tas jų tvirtinimas yia suktas šaltinių suteiktomis žiniomis, vimas prie svetimųjų valstybių 
Lietuvą teisėta dėl sienų uždą-rytos ir jau 1939 metais tebe-tuvių sukilimo buvo rusų atim ir neteisingas: tai net įrodo kad praneša, kad pasakytos infor-ir Lietuvos piliečių konsuhan-
rymo. veikė tik trys pradžios mokyk- tos iš lietuvių ir perduotos mas ir Caristinės Rusijos pravesta macijos neatatinka tikrenybės, nė globa priklauso tiktai Lietu

5. Tais pačiais metodais, los (2 Vilniuje ir 1 Pašarninėj, kolių kolonistams, dabar vcl pa statistika. Aiškus daiktas, rci- Jokia oficiali Lietuvos Respub* vis Diplomatinei Tarnybai. Ji
kaip tai jie darė ir ukrainiško-Švenčionių aps.) ir viena Vy-dovanotos lenkų kolonistams, kia imti domėn tai, jog Rusijos likos atstovybė Bonnoje nceg- taip pat naujai įsteigė ar pra-
je Galicijoje ir Volyne, lenkai tauto Didžiojo Gimnazija Vi! Čia vėl lenkiškoji administraci- valdžia irgi panašiai buvo sum zistuoja. Jos reikalu VLIKas plėtė diplomatines bei konsulia
varė nepaliaujamąją Lenkijos niuje. Administracijos įstaigos rija be jokių skrupulų lenkinu teresuota „rasti“ daugiau rusų, buvo parašęs laišką Vokietijos rines misijas visur ten, kui tam
okupuotų Lietuvos žemių (Vii net varžė ekonominė gerbūv}, lietuvių gyventojų pavarde:,, negu lietuvių Vilniaus krašte. Užsienio Reikalų Ministerija, susidarė realios galimybės, su
niuje, Gardine, Suvalkuose n kad tik skubiau įgyvendinus gy tikslu parodyti, jog tame kraš- štai du išrašai iš Rusijos pra- tačiau šis laiškas paliktas be ai- derinamos su mūsų interesais
Augustave gyventojų lenkim-ventojų sulenkinimą. Lenkaite esą gyvena daugiau lenkų, vestos gyventojų statistikos: sakymo. ir prestižu.

Šia proga Vokietijos Vyriau Bonnoje, ligi sąlygos tikrai 
sybės sluogsniuose buvo paL.i pasikeis, kontaktas su Vokieti 
tutinai pareikšta, kad Vokietija jos įstaigomis palaikyti kaip 
ir toliau nepripažįsta Bahij< s jau buvo paskelbta spaudoje, 
Valstybių prijungimo prie Su • palieka ir toliau, Diplomatijos 
vietų Sąjungos. Šefo pavestas Pasiuntinybės

Diplomatijos Šeras, aiitaisy- Patarėjas Dr. A. Gerutis.
damas šias nepagristas i-mbr- 1954. V. 31.

LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS BONNOJE.

. .. .... Dėl Lietuvos atšfovo pasky-atstovas Bonnoje. Bonna (dp
statistika rodo, rto metodus, kuriuos ji piitaike nuo seniai jai padarytos žaiz-sybė patvarkė taip, kad lenkai rimo Bonnoje vokiečiu spauda a). Vyriausiasis Lietuvos Iš- 

krašte lietuviai su Čekoslovakijai okupuodama dos, Lenkijai pagrobus jos sos pabėgėliai galėjo zlotus galėjo taip atsiliepė: * laisvinimo Komitetas paskyiė
Žodžiu, lenkų Tsechino kraštą, arba Vokieti-tinę, kurią ji tebelaikė savo ran išsikeisti Lietuvos Valstybinia- „Rhein-Neckar Zeitung“ IIu ministerį Dr. P. Karvelį delega 

. .. ... „Paskirtas Lietuvių tu prie federalinės Vokiečių vy
tas šimtmečiais buvo lenkiškas, to pagrobimui. Štai, anot Pran- Ribbentrop" vedėjas Dr. Kleist vimo stovyklos buvo įrengtos egzilinis atstovas. Bonna (dp riausybės, nes užsienio reikalų 
yra melas, klaidinimas ir faktų cūzijos Ambasadoriaus Varšu-oficialiai stipriai sugestionavo kurortinėje vietovėje, Kulautu- a) Vyriausiasis Lietuvos L-ministerija (Auswartiges
klastojimas Lenkijos imperia-voje, kuria preliudija pasireiš-Lietuvai eiti petys j petį su Vo voje, kur buvo apgyvendinta laisvinimo Komitetas paskyrė Amt) Pabaltijo valstybes lai- 
listinei politikai pateisinti. kė lenkų elgesys: „Per keletą kietija prieš Lenkiją. Jis tada vien 2000 karininkų. Civiliams ministerį Dr. P. Karvelį delega ko teisine prasme ir toliau eg

7. Gal kartais politiniai len-valandų lenkų nuotaika išsilie -painformavo Lietuvos Pašinu-pabėgėliams buvo parūpintos tb prie fedaralinės Vokiečių vy zistuojančiomis, ir pagal tai lie
kų vadai norėtų mėginti preten jo j neišpasakytą egzaltaciją, tinj Berlyne, kad von Ribben- patalpos Kaune ir įsakyta rėš riausybės. Kaip pranešama iš tuviai, estai ir latviai yia trak-
duoti į Vilniaus kraštą pasire-Varšuvoje ir provincijos mies trop pavedė jam patarti Lietu-toranams ir krautuvėms teikti užsienio reikalų ministerijos, tuojami kaip tokie, bet ne kaip 
mdami klaidingu 1923 m. kovotuose įvyko manifestacijų: „ne vai veikti labai greitai, pakarto pabėgėliams kreditą. 1939 m. užsienio reikalų* ministerija ir Sovietų piliečiai*'.
15 d. Ambasadorių Konferenci šiojami gatvėmis įvairių šu-damas Reicho Užsienių Reikalų rugsėjo mėn. Lietuva įrodė federalinė vidaus reikalų minis , Deggendorfer Donaubote“:
jos nutarimu, kuriuo tebuvo pa kių plakatai, demonstratorių Ministerio žodžiu: „Litauen jog ji yra viena iš kultūringiau terija savo ligšiolinėje adminis- „Paskirtas lietuvių egzilinis ats 
tvirtinta lenkų agresija prieš klyksmai aiškiai rodė, kiek bu-mus rash handeln, rash marsh-siu Europos tautų“ (Sven Au- tracinėje praktikoje laikė Pa-tovas. Vyriausiasis Lietuvos Iš 
Lietuvą. Lietuvos vyriausybė vo sudėtingas lenkų įsijausmini chieren — rash, rash, rash!" re, Signature Tune, Hammonu, baltijo valstybes teisine prasme laisvinimo Komitetas paskyrė 
niekada nepriėmė bei nepripa-mas savo „brolių" lietuvių atz-(Lietuva turi veikti greitai, zy llamond & Co, Ltd.). ir toliau egzistuojančiomis, to-ministerį P. Karvelį delegatu
žino šito Ambasadorių Konfe-vilgiu; jie reikalavo grįžti prie giuoti greitai, greit, greit, gr- 11. Baigdami pastabas nore- dėl atitinkamai pagal tai lietu-prie Vokietijos federalinės vy- 
rencijos sprendimo, tiek, kiek Jogailos politikos ir federaci-eit!) tume pareikšti viltį, kad ateity viaį estaį jr latviai kaip tokie riausybės“.
jis Lietuvą liečią tarptautinės jos su Lietuva... ir štai tada Atsakydama į tai, Lietuvos je, pasaulio imperialistams - ko nebuV0 traktuojami Sovietu £.1- „Benrather Tageblatt“: „Vy 
teisės požiūriu: tai vėliau bu-visų nuostabai Lenkija įteikė Vyriausybė rugsėjo 11 d. pra- munistams — žlugus, pasaulis iiečjais“. riausiasis Išlaisvinimo Komite-
vo įrodyta tarptautinės teisės Lietuvai ultimatumą...” (Le-nešė Vokietijos Vyriausybei, tvarkysis teisės, demokratijos „Frankfurter Allgemeine* : tas paskyrė ministerį Dr. F.
juristų ekspertų išvadomis, pa-on Noel, l‘Agre»sion allemandc kad Lietuva yra griežtai nusi-ir savitarpio kaimyninių tautų Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi Karvelį delegatu prie Vokiečių 

_atskĮru leidiniu contre le Pologne, Paris 1946 stačiusi išlaikyti pilnutinį neut pasitikėjimo pagrindais. Ta- nimo Komitetas paskyrė minis-federalinės vyriausybės“.
—n ----- pįe iųeue Zeitung“ Berly-

„Egzilai lietuviai pasiuntė 
atstovą j Bonna. Bonna (UP).

„Die Welt-Essen“: „Bonno- „Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi 
je — egzilų atstovas. Vyriau- nimo Komitetas“ prie federali-

Šaltinis Metai Lietuv.
Sk. &%

Lenkai
Sk. &%

Bielor.
Sk. &%

Rusai 
Sk. &%

Žydai
Sk. &%

Kiti
Sk. &%

Isviso
Skaič. &%

Lebedkino prieš 418.880 154.386 169.386 15.631 76.802 3.418 638.074
studija 1861 49,98% 18,42% 20,17% 1,16% 0,16% 0.40% 100%
Rusijos Rau
donojo Kry
žiaus Stat.
Meti, pagal
tautybes

Šioji rusų 
kad Vilniaus 
darė daugumą, 
šūkavimai, kad Vilniaus kraš-jos Vyraiusybei — Sudetų kraš koše. Vadinamo „Bureau von me Banke. Puikiausios interna delberge:

1907 45,3% 39,5%

skelbtomis atskiru l
„The Vilna Question“. (Consul p. 188). ralumą vokiečių lenkų konflik-čiau, jei tuo pačiu metu lenkai terį jjr Karvelį ryšininku prie
tations of M. M. A. De Lapra- 9. Čia reikia pažymėti, kad to atžvilgiu. Be to, šią tamsiau- tebetęs savo imperialistinę pu- federalinės Vokiečių vyriausy-ne” 
delle, Louis le Fur and Andre anuo laiku pagal Lietuvos ir So šią Lenkijos paskutinių laikų is litiką, siekiančią pagrobti lie-bės (dpa)“ 
Ne Mandelstem. Concerning vietų Rusijos 1920 m. liepos 12 tori jos valandą, kada vokiečių tuviškas Vilniaus, Gardino, Au — - 
the Binding Force of the Deci-d. pasirašytos Taikos sutarties ir rusų komunistų armijos skal gustavo ir Suvalkų sritis nuo :u________ __ ______ v .... ...... ....... t__ „
;ion of the Conference of Am- (T. S. Sutarčių Rinkinys, t. dė Lenkiją į skeveldras, Lietu-Lietuvos ir ukrainiškas Lvivu sįasjs Lietuvos Išlaisvinimo Ko nės "vyriausybės paskyrė dele- 
oasadors of March 15, 1923. III, p. 106) nuostatus Vilniaus va, tebebūdama lenkų groboniš ir Volyno sritis nuo Ukrainos, mĮtetas paskyrė ministerį Kai gatą, kuris turi atstovauti lietu 
Authorized transliation from ir Gardino sritys, remiantis et ku Vilniaus atplėšimu giliai pa-žemes nuo Čekoslovakijos, ° Velį delegatu prie federalinės viu ėgzilinei vyriausybei. Mi- 
the original text. London, Ha- nografinėmis sienomis ir istori žeista, be pagiežos ir placiašir- taip pat Rytų Vokietijos sritis vyriausybės. Federalinė Vokie- nisteris Dr. P. Karvelis šias pa 
želi, Watson & Viney, L. D. niais duomenimis, buvo pripa diškai suteikė prieglobstį tūks- iki Oderio - Neisso upių nuo tijos ReSpUblika laiko Pabalti- reigas perėmė”. 
Long Acre, W. C. 1929.). Ši-žintos Lietuvai. Be to, kai Su- tančiams lenkų pabėgėlių, ku Vokietijos, — tada nėra jokios j0 valstybes teisiškai toliau eg 
tas darbas pilnai įrodo, kad vietų Rusija 1939 metais atple- rie traukėsi nuo įsiveržiančių 1 abejonės, lenkai sukels šiose J 
1923 m. kovo 15 d. Ambasado-šė nuo Lenkijos lietuviškas ir jų kraštą sovietų ir vokiečių įsi tautose nepasitikėjimą būsima 
rių Konferencija klaidingai iš-ukrainietiškas žemes, ji, pagal brovėlių. Lietuvos įstaigos dau Lenkijos valstybe ir sudarys ne

• — geliui jų pagelbėjo pasiekti Va santaiką tarp Centrinės Euro
pos tautų ir sutrukdys įkurdin
ti pasaulio taiką. 
Montrealis, 1954 m. gegužės 
10 d.

Jonas Žmuidzinas, 
KLBKV Politinio Komiteto 

Pirmininkas. 
Pranas Rudinskas, 
Vicepirmininkas. 
Jonas Kardelis, 

Sekretorius.

sprendė lietuvių lenkų ginčą n minėtą Taikos sutartį, pripazi- 
todėl dėl šio pagrindo nei Len no Vilniaus kraštą Lietuvai, no karų pasaulį. Ryšium su šia 
kija, nei kitos valtybės negali rs jau tada buvo aišku, jog So- lietuvių laikysena, tenka paci- 
pasinaudoti klaidingu Ambasa vietai siekė bei ruošėsi užimti tuoti objektyvų bei nešališką 
dorių Konferencijos nutarimu visą Lietuvą. pašaliečio parodymą, būtent,
kaip ramsčiu lenkų pretenzi- 10. Gali kam kilti klausi-švedų rašytojo Sven Auren, ku 
joms pateisinti. mas: o kaip Lietuva laikėsi Len ris savo knygoj šitaip atsihe-

8. Negalėdama teisiniais ma kijos atžvilgiu šios pastarosios pia: „Lietuviai elgėsi žavėtinai 
nevrais priversti Lietuvą už- tragedijos dienomis — Antro- puikiai. . . Jie didžiąją lemties 
megzti santykius su Lenkija, jo Pasaulinio karo metu? valandą elgėsi, kaip tikri džen- 
lenkai ėmėsi grėsmės bei jėgos 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokieti telmenai. . . Jie neapkentė len- 
priemonių. 1938 m. kovo 17 d. jai įsiveržus į Lenkiją, vokiečių kų, nes jie laikė, kad Lenkija 
Lenkijos Vyriausybė įteikė Lie vyriausybė dėjo didelių pas-buvo pavogusi jų sostinę. Ta- 
tuvai ultimatumą, grasindama tangų Lietuvai įtraukti į konf čiau lietuviai juos priėmė bro- 
jai karu, jei ji neatnaujins sau- liktą su Lenkija. Be abejones, liškai. Tomis dienomis zlotas plačiai pasinaudota
tykių su Lenkija. Vadinasi, Len Vokietija puikiai žinojo, kad buvo žemiausio kurso pinigas Krašto Lietuvių _____ o.
kija pavartojo tuos paėjus smu Lietuva dar buvo nepagijusiEuropoje, bet Lietuvos Vyriau 1951 m. raštu J. Tautoms).

„Reutlinger General-Anzei- 
zistuojančiomis. Pagal tai lie- ger“; „Egzilai lietuviai buvusi 
tuviai, estai ir latviai nėra trak ministerį Karvei} paskyrė sa- 
tuojami Sovietų piliečiais *. Vo delegatu prie federalinės vy 

„Frankfurter Rundschau“: riausybės Bonnoje“.
„Paskirtas lietuvių egzilinis Pasirodžiusios kai kurioje lie 
atstovas. Bonna (dpa). Vyriau tuvių spaudoje žinios, esą, Lie 
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko tuvos atstovavimo reikalas prie 
mitetas paskyrė Dr. Karvelį de federalinės vokiečių vyriausy- 
legatu psie federalinės Vokie-bės yra patvarkytas greta VLI 
Čių vyriausybės". Ko delegato paskyrimo, yra be

„Donau Kurier“: „Lietuvių pagrindo. Elta.

žiais, kiti su vakariniais aprėda gaubė.
lais. Viena moteris šoko šalin 16 valčių buvo procesijoj, ku 
su šunyčiu rankose. Aplink lai- rios pradėjo baisias valandas n

( Be tekste nuiodytų šaltinių, Vą buvo žmonių figūros, besi-klavimo ir plūduriavimo. Mote
V liniaus grumiančjos su ledine jūra, rys gedėjo netektų vyrų ir sū- 

Draugijos yanc}uo pasiekė tiltą. Banga nu nų, jūreiviai gailėjosi laivo, k u 
šlavė kapitoną nuo laivo ir svie ris buvo jų pasididžiavimas. 

——  ■ ~ dė į jūrą, kur laukiančios ran- šaltis prisidėjo prie jų vargo.
šios nakties darbą turės pa-Nė vienas neišsigelbėjo! Nr. 14 kos nuo gretimos valties siekė Nr. 2 su žalia šviesa buvo 
minklą, pastatytą vienam ra- beveik apsivertė, bet nusileido, pačiupti jį. Bet jis apsisuko visų vadas. Per 5 karininko Lo 
miam Surrey kaimely... Jo pra- Boxalt šovė paskutinę raketą murmėdamas: „Aš turiu grįžti We pastangas valtys buvo stt- 
nešimai buvo nutrupėję, bet nuo tilto. ’ laivą“. Atkakliai jis nuplaukė grupuotos ir patvarkytos taip,

3. teris ramiu balsu. Nežiūrint „Carpathia“ suprato. „Priekis Antrą valandą ryto „A“ dc- atSaL pačiupo kopėčias ir užko kad pakankamai vyrų būtų jas
Įsakymai jau dabar buvo šau koks jo buvo jausmas, bet pas- po vandeniu... dingo elektra..." nis jau buvo po vandeniu ir su- P® viršun. Tuomet kita banga irkluoti. Valtys buvo sujung-

kiami nes besiveržiantis garas kutinę valandą bandė išsilaiky- „Mount Temple“ išgirdo ir sisiekimas su apačia buvo nu- vėl jį nušlavė ir daugiau niekas tos po dvi ir žmonės irklavo
ir spiegiančios sirenos nuslepi- ti augščiausioj jūrų tradicijoj, pasuko jo kryptimi. „Olympic" trauktas. Paskutinės pastangos j° nematė. užmiršti siaubui ir šalčiui. Ne
no paprastą kalbą. Visos mote-Nr. 8 buvo nuleistas, ir Nr. 5 su atsakė: išlaikyti garą, kai vanduo arte- šviesos gęso. Laivas pasvi- buvo maisto, o kitur nei van-
rys ir vaikai buvo įsakyti į „B“ trečiu karininku Pittman vado- „Kuriam visus katilus jūsų jo colis po colio prie paskuti- ro. Kapelmeisteris Hartley, ap dens.
denį ir į valtis. Pumpos dirbo, vaujant. Murdock ir Pittman pagalbai!“ nių krosnių. Visos valtys jau semtas vandens, užgrojo „Ru- Po ilgų valandų silpnos švie-
bet su maža naudos. Vanduo atsisveikino. — Jie daugiau ir Daugiau raketų šovė viršun, buvo šaly ir plūdės buvo is- duo" ir visi aplink valtyse gale- selės pasirodė danguj, nudžiu-
įsiveržė į jūreivių kajutes. 12. nesusitiko. Pakrypimas dabar jau 40 iaips temptos lauk. Kapitonas Smi-jo girdėti tą puikų himną: gindamos gyvuosius. Tai buvo
30 valandą valtys buvo išsuk- Nuo tilto išsiveržė aštrios nių, ir 1,20 vai. jau visiems bu th pakėlė vieną vaiką į valtį 11 „Autumn".
tos ir prikrautos po priežiūra šviesos, kai Boxall bandė šauk-vo aišku, kad „Titanic" skęsta, paleido žodį iš lūpų į lūpas: Priekinis stiebas jau 
Murdock ir Lightollcr, nes vai ti „Carpathia“ Morsės šviesa. Tempas pasitempė ir valtys bu „Visi vyrai kas sau!“ rė, ir kaminai pradėjo
čių įgulos pasivėlavo į savo sto Valčių denis tebuvo 10 pėdų vo greičiau ir sunkiau prikrau- Phillips mažai kreipė dėme-kai vienas virto su triukšmu.
tis ir krovimas buvo lėtas, nuo vandens, kai prieš valandą narnos. Didžiuliai sraigtai jau šio į visa tai ir Bride uždėjo Vyrai griebė kėdės, baldus ir vi kapt. A. H. Rostrom peržvelgi 
Taipgi keleiviai nenoriai lipo į dar buvo 70. Orkestras grojo kyšojo ore. Vyrai stovėjo ša-jam gelbėjimosi jakę, kai jis tę-sa, kas plūduriuoja, ir šoko ša- chartą ir matė, kad atstumas te 
valtis praleisti keletai valandų linksmas melodijas, Nr. 6 buvo lia, tyliai rymodami ant turėk -sė atkakliai klibindamas tele-lin. Laivas drebėjo nuo smai- buvo 52 mylios. Carpathia bu- 
atviroj valty ir ledinėj jūroj, nuleistas, taipgi Nr. 1. Pirmą lų ar lėtai žingsniuodami. Ben-grafo raktą. Jam pavyko pa-kių sprogimų ir su triukšmu vo apsukta ir visos sargybos 
Daugelis tiesiog atsisakė lipti valandą Nr. 4 katilinė buvo ap jamin Guggenheim su pikta siekti „Asian" SOS šauksmu, virto atsiliuosavusios mašinos. įsakytos tarnybai.
valtin, — toks buvo įsitikini- leista. Tuoj nebus garo dina šypsena veide, bet atrodąs pui Heroiškas orkestras vis gro Lightoller užlipo ant augš- 4 vai. ryto buvo pastebėtos 
mas laivo patvarumu. Pirmo- moms, kurios tiekė energiją te kiai savo eilutėj, išsinėrė iš sa- jo, bet jau nebe linksmas melo- čiausio laivo punkto, o Phillips pirmos valtys.
sios valtys buvo puspilnės ir oe legrafui ir šviesai. Pečkuriai vo kabinos — „Mes apsirengė- dijas, tik: ... Arčiau, Manu liko vis dar prie mirštančio siųs 9 vai. paskutinė valtis buvo 
vyrų vartoti irklus. Pakrypi-skubėjo viršun, užtrenkdami me savo geriausiais, pasipuošę Dieve, Pas Tave, tuvo. Laikas — 2,10. Laivas paimta ir Carpathia .su nuietą-
mas darėsi vis didesnis ir lai-duris. Jų kūnai buvo permirkę kelionėn kaip „gentelmenai“. Arčiau pas Tave... buvo apsuptas tamsos, radijas ta vėliava pasuko link. New
vo priekis slinko žemyn. prakaitu, veidai be išraiškų, — jis pasakė. Keletą žmonių ant denio tę-nutilęs. Bet kapela vis grojo. York.

Phillips signalizavo „Carpat akys bejausmės. Pusę dviejų orkestras dar sė giesmę, kiti klūpojo tylioj „Laikyk mane galinguos van- Galutiniai duomenys buvo
hia“: — „Mes skęstame, seni. Phillips radijo kambary sėdi grojo. Lightoilers kairioji lėtai maldoj. Sporto salėj du „gen-denyse. . .“ ’ žiaurūs: gyvi —- 705,
Nieks neatsiliepia!“ jo susitraukęs ir įsitempęs vL judėjo šalin pastoviai, bet ašt- telmenai“ ramiai važinėjo dvi- Milžiniškas laivo užpakalys aukos — 1513.

Įsakymas vėl praėjo 12:30 'dar klibindamas raktu, bet su rus pakrypimas apvertė kai ku-račiais kai kiti daužė boxo iš-pakilo tiesiog 150 pėdų j dan Taip baigėsi pirma ir pasku- 
— „Visos moterys ir vaikai į trumpesne ir vis silpnesne ki-rias Murdock valtis. Kabinų 11 kamšą. Tuomet užpakaly girdė gų. 5 minutes taip stovėjo, tinė „Titanic" kelionė, o su juo
valtis!“ Murdock, kuris vado-birkštimi. Kambarys atvėso, pasiuntiniai berniukai, gal 50 josi greiti žingsniai, kai vyrai Tuomet pamažu pradėjo smuk- ir „White Star" linija, kurią
vavo valčjų kroviniui, jsakė Nr. Bride užgaubė apsiaustą ant iš iš vis, visi jaunučiai, stovėjo ia šoko jūron per visas puses. Kai ti ir greičiau, greičiau, kol tam perėmė šių dienų garsi.Cunard
7 žemyn. Jis bandė drąsinti mo tikimojo Phillips pečių, kurs už miai, plepėdami ir rūkydami, kas buvo su naktiniais drabu- sūs vandenys galutinai jj ap- Co.

TITANIKO TRAGEDIJA

šiaurės šviesos.
pasinė- Pamažu diena išbrėško u 
grimsti „Carpathia" pasirodė.

Gavęs „Titanic" pranešimų
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Marsas dabar dėmesio centre
Paruošė J. Knystautas.

ro didesnių ar mažesnių tų ly
giagrečių iškraipymų. Visi tos 
rūšies nukrypimai astrono
mams yra žinomi ir jų laipsnis 
yra tiksliai iš anksto apkaičiuo- 
tas.

Tų apskaičiavimų Išdavoje 
ir laukiama, kad š. m. liepos m.

KULTURWWvJkOjVIKA
ZENONAS NOMEIKA ATŠVENTĖ 25 METŲ DARBO 

SUKAKTUVES.
Prieš 25 metus Zenonas No-sovietinėje 

meika, neseniai koncertavęs harmonijos 
Montrealy, Kaune baigė Vals- vo vienas

VASARINIAI SLAVISTIKOS IR RYTŲ EUROPOS 
SOVIETIZACIJOS KURSAI MONTREALIO 

UNIVERSITETE.
Jau ištisa eilė metų Montrc nojimą, o be to, išlaikius agza- 

alio Universitetas yra išgarsė-minus, bus užskaitomi kreditą, 
jęs ruošiamais vasaros metu tolimesnėms studijoms B. A. n 
kursais, ypatingai lingvistikos M. A. laipsniams gauti.
ir Europos literatūros. Dabar Į vasarinius kursus priimami 
jau didelis skaičius įvairių tau turintieji keturių gimnazijos 
tų studentų yra įsiregistravo- klasių, arba High School pažy- 
sių į vasaros metu ruošiamus mėjimą. Norintieji įsiregistruo 
slavistikos kursus, kurie įvyks ti tikrais studentais ir, kad ga- 
nuo liepos mėnesio 2 dienos iki lėtų tęsti studijas ir įsigyti M. 
rugpjūčio mėnesio 14 dienos ir A. laipsnį Montrealio Universi 
susidarys iš trijų sekcijų: vi-tete, reikia turėti brandos ates- 
durinio mokslo pasiruošimui B. tatą (kas yra pripažinta pran- 
A. laipsniui, augštojo — pasi-cūziškam baccaulaureatui), ar- 

, norin

Astronomai ir apskritai visi 
tie, kuriuos daugiau ar mažiau 
domina kosmologiniai klausi
mai, galėtų šiuos 1954-sius me
tus pavadinti ypatingo aktyvu
mo laikotarpiu.

Tai anaiptol nereiškia, kad 
kur nors beribiuose erdvės plo
tuose būtų įvykę kurių nors 2 d. Mlarso planetą nuo Žemės 
staigių ir sensacingų permainų, beskirs „tik“ 40 milionų mylių 
Priešingai, tai, apie ką čia bus atstumas, 
kalbama, palies visai normalius Bet ir tai dar ne viskas! Mi- 
dangaus kūnų rotacijos klausi- nimalų nuotolį Marsas pasieks 
mus ir apsiribos „lokaliniais“ 1956-tais metais, kai jis, dai 
Saulės sistemos planetų kelia- kartą per 670 Žemės dienų ap- 
vimais. skriejęs Saulę, (tokie ilgumo

Tą kalbamą aktyvumą iššau yra Marso metai), prasilenks 
kia tik faktas, kad šiemet mūsų su Žeme vos 35-kių milionų my 
planeta yra atsidūrusi tokioje lių atstume. Po šio pastarojo 
pozicijoje, iš kurios yra labai prasilenkimo Marsas ims vėl pa 
paranku stebėti kitų kaimyni- laipsniui tolti nuo Žemės ir 
nių planetų judėjimą. Plius dar net iki 1971 metų jau nebepa^i 
tai, kad tokių progų stebėjimui taikys tokios 
šiais metais pasitaiko palyginti iš taip arti, 
daugiau, negu kitais metais. - •

Pavyzdžiui, daug kas, gal-priartėjimas įvyko 1941 me-likti gyvas tik 
būt, skaitė spaudoje, kad šių ta*s> bet tuomet ’ 7 1 -
metų pradžioje, (rodos vasario dėmesys buvo nukreiptas į ka-čia apranga, 
mėnesį), Merkurijus buvo „už-ro įvykius, o mus negailestin- žiūrint 
temdęs“ Saulę. Stebintieji tą gai svilino atnešta „Stalino sau 
įvykį matė, kaip per žėrintį lė“. Ir taip, tuomet niekam, gal. 
Saulės diską praslinko iš lėto net į galvą neatėjo domėtis kito 
tamsi, aguonos grūdo dydžio, mis planetomis, kai savojoje vy 
dėmelė, o tai ir buvo artimiau-’ 
šio Saulės satelito — Merkuri
jaus siluetas.

Netrukus po to, (gal po mė
nesio), sekė pilnas Mėnulio už 
temimas, .......... .——— - . .
liečiams stebėti sutrukdė apsi- !ume Y™ ?al??1 jaučiamas. Bet nešiu bėgyje prasiplečia kuone 
niaukęs dangus tačiau kuris *r ta‘> žiūrinčiam iš 40 milionų j visas planetos sritis, paskui, 
buvo gerai matomas vakarinė-"^ i. Mars? Pro stipriausią (maždaug rudeniop), savo spai 
je Kanados dalyje.

Ir vėl štai, šio mėnesio pabai 
goję, (bene 30. VI.) laukiama 
visiško Saulės užtemimo, kuris 
idealiausiai bus matomas šiau- 
rės-rytinėje Ontario provinci
jos dalyje, tarp Ogoki ir Keno- 
gumi upių, į vakarus nuo Tim
mins vietovės. Jei Montrealyjc 
tas užtemimas būtų bent dali
nai matomas, tai jį tektų ste
bėti rytą apie 6-7 vai.

Pagaliau šią vasarą pasitai
kys neeilinė proga stebėti Mat 
są iš daug mažesnio nuotolio, 
negu kitu kuriuo metu.

Prisimename, turbūt, visi iš fontein, Pietų Afrikoje, iš kur 
kosmografijos, kad Marso, Marsas bus geriausiai mato- Daug astronomų vėliau stengė 
kaip pagaliau ir visų kitų dan- mas, kadangi jis pakils į patį si rasti paaiškinimą dėl tų kana 
gaus kūnų, atstumas nuo Že- zenitą, tuo tarpu kai, žiūrin- lų kilmės ir jų paskirties. Vie- 
mės nėra visa laiką pastovus,— čjam iš Šiaurės Amerikos kon-ni jų, (kaip Percival Lowell), 
jis nuolat kinta. Tuo būdu, tinento, Marsas šiek teik iškyla įtikinėjo, kad tie kanalai yta at 
Marso nuotolis nuo Žemės pe- virš horizonto, todėl jį stebėti siradę protingų Marso būtybių 
riodiškai keičiasi 35—250 mi-dėl daugelio priežasčių yra sun pastangomis, kiti vėl tai griež- 
lionų mylių ribose. Tai yra nor kiau. tai neigia,
malus reiškinys, cikline tvarka / ' 
besikartojantis 14 — 15 metų dabar mes daug žinių turime, saros stebėjimų, j 
tarpais. Tai aiškinama tuo, kad Štai pavyzdžiui mes žinome, jiems tobuliausias foto kame- informacijų istorinio, geogran- 
skriejančių aplink Saulę kon- kad ši planeta yra daug mažės- ras su iki nepaprasto jautrumo nio bei statistinio pobūdžio. Fa 
centrinėje ašyje planetų orbi-nė už mūsiškę, nes jos diamet-išvystytomis filmomis, tikima-baigoje pateikiama (spalvoti) 000, Norvegijoj 8.000, Austri-kambarys B’ 402, arba rašyti 
tos nėra tarp savęs visiškai ly-ras apytikriai tesudaro tik pu-si, kad daug paslapčių, supan- Valstybės herbas, tauitne vėlia joj 6.000 ir Danijoj 5.000 povai P. O. Box 6128, Montreal 2, 
giagreqios, t. y. jos nuolat da- sę Žemės diametro. Dieną Mar čių Marsą, bus išsiaiškinta. va, tautos himnas (žodžiai ir nikių vaikų Viso apie 300.000. Canada.

Bet ir tai dar ne viskas! Mi

Paskutinis

Lietuvoje yra Fil- 
direktonum ir bu- 

dekados Maskvoje 
tybinę konservatoriją, vargo- chorų dirigentas, — ir baigęs 
nų specialybe, ir drauge su Konservatoriją, Kauno Arclu- 
vienmečiu, drauge baigusiu katedros Bazilikoje turėjo vai - 
Konservatoriją, taipgi vargo- gonų koncertą, pirmąjį Kaip 
nūs, Konradu Kavecku, kuris laisvas menininkas. Taigi savo 

koncertu Rochesterio Holy Fa 
mili bažnyčioje, kurioje jis var- 
goninkauja (ne katedroje, kaip 
anksčiau buvo pažymėta), turė ruošimui M. A. laipsniui ir no-ba B. A. Kandidatams, 
jo didelį konceitą, kurio pi ogia pintiems toje srityje specializuotiems gauti augštesnių slavisti

kos arba Rytų Europos dalykų 
diplomą arba pažymėjimą, rei 
kalingas Slavų Centro Direkto
riaus sutikimas. Be to, kiekvie
nas sumokėjęs 10 dol., gali už-

so paviršiuje temperatūra sie
kia 80 laipsnių F., tuo tarpu 
kai naktį ji nukrinta iki —901. 
F. Marsas apsisuka aplink sa
vo ašį per 24 vai. ir 37 min., tai 
gi jo para yra nežymiai ilgesne.

Toliau, visai neturima duo
menų, kad skystoje, melsvos 
spalvos, Marso atmosferoje bū 
tų deguonies. Dėl deguonies 
stokos ir dėl nepakankamo oi o 
slėgimo, mokslininkai sampro- 

Marso tauja, kad žmogus ten galėtų iš 
_  : su deguonies 

viso pasaulio aparatu ir kompresiją palaikau

kai jis, dai

progos stebėti jį

tolygus

Žiūrint pro teleskopą, ant 
Marso ypatingai ryškiai mato
mos jo baltos spalvos poliari
nės sritys, kurios žiemos metu 
siekia apie 4 milionus kvadrati 
nių mylių, kas maždaug prilygs 
ta pusei Š. Amerikos kontinen

tai p to, o pavasarį ima smarkiai ma

ko dideli sukrėtimai.
Jei, paprasta akimi žiūrint 

to atstumo sumažėjimo 1 ; 
Marso ir Žemės pastebėti ir ne žėti, trauktis, užleisdamos vie- 
būtų imanoma< tai, panaudo tą keistiems melsvai žalios spal 

kuri mums montrea-Jant teleskopą, tas skirtumas ats vos plotams, kurie keletos me- ' ‘0^4.__ • _ 1 •_ •_ ___ * 1 1

pasaulyje teleskopą, (200 co-vą palaipsniui pakeičia į švie- 
lių diametro Hale teleskopas šiai rudą, kuri, artėjant žiemai, 
Palomaro kalne, Kalifornijoje), vis tamsėja, kol pasidaro tam- 
Marsas atrodys tik kavos lėkš
tutės dydžio. Žinovams tačiau, 
tas nuotolis bus jau pakanka
mas įsigyti labai vertingų žinių 
apie Marsą supančią atmosfe
rą, tos planetos paviršių, klima 
tą ir t. p.

Ir todėl š. m. liepos mėn. 2 
net 18 observatorijų stebės 

darys Marso nuotraukas išti- 
parą, o svarbiausioji astrono 

mų ir kitų mokslininkų ekspedi 
cija jau dabar persikrausto su 
visais savo prietaisais į Bloem-

d. 
ir 
są

mon, prisiminti savo pirmąjį 
1 vargonų koncertą prieš 25 me
tus, buvo įtraukęs ir vieną kuri 
nį (Gilmoioto Pastorale-Souve 

' nir), kurį buvo išpildęs pirma
me savo koncerte.

Šis Z. Nomeikos koncertas 
praėjo gražiai, nors vargonai, 
kurie neprilygsta 1” 
moderniems ir galingiems var
gonams, nesudarė vargonų vir
tuozui tokių galimybių, kokias 
jis turėjo Montrealy. Koncer
tas tačiau praėjo labai gražiai. 
Koncerte atsilankė Rocheste- 
rio Konservatorijos vargonų Di 
rektorius ir keletas žymių mu
zikų.

Po koncerto buvo suruoštas 
jaukus pobūvis, kuriame muzi
kai ir kiti menininkai prisiminė 
iš meno pasaulio ir praeities ne 
užmirštamų momentų. Z. No- 
meikai linkėta vystyti savo var 
gonų virtuozinę specialybę ir 
koncertuoti.

KNYGOS BARE.
Vokietijos Krašto Valdyba 

leidžia Dr. A. šešplaukio „Pra 
tybinę lietuvių gramatiką“. Jos 
išleidimui paremti VLIKas pa
skyrė 1.000 DM. subsidiją.

„Lietuva Paveiksluose“ — 
Lithuania Ilustrada. Tokiu var 
du baigiama spausdinti Rio de

sios šokolado spalvos.
Matomos taip pat pro teles

kopą Marso pusiaujo srityse di 
džiulės rusvos spalvos dyku
mos, melsvo atspalvio debesys, 
na ir be to dar Marso „kana
lai“.

Laike šių metų stebėjimo, be Janeiro 130 puslapių knyga su 
kitų svarbių užsimojimų, bus daugiau kaip 200 gražiausių 
stengiamasi galimai daugiau pa ’ " J" " ’
tirti apie tuos „kanalus“.

Pirmasis juos pastebėjo ita
lų astronomas Giovanni Schiap 
arelli jau 1877 metais. Jis kana 
lams ir suteikė tokį vardą.

Lietuvos vaizdų, tarp kurių, 
daugiau kaip 30 vaizduojančių 
sostinę Vilnių. Knygoje yra ir 
dvi 
M. 
ta” 
tė“ 
no
8 Čiurlionio paveikslai ir kelio
lika mūsų menininkų kūrinių. 
Be įžanginio straipsnio, nagii- 
nėjančjo lietuvių tautos kultū
rinę raidą, kurį parašė Dr. Fr. 
Meieris, įdėta dar Rachel Porte 

Apie Marso planetą jau ir šiaip ar taip, bet po šios va- los, Aleksio Rannito, prof. Gir 
panaudojus niaus straipsneliai ir daugyuė

spalvotos iliustracijos — 
K. Čiurlionio „Jūros Sona- 
ir Vyt. Kasiulio „Lietuvai- 
bei keturi žemėlapiai. Me- 

puslapių skyriuje įdėti dar

tis ir įsigyti daktaratą.
Šių metų programoje yra nu 

statyti šie dalykai: fonetika, 
morfologija, lingvistika, dikci
ja, intonacija, literatūra, kultū
ra, istorija etnografija, sociali- prašyti, kaip laisvas klausyto- 
niai ir politiniai klausimai, sla Jas,_ 
vų institucijos, klausimai spe- b .Kaip jau minėta, vasariniai 

Montrealio cialįai liečiantieji Sovietų Rusi-kursai dalinami į tris sekcijas: 
Sekcija A. Elementariniai 

kursai — skiriami nemokantie
ms slavų kalbų, arba tiems, ku
rie norėtų pagilinti slavų kalbų 
ir fonetikos žinias. Mokymas 
bus atliekamas laboratorijoje 
panaudojant naujausius klau
sos ir matymo metodus.

Sekcija B. Viduriniai kursai
— skiriami norintiems gilinti 
slavų kalbų žinias ir gauti kre
ditus moderninių kalbų studi
joms B. A. laipsniui Montrea
lio Universitete įsigyti.

Sekcija C. Augštieji kursai— 
skiriami norintiems įsigyti iš 
slavistikos ir Rytų Europos da
lykų M. A. laipsnį.

Pažymėjimai sekcijų A. ir B.
— duodami išklausiusiems pil
nai šešis kursus sekcijoje A. ir 
B., kiekvienam kurse po 18 va
landų, t. y. 108 valandas, ir iš
laikiusiems egzaminus. Kredi
tai sekcijoje B. užskaitomi ga
vimui B. A. laipsniui.

Pažymėjimai sekcijos C. 
Nors ši sekcija skirta studen
tams, ruošiantiemsiems M. A. 
laipsniui, tačiau tie, kurie neno 
rėš tęsti studijas įsigijimui M. 
A. laipsnio, bet baigiantis kur
sams, išlaikę egzaminus, gaus 
pažymėjimus.

Mokestis:
Sekcija A. ir B.: 80 dol. — 

norintiems gauti pažymėjimą, 
20 dol. — už atskirą kursą.

Sękcija C.: 100 dol. — no
rintiems M. A. laipsnį įsigyti 
ar pažymėjimą gauti; 25 dol.— 
už atskirą kursą. 10 dol. — už 
kursą laisviems klausytojams

ją, Vidurio ir Rytų Europą ir 
bendrai Sovietų Rusijos oku
puotus kraštus.

Bus skaitomos paskaitos ir 
atliekamos pratybos tokia kal
ba, kokia patys klausytojai pa
geidaus. Taip pat bus leidžia
ma laikyti egzaminus tokia kai 
ba, kokią pasirinks laikantis eg 
zaminą.

Lankantiems vasarinius kur
sus bus duodama pirmenybė 
stipendijų gavimui tęsti moks
lą.

Sumokėjęs maksimalinį mo
kestį už visą kursą 100 dol. turi 
teisę klausyti be atskiro mokes 
čio anglų ir prancūzų sekcijoje 
filologijos kursą, kur svetim
taučiams yra galimybė pagilin
ti anglų ir prancūzų kalbos ži-

muzika) bei vertimas į anglų, 
vokiečių ir ispanų kalbas, kuni 
gaikščio Radvilos 1613 metų 
žemėlapis su ano meto Lietu
vos aprašymo vertimu bei kele
tas istorinių fotografijų, iš ku 
rių ypatinga retenybė — prez. 
A. Smetonos vizitas Rio de Ja- 
neire 1940 m. Knygos parengi
mas užtruko trejus metus, ii nu 

~ galėjus didžiausias kliūtis, pa- 
° galiau ji išeina labai patogiu 

metu, kada daugybė svetimtau
čių lankys Braziliją ryšium su 
Sao Paulo miesto 400 metų su
kaktuvėmis. Lituania Ilustiada 
redagavo Rachel Portela ir Pct 
ras Babickas. Leidžia Lietuvos 
atstovas Brazilijoje Dr. Fr. Me 
ieris.

■ Jungtinių Tautų raporte (be teisės laikyti egzaminus), 
skelbiama, kad aliantai nuka- Platesnių informacijų galima 
liautuose kraštuose palikę: Vo gauti pas Slavų Centro Direk- 
kietijoje 94.000, Japonijoje 70. tokių Montrealio Universitete

va, tautos himnas (žodžiai ir nikių vaikų Viso apie 300.000. Canada.

ALGIRDAS LANDSBERGIS.

Moteris įėjo verandon. Ji buvo taip įpratusi nuolatos ju
dėti, jog uždegė šviesą ir vėl užgesino, spausdama mygtuką 
greita ir atšiauria ranka. Kasdieną apsupta tu pačių daiktų, 
ji bodėjosi net juos paliesti.

Šviesoje jos veidas priartėjo prie keturiasdešimties me
tų, kad vėl pajaunėtų prieblandoje. Jis buvo stropiai prižiū
rimos odos, su pudros prislopintais smulkių raukšlelių rezgi
niais akių kampeliuose. Jos iš prigimties plonos lūpos dar 
daugiau plonėjo gausybės rūpesčių sučiaupiamos. Jos retai 
bebučiavo, nenoriai kalbėjo ir, tarytum, geidė grįžti vidun.

Sėsdama nuzulinton šiaudinėn kėdėn, moteris pastebėjo 
įplyšimą sienos popieriuj, po langu, o jos akys bematant pū
kai apsitraukė. Taip ji žiūrėdavo į savo veidrodėlį, į piniginę 
savaites gale, į savo dukterį.

Ji atėjo čia pamatyti dukters, grįžtančios iš gimnazijos, 
išnyrančios tolimame gatvės pasisukime su knygų ryšulėliu 
rankose. Paprastai, ji rasdavo dukterį jau namie. Tačiau 
šiandien jai skaudėjo galvą, ir ji išėjo iš darbo anksčiau.

Negausių praeivių veidai gatvėje bluko. Moteris atsilo
šė kėdėje. Jis neiškentė neprisimerkus poilsiui; jos lūpos vos 
vos prasivėrė, ir silpnumo akimirkoj ji prisiapžino gaivos 
skaudėjimo priežastį.

Ji nujautė, kad skyriaus vedėjas pasiūlys pasimatyti. 
Jau kuris laikas ji nebegirdi iš jo nė mažiausio priekaišto, 
nors ir nusipelnė jų nemažiau už savo bendradarbes. Ji nu
duodavo nematanti, kai jis bardavo jas, nusivedęs atokiau, 
mosikuodamas savo žilstelėjusį kuodą, pusiau pakėlęs deš:- 
mąją ranką.

Ji sekė jį vogčiomis ir žinojo daugelį jo būdo ypatybių, 
kurių kitos tikrai nepastebėdavo. Kai jis sėsdavosi prie jos 
valgykloj, visad pataikydamas išeiti kartu, ji saugodavo savo 
pačios vidinę šypseną. Kai jis ilgėliau įsižiūrėdavo į ją, 
jos akys užčiuopdavo raustelėjimą jo plačiuose skruostuose 
ir žemoj kaktoj. „Ar tai ne gražu?“ galvodavo ji vėliau. 
„Žmogus pagyvenęs, našlys, tokiam išpaikusiam pasauly, o 
visdėlto prausta“. Ir vieną sykį ji net sustojo gatvėje: „Gal 
jis nori mane vesti?“

Ji išsigando tos minties. Per dešimtį metų, praėjusių 
ruo jos vyro mirties, atsiminimai apie juodviejų gyvenimą 
nepašviesėjo. Ji nebeprisiminė jų nesutarimo smulkmenų i. 
nebemėgino atrasti jo ar savo kaltės. Su tykiu pasitenkinunu 
atpažindama kitas nelaimingas poras, ji sakydvo — tokios

yra vedybos.
Šį rytą skyriaus vedėjas pakvietė ją į teatrą. Ji atsisa

kė dar jam nepabaigus kalbos, klupdama žodžiuose. Man 
skauda galvą, kartojo ji. Jis paprašė paskambinti, jeigu pasi
justų geriau. Vos jam nuėjus, moteris ėmė krimstis, kad nesu 
tiko. Pradėjo skaudėti galvą. Kodėl aš atsisakiau, kodėl aš 
bijojau?

Būrelis jaunuolių pasirodė gatvės pasisukime. Moteris 
atsistojo ir žvalgėsi dukters. Ne ji priekinėj porelėj, ne ji 
tarp dviejų vaikinų, nei tarp kitų dviejų. Ten, truputj atsi
likus nuo kitų, ji žingsniavo viena.

Viena, ne kaip kitos — raukėsi moteris. Jos lūpos siur
bėsi vidun. Tai šito šviesiaplaukio nuotrauką ji užtiko savo 
dukters stalčiuj. Ir tą pačią nepasirašytą, ji sykį rado algeb
ros knygoj. Kiek valandų jos dukters pražiūrėta į tą veidą?

Dabar jis ėjo prieky, o ji sekė keletos žingsnių atstume. 
Ji vis dar tebestato pėdas vidun, beveik kaip kūdikystėj. . . 
Kada ji užaugs, kada ji užauks?

Duktė pamatė motiną ir stabtelėjo. Nustebimas ir džiau
gsmas akimirkai pravėrė jos lūpas, bet jos tuojau susičiaupė, 
ir ji nevikriai užbėgo laiptais. Jos bendrakeleiviai pamojo jai 
rankomis. Moteris žiūrėjo į geltonplaukį, kuris neatsisuko.

Ji priėmė dukters pabučiavimą, šiek tiek atsilošdama. 
Kokia glaudi jos mergaitė šiandien. Ji ne tik prilietė lūpas, 
kaip retai kada, bet ir neatitraukė jų porai sekunžių. Todėl 
moteris įstengė susilaikyt nepabarusi jos dėl susivėlusių 
plaukų, tik palydėjo juos papilkėjusiomis akimis.

Tačiau galvą nenustojo gelti, ir, dukteriai atsisėdus prie 
stalo su ta pačia išsipešusia kuokšte, ji sušuko plonu ir gai
žiu balsu:

— Ar tu neturi laiko susišukuot?
Duktė užkliudė rankove padažo indelį.
— Bet aš namuos. . .
— Pažiūrėk į savo rankovę! — tęsė motina. Tas pats 

jausmas apimdavo ją dukters kūdikystėj, suduodant per jos 
mažus pirštelius, su gailesiu žiūrint į jos vidun įkrypusias pė
das, ir vėl suduodant, lyg tuo būtų pati save baudus.

— Aš mačiau tave pareinant. Tavo plaukai buvo išsikė
lę, kaip dabar. Pažiūrėk į savo drauges. Pažiūrėk į jų plau
kus. Manai, kad jos daug gražesnės? Nė kiek. Bet jos rūpi
nasi savimi. Ar tu eini į šokius rytoj?

— Ne.
— Aš taip ir žinojau. O kodėl? Kas norės šokt su ta

vim? Kaip. .. kaip tu statai kojas?
Moters pyktis užlūžo su paskutiniu sakiniu, ir ji griebė

si valgyt, kad neparodytu savo gailesio. Duktė tebešhiostč

servetėle tą patį rankovės kampelį. Susitvardžiusi, pakėlė 
galvą ir padėjo servetėlę ant stalo. Moteris valgė nuleidus 
akis.

— Mamyt, — ištarė duktė svetimu balsu. — Tu. . . ma
tei tą vaikiną su mėlynu meiztiniu?

Moteris padėjo peilį ir šakutę.
— Taip.
— Jis pabučiavo mane! — beveik sušuko duktė.
— Ką? — sumišo moteris. — Kodėl tu dabar sakai 

man? Galvot apie tokius dalykus, — kalbėjo ji, norėdama 
laimėt laiko, susivokt.

Bet kuo giliau dukters žodžiai sėdo jos vidun, tuo labjau 
jai norėjosi švelniai paerzint ją, paglostyt jos petį.

— Na, ir kas. Jis dailus vaikinas. Kaip jis tave, nesu- 
sišukavusią? Tu geriau apie pamokas galvotum.

Duktė nieko nebesakė. Jos baigė valgyt ir tylėdamos 
nukraustė lėkštes. Lankstydama staltiesę, duktė užčiaupė 
padažo dėmę, ir juodvi, nejučiomis, sužiuro viena į kitą. Mo
teris padrąsinančiai linktelėjo,bet duktė suėmė staltiesėlę ir nu 
skubėjo virtuvėn.

Moteris atsisėdo minkšton kėdėn ir ištiesė nugarą, at
mesdama rankas atgal. Iš virtuvės girdėjosi vandens tekė
jimas, pertraukiamas skalaujamų lėkščių. Ji pabraukė pirš
tų galais savo lūpų kraštelius. „Mano duktė keistoka, bet 
Įdomi“, — nusišypsojo ji. Jos galva skaidrėjo, ir ji nebeati
traukė pirštų. Nuo dukters jos mintys netrukus nuslydo prie 
skyriaus vedėjo. Ji perėjo visas jo mažąsias ypatybes, lyg 
apčiupinėdama vaisius pintinėj. Sustojo ties jo veidu ir ilgai 
neatsitraukė.

Po pusvalandžio moteris lengvai atsikėlė ir priėjo prie 
telefono. Galva nustojusi skaudėti, ir ji labai norinti pama
tyti tą operetę. Jis kalbėjo greitai, ir ji tarėsi girdinti pa
raudimą jo balse.

Apie vidurnaktį ji pasuko į savo gatvę ir sulėtino žings
nius. Gatvės žibinto apšvestas šaligatvio kraštelis atrodė jai 
toks švelnus, kaip vandens nutekintas akmuo. Prie skruosio 
tebelaike priglaudusi dūdelėn susuktą programą, su malonu
mu užuosdama vėstančių spaudos dažų kvapą.

Viduje jos ranka neskubėdama surado mygtuką, per
braukė delnu ir minkštu spustelėjimu uždegė šviesą.

Po savaitės, vidury nakties, ją pabudino verksmas, ji 
įėjo į gretimą kambarėlį. Jos duktė sėdėjo lovoj, įkniaubusi 
galvą tarp kelių.

— Kas tau? — kalbėjo moteris mieguistai.
Duktė pakėlė ašarotas akis.
— Mamyt, jis nepabučiavo manęs... (Gabija).
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ISTORIJOJE.
Šias eilutes rašau pro savo beliko visiškai, smarkiai nuken- 

kambario langą žiūrėdamas tėjo kitas gretimas 4 augsią u.u 
durnų kamuolius, kylančius rinis Commerce building, x>.. 
augštyn ir smarkaus vėjo blaš-kin, Affleck ir kt. Radijo plau
komus, i 
arbiausioje miesto ualyje, 
tage Avė, tarp Carlton ir ifar- kie, 
grave gatvių. Kadangi šiuo mo ar, 
mentu, 11 vai. diena, n vėjas

C ALGA RV, A/ta.
TAUTŲ SOLIDARUMO ŠVENTĖ.

Albertos kaubojų sostines — kauskaitė, o už jų stovėjo dvi 
Calgario gatvėmis suplevėsavo moterys ir vyras tautiniais d. a 
Lietuvos trispalvė vėliava. bužiais ir po jų seke

Gegužės 19 d. Calg.iiyje įvy žus būrelis lietuvių, 
ko Kanados piliečių šventė, ku
ri yra vadinama 'tautų ida- 
rumo šaente. Špentės dalyviai, 
t. y. Calgaryje gyvenančios tau 
tos, 7 vv. visomis gatvėmis, ne- . __ , .ii- i Kanados karo veteranų —t»ioos silvo t <1 ti 11 n e i m s vclicivo- . • i- i . iriu vrs siim37i‘ies ilci urvini................................... . lę. Rikiuotėje lietuvių vėliava bumdzijęb iki jo mynų,

tai vos rodos mo rūmų. O vėliavų ir žmonių buvo penktoji.
spalvomis

gana gra
Čia buvo 
buvo pa- 

vai das.
sakomos kalbos; čia
minėtas ir lietuvių

8 vai., visa žmon.ų n vėliavų
jūra pajudėjo žyg.uoti 7 Avė

a sktn. inz. J. Bulota.
PREALIO SKAUTAI VEIKIA.
L. S. B-jos siekia iš anksto numatytą kai 
iero ir Pa- no viršūnės aikštelę. Kiek ne
mo Šv. Jur-tikėtumų kandidatams; tai var mis, rinkosi prie didžiųjų teis- 

birželio sa gas, tai viltys, 1 . .
vyčiai per-ašaros ar džiaugsmas lydi jų prisirinko tikra jūra. Visų tar-™is

i prieauglio kelius. Pagaliau jau aušta. . pe ryškiai plevėsavo ir 1..3 
ą vyčių kan Augštai iškelta trispalvė, skam trispalvė, kuri 1-------.1—--------

Januškevi- ba Himnas. . . Ilgai dar aidi vii kalbėtojų tribūnos. Ją laike jū- fone apvedžiotas 
s sėkmingai šūnėmis: vienybė težydi! Įspū rų skautas, šalimais stovėjo dvi juostomis ir įrašu 
r davė skau dingai skamba tradicinė: Tėvy 

nė klaus, pareikalaus — ką tu
i pažymėti, į tai, ką tu į tai!?
r. tikriausiai štai ir legendarinis vyčių dvi 
lizaiijos vii- šakių lazdų paradas — vartai 
eiviai ir gi- tik ką gimusiems naujiems s. 
., dalyvavę v., gi mūsų žaliukai su ryžtu ir 
orėje Pran- viltimi bei pasitempę pražy
di pasižymė giuoja ateitin!
m. Vokieti- Nors ir nekartą mačius ir per_____
gražiai nu- gyvenus tokius skautų gyveni- vestuvės.

Š. m. gegužės 22 d. darbinin apkrautų stalų. O kartu ir vi- Prancūzijoje sukaktuvių minėiimaną gana mo momentus, vis 
tų vyčių pro gus lyg iš naujo

vos už poros blokų, sv Šimu, mažiausia 12 
utuvių nukentėjo, 

kaip Toronto 
Nenry's store, 

tuvė, Clarendon 
kurio visi svečiai 
evakuoti. Nuostolių, spėjau.u 
bus „daug nulionų' , nors uui 
niekas negali atspėti,

Aplink nciaime.. vi_.ą

jų taipe

ka.hų Ki.il.- 
vienbutis, i*

su verpetais iki 50 mylių pci 
valandą, ir gaisras laikomus juu 
sukontroliuotu, ir kadangi ik. 
to, laiko, kol žinia pasieks akai daug, 
tytojus, musų miestas jau bus per kelis olokus suiiku uepraei- 
nuo pereitos nakties padarinių ti, nes gaiši įninku puantas van 
apsivalęs, rašysiu kaip apie jau duo gat.emis plauk.a upėmis ir 
piaėjusį dalyką. &utri**.ęs susisuKu.tdb, nors po-

Bendrai, visas pavasaris šie- licijos tiksliai tvardomas, yia 
met Manitoboje praėjo nepasl- panašus j miesto evakuaciją, 
betas. Šalta ir lietinga buvo ko Per durnų ir skrendančių dege- 
ne visą laiką. Saule per gegu- siti uangą kitapus gaisro per ke 
žės mėnesį prerijose buvo įauai hs blokus negalima praeiti ne
retas svečias. Pereitą sekma- pradėjus kosėti ir ašaroti. Win 

Šventės šeimininkai pp. Ka- dienj, birželio 6 d. oras pasisten nipcgas gavo mimatūroje patu 
ti vaizdą, kokių karo metu tiek 
daug ir nepalyginamai didesniu 
mastu teko pergyventi „sena
jame pasaulyje“.

Kokios butą gaisro kaitros, 
kad T. Eatono milžiniškoji 9 
augštų krautuvė, kuri yra sker 
sai plačiausią Portage pietinėje 

į didžiausią audrą pirmadienio pusėje, taigi prieš didžiausią vč 
- pavakary, vakare ir naktį į ant ją, buvo jau pagavusi ugnies ir 

gaisras jau buvo beprasidedąs, 
laimei greit buvo likviduotas. 
Dabar Eatono rūmai yra centr. 
nė gaisro gesinimo būstinė, 
kur tiekiamas maistas ir kitoks 
patarnavimas gaisrininkams, 

tijos į Kanadą atkvietė keletą ar neono šviesų sugedimo, pra- policijai ir kt. gaisro kovoto- 
D. P. ir pasirūpino jiems gauti sidėjo gaisras viename didžiųjų jams. Radijo skelbia, kad šis 

7 augštų gaisras yra didžiausias ir nuos 
Winnipego istori

Ji savo ryskio- 
atkreipė visų 

• mūsų žmonių dėmesį. Pasku. vėliavą 
buvo visai arti buvo nešamas plakatas, baitam

„Kanados 
tautiniais drabužiais pasipuošu lietuviai“. Daugiausia patrauKc 
sios, jaunos ir gražios lietuvai dėmesį japonai ir kinai, 
tės M. Barkauskaitė ir V. Žu- Didysis

LETHBRIDGE’ Alta.
Jonas.

SIDABR1NĖS GERŲ LIETUVIŲ SUKAKTUVĖS.
Albertos cukraus ir anglies 

pramonės centre, 
buvo nepaprastos,

Lethbridgeluskai, jaunuosius, sodina už gė palaukti, kol buvo baigto* 
sidabrinės nepaprastai gražiomis gėlėmis D-Day — vakariečių karinome 

ir gausiais valgiais ir geuma.snės prieš 10 metų išsikėlimo
dėlto žmo-
atgimsti ii kų salėje ponai Dabuliai šven- sus svečius, kurių buvo 80 su jimo iškilmes, o po to praėjo

džiaugiesi sulaukęs tokios pa- tė 25 metų vedybų sukaktį. 6 kaupu, visi lietuviai. Jubilia- vėl vėjas su lietum, kuiie truko 
ir tėvynės val. vakaro jau buvo daug žmo tams pareikšta daug širdingiau per visą pirmadienį vis stipre- 

nių prisirinkę į salę ir lauke pa siu linkėjimų ir laimingų metų, darni preiš vakarą ir pereidami 
sirodant sidabrinių Jubiliatų. Į sulaukti auksinio jubilėjaus. 
salę įžengė sidabriniai jaunave- Gausiomis ir brangiomis du 
džiai, bet nei vienas, nei antras vanomis buvo apdovanoti pu- radienį.
neturėjo ant savo galvų sidab- nai Dabuliai. Jie į Kanadą atva Vėjui siaučiant iki 72 mylių 
rinio plauko. Abu išrodo, kaip žiavo prieš 20 metų. Todėl ir per valandą ir keliant tikrą „re 
tikri jaunavedžiai: gražūs ir įsigijo tiek daug draugų ir bi- voliuciją“ mieste, lygiai pusiau 
raudonais veidais. Jiems kelia-čiulių. Dabuliai yra nuoširdus antros vai. naktį, spėjama, kad 
mos ilgos ir triukšmingos svei- ir draugiški žmonės. Iš Vokie- dėl elektros laidų susipynimo 
kinimų audros.

telefoninių spirties skautybės
> poros va- kelyje, 
mašinos at- Sėkmės mūsų jauniams pra- 

. Adomonių dedant nešti vyčių dvišakę !
do slėnyje 
kalnų. Viso SKAUTŲ VADAI 

SUSITIKO W1NDSORE.
Gegužės 29 — 30 dienomisJau ir vidur

Ino viršūnę Windsore, Ont., Kanadoje bu- 
ir visiškoje vo LSB skautų vadų suvažiavi- 
laikosi de- mas. Jame dalyvavo LSB Vyr. 
vyčių pap Sk. ir Sk. Aido red. v. s. Stp. 
senieji pa- Kairys, VS pav. v. s. VI. šaru-
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ERGAUTIS į
ATE & GENERAL INSURANCE 
GE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382. |

Įvairus draudimas:

jas patai navimas perkant bei parduodant 
us įvairiose miesto dalyse.

jai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos, 
tatybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance
ašinų draudimas.
imingų atsitikimų atvejais ir tt.

amos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

itės namai skubiam pardavimui:

Jovercourt 2 augš., atsk., mūrinis nam. 
ražui; įmokėti apie $ 4.000.
Je rajone, b kamb. mūrinis namas, aly- 
las, modernivirtuvė.
le. 6 kamb., atsk., rug plytų nam., van- 
lyva šildomas, moderni virtuvė, garažas.

ANUTĖ STRAZDAITĖ 
lakwood Ave., Toronto, 10.

N’S BEAUTY SALON
i ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
sukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek
sima susisiekti telefonu: OR 8081.

, TORONTUI IR APYLINKĖMS,

irius K. TRUMPICKAS *>■ 
visų rūšių namų apšildymai anglimis 
žiamos senos krosnys į naujas, moder- 
ildomas ir pilnai automatiškas. Įren- 
Jdymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 
taisomi seni apšildymai.
u įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 

todėl ĮRENGIMAI DAROMI 2Y- 
PIGINTOMIS KAINOMIS IR 
ĖJIMUI DVIEMS METAMS. 
PATARIMAI VELTUI.

18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
.tttttTtmtttntuitutttttttttttnttnittmmutttttttttmtn

’TOJAS ir CHIRURGAS 
inic 314 Bathurst St., Toronto
M. 6-2696. Namų OL 4778
rsioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

L. šeštadieniais nuo 11—3 vai.

nas, LSB Garbės Gynėjas v. s. 
K. Grigaitis, LSB DV sktn. 
kun. J. Vaišnys ir JAV-bių 2-jo 
bei 3-jo rajonų ir vienetų vado
vai iš Chicagos, Clevelando ir 
Detroito vietovių. Suvažiavime 
aptarti USB darbai plačiajame 
pasaulyje bei išdiskutuoti vie
tiniai abiejų rajonų reikalai. Pa 
reikšta pageidavimų dėl skau
tų religinio auklėjimo progra- 

Nukelta į 6-tą psl.

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

darbų. Ir šiaip kas iš lietuvių į Winnipego pastatų,
Dabulius kreipėsi, visiems pa- Time building Portage Ave.,
dėjo. šiaurės šone. Nors pastatas iš

Pp. Dabuliai yra linksmi ir oro atrodė mūrinis ir labai so- 
darbštūs žmonės. Turi kelis na lidus, bet ugniai įsiėdus, pra- 
mus ir gražią naują mašiną. dėjo degti lyg šiaudų kūgis. 

Su senais ir naujais lietuviai dūmais, liepsna ir kibirkštimis 
lc palaiko draugiškus santykius, baisiojo vėjo audroje užversda- 

P. Dabulis visą laiką tarnauja mas gretimus namus ir net 
geležinkelyje C. P. R. Tas jam prieš didįjį vėją grėsdamas sa- 
duoda viltį ir linksmiau žiūrėti vo milžinui kaimynui, T. Ea- 
į ateitį, nes jau baigia ištarnau- tono pastatui pietiniame Porta 
ti pensiją. ge šone. . . _

Todėl visi, dalyvavę sidabri Žinoma, viso miesto geriau- raizgyta: visur išbarstyta stik- 
nėse vestuvėse linkime jums sios gaisirininkų mašinos gaiš- lū šukių, audros po gatves išne
širdingiausiai laimingiausių me rą apsupo beregint, bet Time žiotų atmatų dėžių. Langų, du-
tų. Didysis Jonas, namų išgelbėti ne manyti nebe- rū» rakandų ir tp. Radijo kas
-   buvo įmanoma. Trumpu laiku pusvalandis skelbia, perspėda- 

A E IV1 *l\ A( I !<’ Time building liko tik griuvę mas gyventojus, ypač vaikus, L. IVlUl L siŲ krūva ir augšta grėsminga vengti vielų ir saugotis būti pu 
Barrister and Solicitor siena vakarų šone, kai gaisri- medžiais. Bet žmonės kaip 
Advokatas ir Notaras ninkai iš šimtų švirkštų py lė skruzdėlės: jau būriais ir pavie 

Tel. EM 4-0508, EM 4-39?8 šimtus tūkstančių galionų van niais pradeda valkioti į šalį ne- 
201 Northern Ontario Bld. dens į visus gretimus namus paprastosios nakties padart- 

303 Bay Street. Per v*s9 bloką ir dar į šaiimuo- nius.
TORONTO 1 Ontario sius blokus. Reikia laukti, kad saulutė ka

----------------------------- 1-------------------- Ugnis spėjo persimesti į gre da ji ir bepasirodys, atras Win- 
timų namų grupę ne tik abipus nipegą vėl nusivaliusį savo vei- 
Time, bet net skersai skersgat- dą ir gyvenimas riedės, kaip 
vį į šiaurę. Be Time, kurio ne- nieko nebuvus. J. P.

tolingiausias 
joje.

Bet viena 
be to gaisro 
atrodė ir dar 
dys lyg milžiniškas mūšio lau
kas, mūšiui pasibaigus. Visui 
pilna prikritusių didžiulių me
džių šakų, vietomis net ištisi di 
džiuliai medžiai guli skersai 
gatvių ir šaligatvių, vielų, ka
belių, stulpų netvarkingai pri-

bėda ne bėda. Ir 
Winnipegas šįryt 
keletą dienų atro

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. E M 4-0508, E M 4-39?8 
201 Northern Ontario Bld.

303 Bay Street. 
TORONTO 1, Ontario.

Jai n h f i f & PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

Štai tik keletas pavyzdžių:
$2.500 įmokėti, College-Bathurst, 7 kmb., alyvos šildym., 

įvažiavimas į kiemą, tik už $ 11.000, geras pirkinys.
$3.000 įmokėti, High Parke, 6 kmb., alyva šildy., skiepe 

kambarys, nepereinami kambariai.
$4.000 įmokėti, Bloor-Indian gr., 7 kmb., g. mūro, alyva 

šildomas, proga jsigytigerą namą ir geroje vietoje.
$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 kmb. per du augštus, 

g. mūro ir vidaus, neperkainuotas, pagal savo vietą.
$5.000 įmokėti, Bloor-Runnymede, 7 kamb. per du augšt

us, atsk. mūr. namas, šoninis įvažiavimas, garažas.

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti 
vien ntik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

VIENYBĖJE — GALYBĖ

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

Toronto, Ont. KE 3027.

KE 1118

REAL

Pirkdami

ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tomoto.

ar parduodami namus pasitarki! su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

LA 7570 
WILLIAM BENDENA

BALTAKYS 
Namų telef. LL 3810.

POŠIUS 
Namų telef. JU

PLIOPLYS 
Namų telef. RO 3345.

MAC1UNSKAS ZIGMANTAS 
7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1609 DUNDAS Str. W (kampas Dundas-Brock) Toronto

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai).
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinkimas.

arantuotas.
Biuro telef.

JU 4773
Namų CE 1-3444

Darbas g 
561—567 KEELE Str. 
vienas blokas į pietus 
nuo St. Clair 
TORONTO, Ont.

1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su mumis 

— mielai Jums patarnausimi

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). T o r o n t o. 

Tel. LL 9626.

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES 

šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 
paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas 

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ 
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.
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Rašo skaitytojai
KUO MES ŠIANDIEN TURĖTUMĖM SUSIRŪPINTI?! ri sugebėtų nukaldmt brangų >

.... v . t i • musu tautos skydą prieš kita- X
Man norisi atkreipti dėme-n puikiai parašytą Lenkijos is- taučius> kurie abejoja mbsų Uu 

sys j tą luomą, kuris rūpinasi toują ang ų a a. i ai 11C tos gyvastimi jr kurie stengiu 
musų Tautos gyvastim. Čia aš vieną. Vieną išleistą per pumą- mQsu t paskandinti savo
kalbėsiu apie savo paties paty- jį pasaulinį karą, kitą maždaug pama ‘ose ‘ 
rimą ir galvoseną. 1937 m., o trecią 1948 metais. Gal kam kįlg klausimas r

Ne aš vienas buvau ir būsiu Skirtingi autoriai, bet gieda tą kuj_ . šiam milžin
lietuvis ar lietuvaitė, kuris ai pačia giesmelę, kad Lietuva ta. kan/darbuf? ^jano manymu> 
kuri lankė ar lankys svetimos — Lenkijos teritorija. Ir si. ere čįa neturėtų būt dideiiu sunku- 
šalies augštąsias mokyklas, čia zija kartojasi jau per trisdesunt mu §io kūįnio leideja- tmi 
lietuvis susitinka su kanadie-metų! Aš bandau užbėgti Ja“J tl visi iietuviai- Kiekvienas lietu 
žiu, amerikonu ir kitais kitatau uz akių paklausdamas jo, kodcl yį .. aukotu po dolcrį ku. 
čiais. Per mokslo metą jie vie-musų kalba skinasi visiškai jisJ iš£idžia alu£ kinui ar kl. 
nas su kitu susidraugauja. Kiek nuo jų kalbos ir kode! didieji tįems nickniekiams tai badu 
man teko pastebėt, lietuvį visi profesoriai yra susirūpinę ištirt ncrnirtu> o tik įneštu garbinga 
pamilsta ir džiaugiasi turėdami musų kalbos tikrąją kiltį? Bet auk mūsu tė s jabui je- 
jį bičiuliu. Mokytojai didziuo-kanadietis, kurs yra šio viso dar ’ruk * tan/lėš tai ta val. 
jasi tos tautos sūnumi ir su di- ginčo liudininkas ir kartu teise d ba drąsiai ‘ pasibelst i 
džiausiu atsidėjimu klausosi jas, atsako kad jam nesvarbu, n^uvifku draugiju duris ir pai 
apie mūsų tautos praeitį ir jos kaip bekalbėtume - jam viens § atliekamą dolerį, o jei 
ikimą ir trokšta mūsų tautai ir tas pat, nes jis musų kalbųjį kad neturi to dole-

laisves. Bet as esu tikras, kad nemokąs ir nesuprantąs. Vie rio, . galima papraiiyt> kdd iš pranešimų paaiškėjo pries TAUTIEČIO NELAIMĖ
ne vienas iš jų suabejoja, pa-nas is mudviejų turi knygą, c surengtu tam reikaiul vakarėlį stovyklinės šios vasaros nuotai .
skaitę pasaulinę istoriją, kurio- kitas tik tuščią šneką niekuo ne kurie niekada neatneša nuosto- kos, nes už savaitės kitos skau- Juozas Kasputis, eidamas an kad apylinkes valdyba ketina 
je Lietuva yra nupiešta neaiš-paremtą ir todėl jis nežinąs j- tiškas jaunimas išvyks atsigau ksV *7tą ! darbą, buvo automc pądaryti rinkliavą ir sušelpti į
kiuose šešėliuose. kuo tikėt. Tad jis kuo ramiau- -p • k . reikalu palių na ti gamtos prieglobstyje. Šių sk Dilio parblokštas ir jam sulau- vargą patekusį tautietį.

Mfcn pačiam teko skaityti is-šiai atsikleidžia vėlesnio laiko sak . Q - man g 1 - ------ --------žvta kairė kma Kadangi auto,
torijos vadovėlius anglų kalba; žodyną ir paskaitęs randa, kad ,jVaį*b[ls J ’ 
rusų, lenkų, ukrainiečių, ' 
kiečių ir kitų tautų

M A MERI AS MAČlVKASl
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ^

SIUVĖJAS. t

, A < AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. $
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS $ 

SKUBUS PATARNAVIMAS. 8
a 

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal, c 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bouidages)S 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. ft 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726. $

LONDON, OntAtkelta iš 5-to puslapio.
mos praktinio pritaikymo.

Iš pranešimų paaiškėjo prieš 
, . -v- v , • , 'surengtu tam reikalui vakarėlį, stovyklinės šios vasaros nuotai

skaitę pasaulinę istoriją, kurio- kitas tik tuščią šneką niekuo ne kurįe niįkada neatneša nuosto- kos, nes už savaitės kitos skau
tiškas jaunimas išvyks atsigau . . - - - -

•' .aiu ealiu ua ti gamtos prieglobstyje. Šių sk bdio parblokštas ir jam sulau-vargą patekusį tautietį.
i atrodo labai antiškųjų metų antrasis pusme žYta kairė koja. Kadangi auto- PARENGIMAS 

Tei aš tai sugebėčiau^5 bus atžymėtas vasaros sto- m°bilio savininkas neturi jo-
vo-Lietuva esanti dabar Rusijos dtlikt taį ta darba Dradėčiau nc vykiomis, lietuviškosios dainos kios automobilio apdraudos, tai Po gražaus pobūvio praeitą 

kiečių ir kitų tautų istorijas, teritorija, o Lenkija egzistuo- atld61ioiant; Tikiuosi kad vis- varžybomis, rudenį pradedamu J; KasPutls turi gydytis savo šeštadienį p. Statkienės salėje, 
Čia visur Lietuva paminėta voj jauti kaip valstybė. 1 uo ginčas ^k atsjras fokįu kurie mane su spaudos vajumi ir užbaigtas lėšomis, o koja labai sunkiai gy Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr 
keliais sakiniais. Ogi amerikie-ir baigiasi, kad lenkas paima s ka a§ čia norėjau pasak'• KoresPondencine Brolijos Va- Ja ir Jau penktas mėnuo, kai jis augijos Londono sk. vėl ruo- 
tis ar kanadietis, perskaitęs to viršų vien dėl to, kad jis turi ir v-et - šnekos i§vVS1m ,,rįe. dų Sueiga naujiems LSB orga-vis dar S’P56- Todėl J- Kaspu- šia smagią pramogą. Birželio 
kią istoriją, gali sau ramia sąži dokumentalinį įrodymą. šais save faktus nams ateinančiai kadencijai iš- t*s Pateko j sunkią materialinę mėn. 19 dieną — šeštadienį
ne pasakyti, kad mes esame ru- Tad mano manymu, nejaugi Kęst. Dubauskas, Calgary, rinkti. Paįėtį A. * Dorchesteryje, Dreamlande“
sai, jei ne rusai, tai ukrainie- neatsirastų tokių žmonių, ku- > v . J. Kasputis yra pavyzdingas (netoli Londono) bus didele ge
čiai, jei ne ukrainiečiai, tai len-rie Lietuvos istoriją išverstų i Redakcija turi pastebėti, kad Suvažiavimas, kuriame daly- jietuvįų bendruomenes narys: gužinė - piknikas.
kai ar kiti kokie atėjūnai, bet anglų kalbą su įvadu, kuri nu-Lietuvos istorija anglų kalba yavo s. va ai, c avė piogos vjsad sumokąs nario mokesčius Gros gera kapela. Veiks bu- 
ne tikri lietuviai, kaip kad mes rodytų, kodėl mūsų kaimynai. Yra parašyta p. Jurgėlos, pla- a *Jai Pa.11 1 PL!.* enjos mįe]aį atliekąs kitas jam de- fetas ir turtinga loterija. Pra- 
esame save linkę vadinti. rašydami kitų tautų akyvaiz-ti, ° trumpa, bet pilna ir su-s, • vai ovų nuo ai as. ynau darnas pareigas. Teko patirti džia 6 vai. vak. L. E-tas.

Aš ir pats nesyk, buvau pa-doj, intriguoja mūsų tautos is-glaustai paduodanti istorinius S1OJ° Skautininko nurodytosios 
statytas į tokią padėtį, kad ture toriją. Ta knyga neturi būti faktus yra prof. K. Pakšto. ue g*ui es jus impu .,as se rningcs 
jau abejot mūsų tautos istori- liuksusinė, bet ji rtiri būti to- to, apie Lietuvą gražus leidinys nicin s au svirnui viene uosc. 
jos tikslumu. O ką aš galiu at- kia, kad atsvertų visus mūsų Yra buvusio JAV atstovo Lietu Broliškas problemų išdisku- 
sakyti jiems į tokį klausimą: tautai daromus nuostolius. Ir yai p. Oven Norem ir Anglijos tavimas Windsore sukels gai- 
„Kodėl toj istorijoj rašo kitaip, toks istorijos kūrinys t c _ ’ . . .
negu kad tu pasakoji?” Sunku būti išsiuntinėtas nemokamai ”NL redakcija p. K. Dubaus- lando ir Detroito skautiškaja- 
man įrodyt tikrovę, nes aš ne po visas valstybines ir augštes- kui ir siunčja nemokamai. me trikampyje, 
turiu jokios anglų kalboj Lietu niųjų mokyklų bibliotekas, 
vos istorijos, kuri paliudytų, Taip, kad kur tik lietuvis jau- 
kad aš sakau tiesą ir kodėl mū- nuolis bestudijuotų, ar, univer- 
sų kaimynai, taip rašo apie sitete ar technikos ir meno ins- 
mus. Aš juos turiu įtikinti gy- titute, galėtų rasti Lietuvos is- 
vu žodžiu, kai tuo tarpu prie- toriją anglų kalboje, 
šais mane sėdi lenkas su ukrai- Gal manęs paklaus, kas ši- 
niečiu ir keli kanadiečiai. Len tuo darbu turi pasirūpinti? Ma 
kas jaučiasi saugus, nes jis tu- no manymu, tai turi būti at-

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave. VILLE LASALL E.

St. CATHARINES, Ont.
PIRMOJI KOMUNIJA.

— — . - ~~ —, —---- ------- z, Birželio 6 d., sekmadienį, lie
turėtų korysulo p. Haiusonci. s/ieną jų vesnę veiklą Chicagos, Cleve-gb Catharines lietuvių parapi- tuviai džiaugėsi gražia, dar čia 

’ jos komitetas ruošia linksmą nebuvusia, iškilme, kurios me 
me trikampyje. gegužinę, kuri įvyks visiems gc tu penki šios kolonijos vaiku-

rai žinomoje vietoje, Biliūno gjaį( į čeporiutė, V. Čeporius, 
ūkyje, lygiai 5 mylios nuo Wel L Jonaitytė, V. Jonaitis ir K, 
lando važiuojant Main gatve ’ Tamašauskas ėjo gražiai pasi- 
rytus. Gros John Milencoff or puogę pirmos Komunijos, 
kestras. Veiks geras bufetas.
Įeinant aukojama 75 et. Buvo pradėjusi veikti ir lie-

Laukiama daug svečių iš tuviška mokyklėlė, kurią vaiku 
Amerikos ir iš plačios apylin- čiai mielai lankė. Tikimasi, kad 
kės. Jei per nelaimę lytų, ta p<x sekančiais mokslo metais lietu
ti gegužinė įvyktų birželio 27 viška mokyklėlė bus vedama 
dieną. sistemingiau.

> Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti-
>, mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
į teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai g

: Jonas Zmuidzinas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

• 3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

NIAGAROS GEGUŽINĖ.
Birželio 20 d., sekmadienį,

J.R.RIENDEAU 
KONTRAKTORIUS 

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI 
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

| LIETUVIS LAIKRODININKAS |

ŽUKAS ANTANAS |
i; 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $
]' Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

[Lietuviška moterų kirpykla
; ’ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
; ; LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
; ; 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

a 
Mes valome ir dažome v 
įvairius, kaip vyriškus, 4’ 
taip moteriškus drabu- 
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens a 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą. v

Taipgi valome visokiau- 
sios rūšies karpetus ir fo X 
telius (Chesterfields), X 
gardinus lengvus ir sun- X 
kius. Sutaisome rūbus X 
(iširimus), įsiuvame sa- X 
gas ir pan. Kiekvieną or x 
denį paimame iš namų ir X 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą c 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome £ 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai. X   X & 
Lietuviai savininkai:--------v

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas, &

A. Majauskas. $
X ŽMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 |

VICTORIA 
CLEANERS 
ikDYERSCO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

- AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

g 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

LE M1EUX LINGERIE I
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. I

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.
t:rntttmtnmirnnntnt??:nnttntnntnm?::nnnn:??ttnnnK:»nnn?nntnnt::n

Dr. DORAGORDON |

Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrei.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

: yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo
je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

LIŪDESIO VALANDOJ 

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 Geor«e St» Ville Lasalle.

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

I
 BRONIUS AMBAKAS

SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 
BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 

dėjime 
MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.

Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. 
KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

SEKITE NAUJAS MADAS 
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ
geriausios angliškos medžiagos iš 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko. 
GARANTUOTAS DARBAS.

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

NICK’S TAILOR SHOP 
PATAISYMŲ EKSPERTAI. 

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013

itmtttttiuttttutttuttuttmtmututtnttmtttttttttttttutttttttttittttttutttititttittt

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bieury ir Dorchester) 

j MONTREAL
tttttttntttttMrtttttrtttttrtnntttttnnnnntttmttnmttmmmmtmtttttttntttttttt
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HAAAlg|LTOIVj
Birželio 20 dieną, sekmadienį, 

p. Narušio ūkyje, prie Medad ežero, 
Hamiltono ateitininkai ruošia

LINKSMĄ GEGUŽINĘ.
Bus turtinga loterija, prizinis šaudymas ir kit. 

Gros Benni Ferri orkestras.
Veiks bufetas. Pradžia 3 vai. p. p. Valdyba.

NAUJOS SALĖS ATIDARYMAS
ir

DIDELĖ GEGUŽINĖ
įvyks Vyt. Norušio ūky, prie Lake Medad ežero, 

visiems jau gerai žinomoje vietoje, 
š. m. Birželio mėn. 19 d., šeštadienį.

Gegužinės pradžia 12 vai. dieną ir pabaiga 12 vai. nakties. 
Veiks puikus bufetas su kietais ir minkštais gėrimais. 

Grieš puikus Toronto orkestras; 
šokiai ant puikios platformos.

Poilsis po stogu naujoje halėje; lietus nepavojingas.
Valdžios leidimas jau gautas. Viskas veiks oficialiai.
Visus maloniai kviečia. Rengėjai.

DEKADA MASKVOJE...
Atkelta iš antro puslapio. partijos nelietuviai, su garsiąja 

ną! Ją dainavo vienas is Kipro profsąjungų kadrų viršininke 
mokinių, jaunasis Valentinas „tavarišč Zina" priešakyje, ki- 
Adamkevičjus — Leningrado taip įsivaizdavo „narodni an- 
„Kirovo“ vardo akademinio te- sambl“. Jiems nepatiko ansamb 
atro solistas. Tasai teatras an- lio programoje grynas ir šva- 
ksčiau buvo žinomas „Marijos“ rus lietuviškumas.
teatro vardu. Jame savo karje- Visuomenei ansamblis prade 
rą pradėjo Kipras, ten ją pradėjo koncertuoti tik vokiečių oku 
da naujas, fenomenalus teno- pacijos metais. Juo susidomėjo 
ras, nemenkesnis uz patį moky Berlyno televizijos stotis, jo 
toją. Valentino Adamkeviėiaus dainos per radiją palaikė lietu 
balsiniai duomenys, be abejo, vių rezistencinius jausmus, an- 
pranašesni už Kipro. Jo balsas samblio koncertinė kelionė po 
perdėm dramatinis, nepapras- visą Lietuvą buvo triumfalinis 
tai metalingas. O pats daininm žygis! Galop vokiečiai jį uždą

PABALTIJO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS kviesdamas žodį tarti įįinomą tijos Krašto V-bos visiems ha-^as — reto muzikalumo talen-rė kartu su Filharmonija. Po
bendrai su latviais ir estais bu-lamento narys p. A. Child, ku-visuomenės veikėję, radijo ko- miltoniečiams, aukavusiems patas! Atsiminkime tą pavardę! 1944 rp. jįe atkūrė ansamblį jau 
vo pravestas sekmadienį birže-ris pažymėjo, kad Pabaltijo tau mentatorę p. Edith Hyder. Sc skutiniame mūsų kolonijos va- Bravo, ^5,aY*.S8jm.°. Valentinui nebe Filharmonijos, o „Valsty- 
lio 13 d. Lietuviams katalikams tos buvo pirmos Sov. Sąjungos kė paskirų autybių pirmininkų juje.
10 vai. atlaikytos pamaldos suaukos, po kurių seke kitos vals kalbos: estų V. Kulangs, lat-ių Taip pat, komisija prašo pra- 
pritaikytu pamokslu tai dienai tybės. Ir šiandien komunistai Zvirgzdrauds, ir lietuvių — K. nešti, kad ten pat galės sulcik- 
kun. Dr. J. Tadarausko ir 12 savo koją jau įkėlė į Centrinę Barono. Po kiekvienos kalbos ti auką mūsų gimnazijai Vokiu 
vai. bendra pabaltiečių vieša an Ameriką, Guatemalos valstybę, buvo giedamas himnas. tijoje ir visi tie tautiečiai, kurie
tikomunistinė demontracija Atrodo, kad šaltasis karas pa- Antroji minėjimo dalis salė- nebuvo aplankyti rinkėjų na- 
nuo VA parapijos bažnyčios 1 virs karštuoju“... pareiškė p. A. je skirta meninei programai, muose, dėl pasikeitusių adresų 
Gore Park, prie Nežinomojo Child. Savo kalbą užbaigė, tvir Estų solistė E. Veskimeto su- ar kitų priežasčių. 
Kareivio paminklo. Nežiūrint tinimu, kad Lietuva, Latvija i: dainavo tris estų kompozitorių 
karštos dienos, eisenoje su pla- Estija vėl bus laisvos ir nepri- kūrinius (Aavik, Paets ir t. t), 
katais, paveikslais, vėliavomis, klausomos. Sugrojus „O Cana Pr. Radzevičiūtė išpildė P. Šo-

, bravissimo Valentinui nebe Filharmonijos, o „Valsty- 
Adamkevičiui! Ir klausimas de binio dainų ir šokių liaudies an- 
kados ruošėjams: kodėl jis ne- samblio“ vardu.
dalyvavo dekadoje? Ar lietu Ir štai( kovo u d. iš Mask- 
vis, išisųstas Rusijon, nebe lie- vos skdbia ir leidžia šokėjai Gu 
tuvls- dinskaitei tariamai „patvirtin-

Taciau didžiausią dekados ne kad........ ansambliui gasno
gerbimą, stačiai sabotažą atl.-lės Maskvoje nebe pirmos“, 
ko pati sovietine radijo tarny-nes jis SUBikūrė 1943 m. ant 
ba ir ryšių valdyba. Pcrsitrans- rusų upės Volgos kantų. . .“ Iš 
liuojamos pozicijos buvo atžy - vilnictus tokiu naujienų pa
mėtės oficialiame sovietų žui- skelbti> matyti, nedrįso..

Kaip ten bebūtų: joks bolševi-

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ

žygiavo apie 1.000 pabaltiečių, da, iškilmės prie paminklo tuo pogos „Paklydėlį”, A. Dvario- kongresas įvyks Hamiltone lie- nale „Radio Piogiama . Kas-___ ___ _____________ _______
' ' pos mėn. 4 d. Rytą nuo VA baz dien numatyta transliuoti po kų manevras mūsų akyse nesu 

via., x innoiuvov naoyu outapimu, luu pauiu— “r- —•—- uyčios bus procesija į James pusvalandį literatūros 11 Pa* tepS liaudies ansamblio gražios
paveikslai nukankintų Pravie-laiku (John g-vėje), paradavo Vitolio, Norvilio ir kt. kompo-St. Armouries (kur vyko L,ietu pildomai dar po konceitą kas jr švįesjos misijos! Jo pavyz ■ 

_.v,_ „ \ .. Diena). Čia bus atlaikytos antrą dieną, lai gali atrodyti sekdami, mūsų tremties
Apie šias pabaltiečių trėmi iškilmingos pamaldos. Po pic-daug. Deja, ne taip. Kirgizai, chorai įr §okių rateliai kuo pla- 

mų diena ir sekmadienio minėji tų yra rengiama akademija uzbekai, baškirai jokios dėka- £iausįaį išgarsino mūsų liau-

kurių beveik 400 sudarė lietu- ir užbaigtos, 
viai. Plakatuose įrašyti žodžiai

no „Drugelį“ ir Puccini maldą 
Keistu sutapimu, tuo pačiu iš op. ,T,osca“. Latvių chorai-

niškiuose, Rainių miškelyje he- Kanados kariuomenės dalinys, zitoriais užbaigė minėjimą, 
tuvių, padarė gilų įspūdį vietos kurio paradą priėmė augšti ka- J" 
gyventojams. Taip pat gatvėse rininkai. Vėliau jie stebėjo pia 1 . ---------  --------------- - . _______ -------- ----- -  -----
buvo dalinami Baltijos Federa- žygiuojančius demonstrantus, mą, plačiai aprašė vietos spau- Westdale College salėje, su V L dos nešventė o jų muzikos (jies mena laisvajame pasauly- 
cijos atsišaukimai, o važiuojąs Nuo paminklo, trėmimų mi- da> ° taip Pat Per abi radijo to- IKo pirm. prel. I 
priekyje sunkvežimis su garsia nėjimas perkeltas į Royal Con- tis, keletą kartų žiniose praneš- čiaus paskaita ir menine dalinu, maiginta buvo 
kalbiu anglų kalba (J. Ambra- naught Hotel salę. I 
ziejienė) aiškino šios demon- įneštas Lietuvos, Latvijos, Es- 
strasijos tikslą. / 
miesto širdį, Gore 
Kareivio paminklo, paskirų tau Queen... 
tybių pirmininkai uždėjo vai- Atidarymo žod įtarė šių me- 
nikus, tardami trumpą žodį. Pa tų Hamiltono Baitų Fedeiaci- 
grindinę čia kalbą pasakė par- jos pirmininkas L Andrejsons,

M. Krupavi-ir literatūros tomis dienomis iš j( 
> visa Maskvos 

kurios programą išpildys „Var- programa. Programos buvo 
Pirmadienį numa- transliuojamos per Maskvos 1- 

ją programą (Lietuvoje girdi
mą), II-ją (prastai girdima) n 
III-ją — jos beveik visai nega- 

Jonus, Petrus, Povilus ir VIa- Įima Lietuvoje pagauti, 
dus, galima bus sutikti ir juo.: Dekados atidarymo visai ne
pasveikinti tik bendroje Toron transliavo, nors programoje bu 

tuoj po pamaldų (birželio 20 to ir Hamiltono B-nių valdybų vo numatytas — Maskvos radi 
d.) parapijos salėje, dalins pa-rengiamoje birželio 26 d. šešta jas nei pasiaiškino, nei atsipra 
dėkos laiškus, gautus iš Vokie- Nukelta į 8-tą psl. šė. Račiūno operos „Maryte"

Pagerbus ta apie demonstraciją.
10 vai. vakaro per SHML ra__  __ _ po“ choras.

Atžygiavus į tijos ir Kanados vėliavas,’iškil dij° stoti buvo pusvalandis šutoma yra didelė gegužinė.
Park, prie mės pradėtos God save the paskaita anglų kalba, muzika m yjcĮjc VARDUVININKUS 

pirmininkų kalbomis. Kbr.
1G VASARIO GIMNAZIJAI 

REMTI KOMISIJA.

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

Adomonis ir Budriuos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
X per
I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
f Tel. RA 7-3120
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36

3910 St ZOT1QUE, E. 
I 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visa diena.

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje
REAL ESTATE 

įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČIŲ.
Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo

se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

13910 St. ZO
RAymond

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London. Sarnia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri rhmond Hill.

Namai pardavimui:
Verdune:

Pusiau atskiras 2-jų šeimų 
namas po 4% ir 5 kambr. 
Naujas. Vakar, dalyje. Kai
na $16.500. Įmok. $6.500.
Cote St. Paul:

Pusiau atskiras, Woodland 
St. 2-jų šeimų po 4% ir 5 
kamb., naujas namas. Kai
na $15.500. Įmokėti 5.000.
Ville Lasalle:

Pusiau atskiras 4% ir 4% 
kambarių. 2 šeimų, naujas 
namas su centr. šildymu. 
Kaina $16.000. Įm. $6.000.

N. D. G.
Doherty St. Naujas dviejų 
šeimų po 5% kmb. su centr. 
šildymu namas. Pusiau ats
kiras. Didelis žemės sklyp. 
Garažas. Kaina 22.500. Įm. 
$9.000.

Rosemounte:
St. Zotique St. 2-jų š. po 5
Paskolos namų statybai: iš
mams ir iš 6% statybos eigoje. 50% namo vertės, gyve
namiems namams ir kitiems pastatams, įvairaus dydžio

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE IŠTAIGA.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

Jums mielai padės AGENTAI:
A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS PO 6-5407

B. JAZOKAS PO 6-9041.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 

Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

je — ir be dekadų!
Po dekados pasipylė 01 dinų 

lietus. Augščiausią Tarybų Są- 
1 jungos menininko garbės laips

nį — „TS liaudies artistas“ — ■ 
gavo kompozitoriai prof. B. 
Dvarionas, J. Švedas ir akto
rius J. Siparis (sen.) Jeigu kas 
nors iš šitų bolševikinių kūry
bos perlų liks laisvai ateičiai — 
tai bus muzikos kūriniai. Nie- 
kas dar nesugebėjo muzikai nu 
statyti bolševikinj turinį — o 

, . , , , , pavaunuuiai netUl'i.tos visokios „baikos , su dėka- T ■ 1 1 , •, . , , ” . ’ ... Jeigu kokiai nors meno šakai,da nieko bendro neturinčios. tai muzikai kai tuk. as ir 
Komechja buvo kovo 9 dieną sa nepakeičjama J Pklė lieka šie 
viveiklininkų koncerto transha Maironio žodžiai: Neprigulmin 
cija. Numatyta pradžia - 21 neveidmainingas . .
15 mm. Maskva duoda plokš 
telių muziko, taip pat Vilnius. Redakcija, žiūrėdama objek 
Vilnius, nesulaukdamas koman tyvios tiesos ir turėdama tikrų 
dos, pradeda skaityti žinias. žinių, turi pareikšti, kad L.aud, 

Visiškai netransliuojami per ansamblio viešas oficialus pasi- 
Vilniaus radiją simfoninis kon rodymas buvo sutrukdytas grj 
certas su Vainiūno ir Juzeiiu-nai techniškų priežasčių: lj 
no kūriniais nei kamerinės mu Naujai besikurdamas, jis ture- 
zikos koncertas. Kovo 11 d jo susidaryti bent minimalinę 
operos „Traviata" retransiiaci-formą; 2) Turėjo susikomplek 
ja per Vilniaus radiją yra neiš tuoti liaudinius instrumentus, 
pasakytai blogos kokybės. Tas kas greitosiomis nevyko; 3) Pa 
pat su choro koncertu kovo 12 gal dail. A. Tamošaičio projeh 
d., kurio metu dar 4—5 kartus tus turėjo būti išausti tautiniai 
po minutę kitą visiškai netrūks ansambliui drabužiai, kas bolše 
ta stoties veikimas. vikinės netvarkos sąlygose uz-

Kaip visa tai paaiškinti? Sa- truko ligi karo ir buvo užbaigti 
botažu? —■ Ne, daug papras-tiktai vokiečių okup. laikais, o 
č,iau: tarybine technika. Vii-be išorinio įpavidalinimo an- 
niaus stotis negavo iš pašto vai samblio oficialiai negalima bu- 
dybos laidų persiti ansliuoti vo išleisti į sceną; neoficialiai 
programai iš Maskvos! Štai ko gi jis buvo daug jau koncerta- 
ks „didelis dėmesys“ buvo skir vęs (liet. kar. daliniuose ir kt.). 
tas meno dekadai! Nepnklau- 4) Filharmonijos direktorius 
somybės laikais, prireikus, Kau J- Kardelis tautinius drabužius 
no radiofonas gaudavo tiesiog! išpirko iš Marginių vok. oku 
nį laidą net į Ameriką — ir tai pacijos metu per Vilniaus mies 
be jokių dekadinių cirkų! to savivaldybę, gavus jos finai* 

Iš literatūros pasaulio noriu sų skyriaus ved. prof. Jurgučio 
tik pranešti, kad Maskvoje re pritarimą; 5) Bet čia pat atsl- 
habilitavosi režisierius Jukne rado savas Liaudies ansamblio 
vičius. Kiek nuogąstauti ten- ardytojas komp. St. Šimkus, 
ka dėl Juozo Mažeikos. Marytes dėl kurio nusistatymo išardy- 
operoje jisai taip vykusiai atli- ti ansamblį, protestuodamas al
ko SS-ininko von Bummelio sistatydino dir. J. Kardelis, kai 
vaidmenį, kad susilaukė aplo jam nepasisekė — drauge su J. 
dismentų prie atviros uždan- Švedu ir B. Budriūnu — įtikin- 
gos! Podekadinėse recenzijose ti Švietimo tarėjo dr. German- 
jo nė pavardė nebeminima! Na, to, tuomet buvusio visiškoje na 
bet ordiną tikrai gavo.

Baigdamas šias politines pa -„laikė egzaminus“ jau tuo lai- 
stabas, negaliu praeiti pro be- ku, kad Filharmonijoje jau ne- 
gėdišką bandymą klastoti mu- buvo ir St. Šimkaus, 
ms visiems brangaus liaudies Tokia yra objektyvi tiesa, 
ansamblio kolektyvo istoriją. Prieš Lietuvos okupantus yia 
Jisai buvo įsteigtas 1940 m. pakankamai rimtos ir tikros me 
prie Vilniaus Filharmonijos, džiagos ir nėra reikalo jos iš- 
Jam tada> kaiP ir dabar> vad°- galvoti, 
vauja Jonas Švedas, ilgus me
tus Nepriklausomybės laikais, 
su įvairiais kolektyvais kultiva 
vęs liaudinį dainavimą ir groji-

pertraukų metu buvo perduo- pavacjinįmaį reikšmes
♦ rnc viename hailrAe’ cii *

kamb. su centr. šildymu. 
Naujas namas. Kaina $16. 
500. Įmokėti $5.000.
i-jų šeimų — 1—5 kamba

riai ir 2 butai po 3kmb. Cen 
tralinis šildymas, naujas n. 
Kaina $19.500. Įm. $8.000.

St. Michel:
18 Ave. netoli Belanger. 2 
jų šeimų po 4 kmb. pusiau 
atskiras namas.
Kaina $13.500.

Vasarvietės:
Square Lake
Agathe. 2 nauji pastatai po 
4—5 kamb. ir did. žemės 
sklypas, visai prie ežero ir 
kelio. Kaina už abu 5.000. 
Įmokėti $2.500.

Žemė:
Rosemounte—Baubien 5 lo
tai po 60 et. kv. pėda. 42 
Avė. 2 lotai už $1.950.
St. Zotique kampinis lotas, 
viso 3 lotai—po 80 et. kv.p.

5/4% netoli užbaigimo na-

3-jų metų.
Įm. $6.000.

Netoli St.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

I101VIMM. 
PHSOJUU. 
StHICt

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame is namų ir prista- 
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darbą atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

cių įtakoje. Laimei ansamblis

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas yra Steponas 

mą liaudies instrumentais. Pir- Indrelis, kilęs iš Rokiškio. Ji«š- 
moje bolševikų okupacijoje an- ko motina Bronė Indrelienė. 
samblis nė karto viešai nekon-Atsiliepti ar pranešti adiesu: 
certavo. Nekoncertavo pohti- 1600 Miller Ave, Ville St. Lau 
niais sumetimais. Vilniaus kom rent, P. Q. Canada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. ii
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Šeštadienį, birželio 19 d., 6vai. vak. Lasalle Golf and
Country Club salėje, 8035 Lasalle Blvd.,

JŪROS SKAUTŲ RĖMĖJŲ BŪRELIS rengia

PASKUTINĮ ŠIO SEZONO ŠOKIŲ VAKARĄ 
su gausia loterija ir pilnu bufetu. Rengėjai.

TORONTO IR HAMILTONO B-NIŲ VALDYBOS 
š. m. birželio m. 26 d. (šeštadieni) p. V. Narušio ūkyje rengia

Joninių ir Petrinių gegužinę
Turtingas bufetas su minkštais ir kietais gėl imais! Puikus šokiams orkestras! Laužas! 

v* Pradžia 4 vai. p. p. Pabaiga 12 vai. naktį
KLB-nių Toronto ir Hamiltono Valdybos

G

V BIRŽELIO BAISIOJO MINĖ MOKSLO METŲ PABAIGA
JIMAS MONTREALY LIETUVIŲ MOKYKLOSE. KAIP PRIIMSIME VL1KO PIRMININKUS? JlMA3 , . , D,

... x. šiemet buvo tuo įdomesnis, kad Birželio □ d. mokslo metu >
Organizacijų atstovai, lauk- Priėmimas bus ruošiamas mine;imo prisidėjo ukrai- pabaigė Augštesnieji Lituanis- 

dami ,kal VLIKo ir Vykd. Ta-Aušros Vartų pai. viisutineje nįc£įaį kurie mums labai nuo-tikos kursai, kuiių praėjusiais 
rybos pirmininkai Montrealy salėje. Numatomas svečių atvy- gįrdLls įr norį padėti. Jų vardu, m. metais veikė pirmas kursas, 
lankysis liepos 10—11 dieno-kimas apie liepos men. 10 11 padedant vainiką prie nežino-Jį lankė 8 mokiniai, nors buve
mis, nutarė jų pranešimams pad. . . mojo kareivio kapo, simpatin-užsirašę 10. Visi laikiusieji cg
rūpinti McGee salę, Pine Avė Po liepos men. 4 dienos bus . -r u2jaučiamai kalbėjo p. E. zaminus perkelti į antrąjį kur-
220, o priėmimą padaryti AV užperkami pobūviui produktai p Wasylyshen. Taipgi labai są, kuriame turi būti užbaigtas
salėje, kur pirmininkai, prel. ir didesnio pasivėlavusių skai- „ra2įaj kalbėjo miesto atstovas gimnazijos kursas iš lituanisti-
M. Krupavičius ir prof. K. Žai čiaus nebus galima patenkinti. drauge ir Federalinio Kanados niu dalyku. Kursuose mokyto- _ . ...
,----- „u... ------- parlamento narys p. W. Hamii-javo: vedėjas ir lietuviu kalbos do- Detroito, Bostono, Montrc-gražiausi atsiminimai. Kai jis

KLMB Apyl. Valdyba. ton Taį buyo žyrnieji pabaltu mokytojas A. Ališauskas, tikj-aho ir kit. išrinkta Rezistenci išskrido iš Maskvos į Rigą ir ki 
DARBŲ REIKALAI. člu (apie 3.000) svečiai. bos ir prancūzų k. dr. J. Kubi-Jos centro valdyba: M. Brakas tus Baltijos kraštus, pamatęs, 

Atsiliepdamas į NL praneši- Jų pačių kalbėtojais ■ vo liūs, literatūros dr. H. Nagys, P*-ni- (New Yoik), p. Purvi-koks didelis skirtumas taip So-
- ’ ir dr. Anysas vietų teroro režimo ir laisvės

. (Toronto) vicepirmininkai, V. Baltijos kraštuose. Sako, Jūs vi 
Pėteraitis (Montrealis) izdmin si pažįstate komunistinį leži- 
kas ir p. Pitkunigis (Brooklyn) mą, tai pasakykite apie tai ka- 
sekretorius. Valdyba taip suda nadiečianis, kurie jo nepažjstu. 
ryta todėl, kad savy jungtų vi- Būkite šio krašto piliečiai, 
sas didžiąsias lietuvių 11 mazlic bet palaikykite savo krašto tia 
tuvių kolonijas.

BIRŽELIO 14 D.
.... = „ . . t MINĖJIMAS

tautiečius-es užsiregistruoti ir dakcijoje telefonu: HE 7920. tos per radiją, vedant ukramic-ti. Kadangi jaunimo, gabaus .
sumokėti 2 dol. pinigais iki he- IŠKILMINGOS PAMALDOS, čiui p. Pančuk. Visi trys pabal-yra, tai tikimasi, susidomės jau 
pos mėn. 4 d. imtinai pas že
miau išvardintus asmenis:

1. A. Gražys — 5725—16th 
Ave Rosemount, AR 1-3148;

2. J. Lukoševičius — 1860
Desmarchais, HE 7877.

3. A. Vazalinskas — 216-2th ^O sacrum 7onvFvium*n??,,Obolizuotų tris Pabah>j° valst
Ave Ville Lasalle; salutaris“ G. Kurto. Be to, cho

4. P. Povilaitis 5515 13 ras muz. A. Piešinos vedamas,
th Ave Rosemount RA 2-4410; BuS ir procesija.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
BAŽNLČ1OJ,

Jeanne Mance ir Prince Arth
ur gt. kampe, birželio 20 d. 12 
vai., lietuvių pamaldos. 

PIRMĄ KARTĄ 
kunigas lietuvis, J. Bobinas, iš 
Šv. Onos bažnyčios vedė rožan 
čių ryšium su Birželio 14 d. trė 
mimais iš Lietuvos į Sibirą.

GERAI ŽINOMAS MŪSŲ 
DRAUDĖJAS

A. NORKELIŪNAS

MAŽLIETUVIŲ REZISTENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Toronte buvo tylus, bet darbin gr. konservai, partijos lyderis 
gas. Mažlietuviai buria savo jc G. A. Drew.
gas ir rimtai ruošiasi siekt Jis pareiškė, kad pažįstąs Bai 
tikslų. Iš suvažiavusiųjų iš tijos kraštus iš apsilankymo 
New Yorko, Čikagos, Clevelan juose 1937 m. Jam iš to pasilikę

kauskas, galėtų plačiau ir inty prašom nesivėluoti. 
miau pasisakyti apie visus mu
ms rūpimus reikalus. Tai vie
nintelė proga, kada Kanadą ap- r _ ________ . .. . ” 2_. H. Nagys, Pirm- (New York),
lanko abu pirmininkai ir su jais p Krauzas pasiūlė darbo kultūringai pakalbėjęs angių i. istorijos J. Jonynas, geograli-(Chicago) i 
tiesiogiai galima bus pasikalbę- dešimčia kvalifikuotų mūriniu prancūzų kalbomis p. Merits, cs jos J. Kardelis, gražaus skaity 
ti. Todėl, visi, kam rūpi hetu- kų, kuriems atlyginama ligi 2 tų vardu p. Moeste, latvių p. mo A. Dikinis, fizkultūros p
viešieji reikalai, tenepraleidžia dol. už darbo valandą. Tačiau Ozolinš, lietuviu p. Balzaras. Kerbelis. Numatyta kursus pra

redakcijoje tokių nebuvo užsi- Po kiekvienos kalbos buvo tau- plėsti, įvedant scenos meno-vai 
registravusių. Darbo jieškan- tos himnas. Be to, lietuvių cho- dybos ir tautinių šokių pamo
čių užsiregistravo 6, bet jų tar ras vedamas muz. Piešinos, dar kas. Tuo būdu tikimasi paruos-

„Kovoje jūs žuvot“ ir ti artistų ir šokėjų. Jeigu dar-
‘ , Augščiausias* bas seksis, tai metų gale galima 

ėmime - vakarienėje dalyvauti tariami užsiregistruoti NL re-Tos giesmės buvo CBC perdue būtų kokį nors vakarą suiuoš-

vienintelės progos.
VLIK-o VADOVYBĖS

PRIĖMIMUI
suruošti sudarytoji komisija pe mūrininkų nebuvo. Kas ži- giedojo 
prašo visus norinčius tame pn- no darbų arba jieško darbo, pa- „Apsaugok,

5. I. Kibirkštytė — 2567 
Montgomery;

6. S. Naginionis — 3980 St. 
Joseph Blvd. E. TU 8166;

7. M. Juodviršis — 6882 Be
aubien, Ville Emard, HE 5956;

8. J. Puniška — 288, 6th Av. 
Ville Lasalle.

dicijas, nes ir tie žmones, kuiic 
atvyko čia prieš 170 metų, ta.p 
pat palaiko savo senų kraštų 
tradicijas.

Toliau kalbėjo iš eilės visų 
Toronto Massey Hall, daly vau trijų tautybių, estų, latvių ir iic 

v*. v.......... _______ - — ________ metus jant apie 1.400 pabaltiečių. tuvių atstovai savo kalbomis ir
kaspinais (gražiau būtu, jeigu pabaigė Rosemounte veikusi se Atidarymo žodį tarė Baltų Fe-angliškai, po kurių buvo sugie- 
tai būtu atlikusios tautiniais štadieninė mokykla, kurią vede deracijos pirm. Dr. M. Anysas, doti tautiniai himnai. Liet, var- 
drabužiais pasirėdžiusios mer-P- Rimkevičienė. Joje buvo 45 o po jo ilgesnę kalbą pasakė Ka du kalbėjo Gen. Kon. Vyt. Gy 

J gaitės, kurios jau savaime sini- mokiniai. Taipgi baigė Longue nados parlamento atstovas pro- lys.
5 - ’ ■ Dar kalbėjo žinomas baltie-

HAMILTON čiy draugas parlamento atsto 
vas p. Yaremko. Baltų Moterų 

Atkelta iš 7 pusi. Tarybos pranešimą perskaitė 
paminko Dominion nė, veikusi Verdune, vedama p. d*en! gegužinėje. gražia angį ųk. tarena I. Šernai

r ’ » 1 . sis pasilinksminimas gamto-tė. Komunistų pavergtų tautų
: Mr. I.

. Aikštėje bus pravesta elekt Hlinsoo. Šiemetinio minėjimo 
ros šviesa, o kur jos nebus... pa naujiena tai Lenkų Kongreso 
dangės švies nuo laužų! Ne-sveikinimas, ko pirmiau nebūua

Dievo Kūno šventėje birž. 20 tyčiai prie paminklo padėjo gy nimas ir tėvai.
d. AV bažnyčioje bus dvejosvainik9 su tautiniais Birželio 5 d. mokslo 
mišios 10 vai. mišių metu gie
dos duetas — p. Vytė ir p. Keo 
lys, o sumos metu op. sol. E. 
Kardelienė šventei pritaikytus

bes, o vyrams geriau būtų ti- nčs. Joje mokėsi 12 mokinių.
kęs budėjimas). Visa tai Mont- Birželio 12 d. pabaigė moks-
realio spauda paminėjo. Minėj. 1° rnetus didžiausia šeštadieni-
mas prie paminko Dominion nė> veikusi Verdune, vedama p.
Squere buvo padėtas Kanados Lukoševičienės (kitos mokyto. . w. .. - - , . -
ir baigtas Imperijos himnu. j°s P- Pakulienė ir p. Vaišvilie- Je> hus, didžiausias šiame ^ezo- deklaraciją^ perskaitė 

Kiekviena tauta ir religija sa n«» visose tikybos mokytoju bu ’ie^ ‘ ..... — —
vaip tą šventę pradėjo — pa-vo kun. Kidykas). Joje moki-’”c 
maldomis, kuriose buvo organi niŲ buvo 75. Tokiu būdu, viso-
zacijos su vėliavomis. Čia tradi se šeštadieninėse prad. mokyk-Parr>irš_kime tad birželio 26 d. vo., Lenkų atstovas Adam Mi- 
cija ne kuo labai kinta.

„NERINGOS” TUNTO 
STOVYKLA.

Šiemet įvyks nuo liepos 17 d. duno> posemounto ir Longue- 
iki rugpjūčio 1 d uilos, bendra mokslo metų iš-
Vieta: p Skruibio ūkis, apie kilminga užbaiga, kurios pro-

50 mylių nuo Montrealio — ve gianJa vab pa"

ir įspūdingos gegužinės, 
baigsis 12 vai. naktį.

DĖL PAVADINTO
„WILNO WING”

kur: siak kalbėjo angliškai. Jis pa
reiškė: mūsų kova turi būti 
bendra, nes tiek jūsų, tiek mu
sų kraštai to pat okupanto pa
vergti ir niekinami. Baigė len- 

lenkų atsargos lakūnų vieneto kiškai „Za naszą i waszą wol- 
KLB-nės Hamiltono valdyba nosc“. Publika audringai prita 
parašė oro vicemaršalui proles- rė.

TF Hamiltono sk. Meninėj daly: Latvių vyrų 
_ _ _  _____ ____  _ valdyba taip pat griežtai uzpro- oktetas, atrodo pripuolamai šu

tu bus įteiktos dovanos geriau testavo prieš sį lenkų zingsnj, rinktas, išpildė keturias dainas. 
*’ siems mokiniams, įteikti pažy- 

P L B nuėjimai ir dovanėlės ___
__ _____ _ _ u mokiniams ir 3) arbatėlė, ruo-

Perkant ar parduodant neju-da teisę patvirtinti įvaii įausius pažadėjusi stovykloms paramą, ^iarna tėvų komitetų. Šioje šve 
domą turtą kreiptis pas mūsų

lose buvo apie 130 mokinių.
Birželio 19 d. rengiama visų 

šeštadieninių mokyklų — Ver-PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS 

pas p. Bulotienę,
Ville Lasalle. Susitarus kebe-
ms mokiniams, galėtų nuvykti susįrį§o su didžiojom paskolų žiuojant 17 keliu, prie Ottowo:. maldos AV bažnyčioje; 2) tuo
į namus ir įtose m*esto dalyse. bendrovėm ir susitarė dėl pas-upės. Vieta graži ir patogi. Majau.P? Pamaldų parapijos salė- '•

kolų parūpinimo savo klicn- lonūs šeimininkai pasiūlė što- Je Iškilmingas aktas, kurio me *
tams namams statyti arba pa- vyraujančiomis šviežią pieną, 
statytiems. A. Norkeliūnas yra kiaušinius, lietuviškus sūrius. 
Commissioner of the Superiot Mokestis: 12 dol. I ____ __
Court of Montreal, kas jam duo Montrealio apylnkėis V-ba yra

Susitarti tel. HE 3119.

d.

_ pasiųsdama augščiau minimam 
visiem asmeniui, protestą.

ARTIMIAUSIU

vertimus, valdiškus blankus, dc todėl ir stovyklos mokestis yia nt®je mal°niai kviečiami d81}-,“^| ° Toronto ir 
kumentus ir tt. mažesnis 85 centai už dieną, vautĮ YisM. mokyklų mokytojai,
MŪSŲ ŠACHMATININKAI įskaitant ir kelionės išlaidas. mokiniai ir visi vaikai su savo 
pp. Lukša, Malaiška, Miliaus
kas, Skučas, ‘
das C grupėje rungiasi su 5 . .... t ...
grupėmis ir yra laimėje 13 įmokant stovyklos mokestį iki Lietuvos , skelbiamas liepos 4 _ -• . .
prieš 5. Rungtynės eina prie liepos 4 d. Skautės registruoja-dieną. Jis numatomas suruošti DARBININKŲ ATLEIDIMAS Chma^sjspdde^^ Rainas,, kurių 

Pasirinkimas namų, ūkių ir va- galo. P. Žalys miesto pirmeny- "
sarnamių Įvairiose vietose.

SULLIVAN REALTIES Co.
1410 Guy St., tel. FI 6351.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.
♦ ♦ ♦

jo

. Registruotis gali ir kviečia- tėvais, globėjais ir artimaisiais.
Viliušis ir Širvy-Inos visos mergaites (ir ne PIRMASIS P1KN1KAS- 

skautės) nuo 7 metų amžiaus, ruošiamas „Nepriklausomos

Estus atstovavo solistė Irene 
Loosberg, kuri ir pernai daly-

METU vavo- Ji padainavo 3 melodin 
gas dainas, akomponuojant Stc 

Hamiltone uaį Solom.
Hamiltono Pajėgiausias meninis viene- 

B-nių valdybų antras posėdis. tas buvo lietuviu „Varpas“, di- 
Pirmas įvyko Toronte ir pasiro- riguojarnas muz. St. Gailevi- 
dė kaip labai našus ir reikalin • įįaus jįs gražiai lietuvius re- 
gas bendram Kanados lietuvių pre2entavo tiek muzika, tiek lie 
gevenimui. tuvių tautinius charakteriu.

Dr. J. ŠEGAMOGASj 
CHIRURGINĖ ir BEND- i

ROJI PRAKTIKA
^office 4906 Wellington ?

I
 VERDUN. Tel. YO 3611. 1 
val.: 11—12, 2—4, 6—9, | 

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. o 

namų 1038 Osborne Ar. • 
VERDUN. TeI.PO 6-9964 }

SC." KM W " XX----------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M ALISKA
priima: B a m. — 10 p. m!
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

si pas savo vienetų vadoves. Ne Šukiu „Lietuvoškos spaudos at- 
bėse stovi 5 *5 yra 9-toje vieto- skautės — pas: I. Kibirkštytę gavimo sukaktuviniai metai 
je.

------- XX------- w DAUGIAU BAIGUSIŲ 
MOKYKLAS.

Šipelyte dar baigė lietuvaites Liet, redakcijoj.
Nina Staniulytė ir Genovaitė 
Džiaugytė. Reikia pataisyti: pi a 
ėjusiame NL numery Įsibrovė 
korektūros klaida — College 
baigė Macelytė ne Maielytė.

SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS.

Šį penktadienį, birželio 18 d.
8 vai. vak., 4225 Berri St. mo
kyklos salėje įvyks priešatosto M““trėaHo 
ginis Lietuvių Akademinio 
Sambūrio susirinkimas.

Quebeco.iškylos dalyviai yra iki be 18 d Vienetu Va JŪRŲ SKAUTŲ SUBUVIMĄ,
prašomi atsiimti fotografijas. • ■ — - v y

CANADAIR dar tebeatleidine- 
ja darbininkus, po kelis šimtus

...... iš Oakvilles Fordo fabriko pa- t mQ§į“
___ - - . . . ,. ,l ’ lietė ir Hamiltono lietuvius. At

— CH 9214, L. Gailevičiūtę — kuriais ypatingas dėmesys ski- leistuju yra 15 asmenų. Iš viso ’ '
RA 2-4410, p. Toliušį — TE namas lietuviškai spaudai. Pla paskutinę savaitę, Hamiltone 
1974, p. Gaurienę — HE 6004, čiau apie gegužinę bus sekau- bedarbiu būta 10 178 (vyiu 7

ypač paskutinės dvi L* Šimučio 
‘ ir J. Žilevičiaus „Už 

Tėvynę“ sudarė malonu įspūdį.
L.

TAUTIETI!
vargstančiamHigh School Verdune su Ina ^ušros Parapijoj ir „N. čiuose NL numeriuose. Šiam pik 091 ir 3087 moterys). Da^ba- Padėk savo

r nikui, kuriame bus ir soKiai bei ms Ui vietų v s tebu. b H j Vokietijoj,
bitnc nromnrrnc rrioi i\/i + 1 .. . _  * _ •* Jkitos piamogos, visi MontreLo vo užiegistruota Darbo Įstaigo Tavo auka paimti ateis į na- 
autieciai ir organizacijos ma-je 195 ir moterims _ 213 Be-mUs. .

---------- - lomai piašomos rezrvuoti ^‘9 darbių skaičius per visą savai- 
Montrealio skautų tuntas skdien4Jr dalyvauti. _ tę padįdėjo beveik 800 asmenų

ir tai daugiausia dėl Oakvilles 
Fordo fabriko atleidimo. Kbr

Tunlininkė.
SKAUTŲ VASAROS 

STOVYKLA.

UKRAINIEČIAI MINĖJO 
KARO AUKAS.

Montrealio kapuose, kur bu-

elbia, kad šių metų skautų va
saros stovykla įvyks liepos 24 
— rugpjūčio 1 dienomis Lau- 
rentian kalnų gražioje St. Adol vo susirinkę apie 10 tūkstančių 
phe vietovėje. Stovyklavietė ukrainiečių ir buvo atlaikytos 
yra apie 55 mylios į šiaurę nuo pamaldos drauge, greta, kata- 
1.2______ „. Ūkiškai ir stačiatikiškai. Pamal

Stovyklos mokestis 10 dol. dose dalyvavo per 10 kunigų 
asmeniui. Registracija vedama abiejų tikybų.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. ■ 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) : 
Priima ligonius, gimdyves « 
ir moterų ligomis sergan- ft 

; čias kasdien nuo 1—4 ir 
• nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. v 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- :į 

ku pagal susitarimą. 4
Telefonas OL 6851

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

dovus arba pas Tunto adjutan- kuriame kviečiami dalyvauti vi 
tą J. Piečaitį, telef. RA 2-4449. si tautiečiai, įvykstantį Golio _ 

Stovyklon priimami ir ne- klube, galima pasiekti vykstant — 
skautai tarp 7 ir 15 metų am- ]jgi Ville Lasalle arba Atwater- III 
žiaus. Mokestis ir jiems 10 dol. -Lasalle autobusais arba Wel- 

Svečių diena — liepos 25 d. imgton tramvajum ir prie 4 
Ot- Montrealio visuomenė kviečia- Ave pakeisti į autobusą, kuris 

ma šią dieną praleisti skautų eina į Lachinę. Autobusas su- 
tarpe. stoja prie pat klubo, o kas vyks

Smulkesnės informacijos savo mašina, tam geriausia vie 
ma- bus sekančiuose NL numeriuo- fa prįe klubo mašinai pasista-

. . tyti.
psktm S. Naginionis, jONiNių VAKARIENĖ, 

Tuntininkas. .. . Y. 1 y su įdomia programa rengiama 11
P. KONGELIENĖ atvyko iš Montrealio Kat. Moterų draugi 
Venezuelos, laukiamas u jos jos skyriaus, įvyks šį sekmadie — 
vyras inžinierius. nį, bįrzebo 20 d. 5 vai. Aušros
DR. DAUKŠA, ruošdamasis Vartų parapijos salėj. Visi kvie & 
advokato egzaminams, kelioms čįami skaitlingai dalyvauti. Pel £ 
savaitėms išvyko į vienuolyną, nas skiriamas bažnyčios staty- £ 
kad galėtų rimčiau susikaupti. muje Įėjimas: 1,25 dol. V-ba. 
P. STANKŪNIENĖ Stase su- S. BALTAUSKAS, gavęs 3 sa- > 

Teirautis: Mr. J. E. Lalonde, grįžo iš Floridos, kur 6 mėn. vaites atostogų, išvyko į New 
telef.: Rigaud 446. atotogavo. Yorkg. >

ŪKIAI PARDAVIMUI.
84 AKRAI su gyvuliais ir 

ūkio mašinomis — prie I 
tawa upės ir 17 kelio. 
$ 12.000.

100 AKRŲ, gyvuliai, ūkio 
šinos, modernus namas, dar se. 
žinės ir kiti trobesiai—prie 
Ottawa upės ir 17 kelio. 
$ 15.000.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

80 AKRŲ, gera daržinė, na- 
mas, be gyvulių. $ 4.500.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

60 AKRŲ prie Rigaud upės 
geras namas ir kiti trobė 
šiai. $ 6.500.

X .-- XX----- XKT.. ~~XX______ H

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. We.t

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vak. 
(pagal susitarimą).

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštądie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Jonas J. Juškaitis, LL. B.
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS.
(Išvykęs keliom savaitėm atostogų. Naujas įstaigos 

paskelbtas vėliau).
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