
9

MONTREAL, 1954 m. BIRŽELIS - JUNE 23 d.Nr. 25 (374) KAINA 15 cl.

ETUVA
INDE PE 'N DENT Ll

Už Lietuvos išlaisvinimą! , Už ištikimybę Kanadai} 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanada* lietuvių Centro Tarybą
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Depart meat, Ottawa 

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q. CANADA

l RICE 15 et. XIV METAI

Įvykiai klausimo ženkle
(Nepriklausomai Lietuva, iš New York'o)

ST. LOZORAIČIO FORMALUS PROTESTAS BONNO- 
JE, IR KAS TOLIAU. M. KRUPAVIČIUS, POVILAS ŽA 
DEIKIS IR ALT EGZEKUTYVAS DARĖ WASHINGTO 
NE OFICIALIUS VIZITUS SUDARYTA VYRIAUSIOJI 

RINKIMŲ KOMISIJA ALB TARYBAI RINKTI.
Kai St. Lozoraitis paskelbė galime ir esame linkę visą atsa lusįų lietuvių-latvių-estų. Įspū je. 

visuomenei savo gegužes 31 d. komybę sudėti St. Lozoraičiui, dingai ta diena buvo atžymėta 
komunikatą, kuriame teigė, ------------ j
kad VLIKas, paskyręs Lietu- ALTO pastangomis Min., je — Vašingtone, 
vos atstovą Bonnoje, pažeidęs Povilui Žadeikiui talkinant, pe- f' 
Lietuvos valstybės prestižą ir į eitą savaitę ketvirtadienį, bir- Comittee of Washington, — kaltų žmonių iš nepriklausomų 
kad iš tikrųjų jis esąs pasky-želio 17 d., buvo gauti Wash-nuolatos veikianti tiijų tautų Baltijos valstybių.
ręs Bonnai savo atstovą, kui .»ingtone oficialūs vizitai. AL i - organizacija. Šiais metais teko šis brutalus sistematiško isti 
ir einąs pareigas, buvo dar vii- as iš J. F. Dulles buvo gavęs te estams atlikti meninę dalį n va sų tautų naikinimo pavyzdys 
ties, kad nors ir skelbdamas ne legramą, kad musų vadovauja- dovauti iškilmėms, pirminiu- padeda sustiprinti laisvų tautų 
tiesą, nedarys žygių, kurie bū-mų veiksnių atstovus priims kaujant Dr. Vaino Rnsmandel. pasipriešinimą, visur, kur tik
tų sunkiai pataisomi. Dar buvo Valstybės Departamento vie- Minėjimas Vašingtone sva- tai yra komunistinė tiiamja ir 
vilties, kad viskas susitvarkys nas pasekiciorių, nes pats J. F. rus ir ypatingas tuo, kad čia viltingai dirbti pavergtų tautų 
savybėje. Dabar jau tos vilifies Dulle-. del laiko stokos to pada yra didžiausios šiuo metu pa- išlaisvinimui iš sovietinio jun- 
nebėra. Birželio 18 d. is Euro-ryti negales. VI. IKą tuiejo ats saulinės galybės centras. Čia go. Mes Amerikoje sveikina- 
pos pasiekė New Yorką žinios, tovauti vienas Mykolas Krupa Jungtinių Valstybių Seneto u me jus, jūsų drąsą, jūsų pavyz 
kad St. Lozoraitis yra įteikęs vič.ius, nes K. Zaikauskas sei- Atstovų Rūmų nariai, pastaruo dį, jūsų kovą dėl laisvės ir atsi- 
Bonnoje Auswertiges Amt for ga plaučių uždegimu ir Dr. M ju metu ypač susidomėję bal- kūrimo.
malu protestą dėl VLIKo pa- Devenio gydomas guli ligoniu tiečjų tautų kančiomis. Paga- Su geriausiais linkėjimais, 
skirtojo atstovo. Iš čia seka dvi patale jo larmoje Watertown, liau, čia yra vyriausieji diplo- nuoširdžiai Richard Nixon”.

Meninę dalį nuotaikingai at
liko estė smuikininkė ir mišrus

Pasaulinė įvykių savaite
GUATEMALOJE VYKSTA SUKILIMAS.

Tai yra didžiausia poliitnė bė, jog daugiau sovietinių gink 
Baltiečių genocido diena bu- menes didžiojoje Washmgtonc praėjusios savaitės sensacija, lų į Guatemalą neįsileisią.

SENSACINGAI PRADĖJO 
DARBUS NAUJA PRANCŪ

ZIJOS VYRIAUSYBĖ, 
kurią sudarė radikalsocialistas 
Mendes France, už kurį balsa
vo ir komunistai, kai jis pasisa
kė Indokinijos karą likviduo
siąs ligi liepos 20 dienos. Atio- 
do tačiau, kad Mendes France 

DIPUKAI“ greičiau save likviduos, nes Ge 
nevoje derybos nieko gera dai 
nerodo. Tiesa, komunistai, va
kariečiams nutraukus derybas 
ir parodžius ryžtingumą del

NUO KAPITOLIO SKLIAUTU
(Mūsų spec. Vašingtono korespondento).

Baltiečių Genocido Diena Vašingtone.

vo minima visuose didesniuose apylinkėje, mininčius savo 13- sukėlusi ne tiktai visos žmoni- 
laisvojo pasaulio centruose, sias sukaktuves Baltų genocido j°s susidomėjimą, bet ir daug 
kur tik yra kiek gausiau susibr. dieną birželio 12 d. Pierce sale- dulkių Maskvos užkampiuose. 

Per dulkes nesusigaudo nei pa-
o i Istorijoje nebuvo tragiškes- tys Guatemalos ligšioliniai vies

ir Jungtinių Valstybių sostinė- nio, nei moraliai sukrenč.iancio pačiai, gabenęsi iš sovietų gink
_ . pažeminimo, kaip masiniai išve įus *r dar? „reformas , kuuos

Čia minėjimą surengė Baltic žimai — šimtų tūkstančių ne- j*ems užtikrintų viešpatavimą.
Trumpai sakant,

GUATEMALOS 
PASIRYŽO ATVIRAI 

KOVOTI 
prokomunistiškai nusistaciu 
valdžia. Jie pradėjo atvirą KorejJs”" padarė "^ieną" nuolai-

su 
šia
ginkluotą kovą. Sumišusi Gua- V sutjnk kad Laose ir 
teiI^}os Arbenz valdžia, krei- Kambodžoje jie yra tikn įsiblo 
peši ; JTO skubios pagalbos, vėHai> todė} pasiuauksi iš len> 
bet netrukus apsigalvojo u tv bet Viet reikalauja pada- 
prasymą atšaukė. Tuo tai pu, j ti taį kai padal ta Koieja. 
kai Saugumo Taryba pasiūlė Ar su tuo Prancūzija sutiks? 
byla perduoti specialiai Amen-

’ kos valstybių sudarytai taiko- CHURCH1LLIO SU EDENU 
’ mąjai komisijai, Maskvos atsto ATVYKIMAS į 

vas Carapkin užcarapkino net VAŠINGTINĄ
du veto., dabar jau ima dominuoti kitas

KOVOS GUATEMALOJE Politi"es naujienas, nes Vašing 
VYKSTA TO1 IAU tone bus sprendžiami lemtingie 

ji klausimai.
ir protestų Bonnai rašyti nei cb niente delegacija buvo priimta ris Vašingtone Povilas žadei- į* rPatok buVęs JA Arm^Task^'ukima'uim^ sisIkė^DB^daK^imą'Azi- 
ketų. Antroj, išvada, kad VLI- pasektonaus Marchant. V Li- kis, naujai paskirtas Latv.jos V charge d’affaires Taline W reikalaujant; pasiduoti prezi- "os peitryčm saugume u tikis
Ko atlikto žygio mėginimas su Pnniininkas išdėstė apšilau pasiuntinys Arnoldas Spekke ir LeOnard. dento Arbens valdžia, kuri pra kad Europos apfigTnimo ben
griauti jokm būdu Lietuvos kytno tikslą, de. kurios pnež estų generalinis konsulas, m CHURCH1L<1S ,R EDEN‘As džioje kaltino Niktraguą ‘n SuomenėjPe dalyvaus ir Vokit

J VAŠINGTONĄ. Hondurasą įsikišimų, kai Ar-tija, Taigi, Anglija rodo pašali

pagrindinės išvados: St. Lozo-Conn. ALTo egzekutyvą į Wa matiniai tų tautų atstovai.
raičjo teigimas pareiškime, kad shingtoną atlydėjo inž. Rudis, Iškilmingas baltiečių genoci-......  ....... ............. ............. .......
jis yra savo atstovą paskyręs n *juris atliko delegacijoje verte-do dienos minėjmas Vašingto-estų choras, vadovaujamas Au- 
anas atstovauja Lietuvą Bon- pareigas. I ovilas Zadeikis ne buvo birželio 12 dieną, Pier- gy§r Nielander. Į iškilmes atsi- 
noje, yra netiesa, nes jei toks P’ isijunge prie delegacijos Wu ce Hali. Trumpas kalbas pra- ]ankė buvęs Jungtinių Valsty- 
paskyrimas yra buvęs, tai jam shingtone. Valstybės Depai ta- džioje pasakė Lietuvos Ministc bjp generalinis konsulas Rygo-

prestižo nestiprina, bet silpni- ta* buvo tartasi su Min. F. ža- charge of Legation, 
na, o kartu silpnina ir Lietuvos “ 
laisvinimo kovą, didindamas ne 
sutarimą tarp St. Lozoiaicio ir 
VLIKo ir mažindamas galimu
mus bet kokiam susipiatimui.

Atrodo, kad santykiams si.
St. Lozoraičiu išlyginti ii veiKi vėliau, 
mą suderinti VLIKas buvo pa
daręs visas nuolaidas, jis suti
ko atstovų skyrimo reikalu at
sisakyti nuo teisių, kurios jam 
priklausė pagal Rcuthngeno su 
sitarimus, kurie ii St. Lozorai
čio yra pasirašyti. VLIKas su-vos laisvės 
ako, kad St. Lozoraitis atolo- f ’ 
vus vien savo vardu pristatytų tys, kad Lietuvos laisvės ko- tisovietinis nusistatymas yru 
svetimoms vyriausybėms, bet vos rėmimas ateityje dar didės, žymiai griežtesnis ir toliau ci- 
teisingai reikalavo, kad skiria- ~ ~‘ ‘
masis kandidatas abiejų suta
riamas. Kad kandidato nesuta- kur išbus" iki liepos mėn. 9—To Iškilmių proga Baltiečių Ko- komunistų vadai ten juos bov.- . . .
rimas negalėtų būti kliūtis ats-dienos. K. Zaikausko sveikata mitetui Vašingtone raštu pa- no ir delsė, raudonųjų karinės baigia statyti 4-tą dešimt; na-dos gamtoj ; 1 vai. — pietus pa 
tovui paskirti, VLIKas sutiko, yra pagerėjusi ir tikimasi, kad reiškimus atsiuntė visa eilė se- iė£os žengė pirmyn ir padaie mų. Jie sėkmingai dirba kaip gaminti abiejų tuntų geriausių 
jog atsitikimais, kada susitarti jis dar šios savaites pabaigoje natorių ir kongresmanų: sena- ueveiK nebeatiaikomą padėt; 
negalima, klausimą sprendžia galės vėl į darbą įsijungti, 
abiejų šalių pakviestas ai uit 
ras. Praktiškai VLIKas atsto
vų skyrimo reikalu nusileido New Yorke 
iki patariamosios institucijos, džio, ;
kurios pirm atstovą skirdamas mų į ALB Tarybą taisykles ir Manhrowicz 
St. Lozoraitis turėjo atsiklaus
ti dėl kandidato. Bet St. Lozo- misiją, j kurią kviečiami. J. Mla 
raitis ir su tuo nesutiko, kas kauskis, J. Vaitiekūnas, Šlepe- sirinkusieji 
ir privedė prie įvykių Bonnoje, tys, adv. Briedis, Sodaitis, Kru 
dėl kurių VLIKo pakaltinti ne-Šinskas, O. Valaitienė. h.

HAMILTONO ŠEŠTADIENINĖ
mokyka birželio 19 d. užbaigė IV-to ir V-to sk. mokinius, 
mokslo metus. Pažymėjimus J 
įteikiant, apdovanoti šie pažan- „Kanados žaliukais’’ šių orgam estų, latvių ir lietuvių bendruo- 
giausi mokiniai — V sk.: 1 lis-zacijų: parapijos koncerto, B- 
dešrytė Milda, Mačiulaityt i nės valdybos ir Šalpos Fondo. 
Liuda (ji laimėjo konkursinį la Iš viso (knygų nupirkimui, mo 
šinį), Staniutė Vida; IV sk.: kytojams) ;
Sopytė Laima, Eismantaitc Ai 144 dol., B-nės valdyba 37 dol. užbaigė mokslo metus AV sale bai malonu pasveikinti ir rno- 
dona, Gurgždytė Niole; III sk.: ir Š. Fondas 30 dol. j
Martinkutė Silvija, Mureika Ro Šiemet mokykloje buvo užrc vais, mok. vedėja B. Lukoševi- mis pastangomis rūpinamas mo
mas, Jonikaitė Elena; II sk.: gistruoti 117 mokinių. Mok. ve čienė padarė metų darbo apžvai kslas ir lietuvybė.
Gužas Kęstutis, Kaminskaitė dejas J. Mikšys, kapelionas gą. Kalbėjo kun. J. Kubilius, p.
Liucija, Tumaitytė Teresė, I kun. Dr. J. Tadarauskas, moky Balzaras, p. Vazalinskas, tėvai,
sk.: Jankutė Danutė, Čcrnytė tojai: A. Grajauskaite, S. Sla-Visiems mokiniams įteikti mo- , ..... ,
Ona, Zbarauskaitė Virginija, vinskienė, J. Ryckis, Z. Domei-kslo pažymėjimai su mažomis J ai ?’.n111 saJUI^a . vien> e°> 
Arštikaityte Maryte, Chramaus kicne ir A. Mingela. 
kis Algis, Chrolavičius Juozas. 

Taip pat knygomis apdova
noti buvo ir tie visi mokiniai, 
kurie nepraleido nė vienos pa
mokos. Jais yra! Breichmanas

_ , Johannes
cieikiu. Joks raštas pei pasiniu Kaiv. Po jų kalbų sugiedoti vi- 
tymą neįteiktas (pikti liežuviai sų trijų tautų himnai 
New Yorke tuoj paleido gaudą, T 
kad raštas nebuvęs priimtas,/. gresmanas i_______ _______
Memorandumą del pasimatyme itin aktyvus Kersteno Komite- vaitgaliui į Vašingtoną atskien 
paliestų 1 
State Departamentų patiekti tas portorikiečių atentato me-

rnjų rautu mmnai. Dienraščiuos jau buvo dl. mas teigimu kovą pradėjo pa-gą.
PagrindinįHolb, pasakė .Og

> Alvin M. Bentley pabiapiis. Dirzeno za a. bei-
> — 16 Korėjos karo valsty-

vos vyksta, dar nieko aiškaus bjų nutraukė derybas su sovie- 
nera- tais ir paskelbė, kad nėra gali-

Viena įdomu, kad JAV, su-mybių dėl Korėjos susitaiti, 
sitarusi su keliomis kitomis nes komunistai siekia visos Ko-

klausimų šutai ta su to narys, buvęs sunkiai sužeis-da Churchilis ir Edenas: juodu
vwa.n.aw.u a<.vi..atu II1C- kalbėsis čia su Eisenhowcriu ir

tu Kongrese ir pasveikęs tary- Dullesu. Formalios programos Amerikos valstybėmis, paskel- rėjos.
Tą pat dieną Veiksnių dele-turn stebuklingu būdu. Savo kai nes^- Eet nepaslaptis, kad yra 

gacija lankė Viceprezidentą boję jis pavaizdavo dabartinį v^sa klausimų —jr tai la-
Nixon, Kongreso respublikonų kietą nusistatymą — ir Atsto- ba* ~ sudrumsčiusių pa: -
vadą (speeker) Martin ir denio vų Rūmų ir Senato — prieš So kutiniu laiku Didž. Britanijoj 
kratų vadą McCoimik. Visiems vietų agresiją, įvykdytą piaei- *r. Jungtinių Valstybių santy-

Pasak kiup.

kai šis jau buvo užsimojęs srr.o ma griauti ir jos vietoje bus sta
gti komunistams Indo-Kinijo-tomą nauja. Montrealy yra 230 St. Ljn, 35 mylios nuo Montre- 
je, o tuo pat gal ir Raudonojoje katalikų bažnyčių; r.C“2 1 _

Iš Washingtono M. Krupavi nantis, negu Eisenhowerio ad- Kinij°je- Britai vylesi Gencvoj yra knii tikybtp^ _ 
čius išvyko itesiai į Chikagą, ministracijos. konferencija. Ir apsivylė. Kol KA;5 ‘i* puti ę

i ______ D_ii’ i:.. Ti-.. Irnmiinisitii vadai tpn iuns hnv - GArU I 13

buvo pareikšta padėka už Lietu ty ar rengiamą ateičiai.
— kovos gynimą, už kongresmano Bentley, tas Jun
Lietuvos bylos rėmimą ir vilt- gtinių Valstybių Kongreso an-

1 yra

MONTREAL
BAŽNYČIŲ STATYBA JONINIŲ MŪGĖ,

A. V. bažnyčios rūsio kons-rengiama Montrealio skaučių ir 
trukcijos jau jpusėjusios; šv. skautų tuntų, įvyks birželio 27 

Britai sulaikė Dulleso ranką, Kazimiero bažnyčia jau ruošia- d. šį sekmadienį.
' i Vieta: p. J. Mozūraičių ūkis,

nemažiau alio. Šeimininkai labai malonūs 
ir vaišingi ir žada svečiams 
daug pramogų.

Programa: 10 vai. — pamal-

kontraktoriai. virėjų; 3 vai. — pasirodymai,
ATLEIDO IŠ DARBO sporto ir skautiški žaidimai, 

Canadir 575 darbininkus, o p. įvairūs konkursai; 7 vai. — 
Kaip su Europos Lasys pats pasitraukė ir prade- laužas. 9.45 ryto vėliavos pake- 1 —— . 1 - — 1^ « A O - - - — m A —- — ZA A 11 —C* / 1 « T ZA 1 » . 1 ZA 1 Z I 1 A

torius Paul Douglas, Illinois; Y!etname, o gal ir visoje Inč 
senatorius Ives, New Yoik; Kinijoje. Kas toliau? Kaip su

T„.ke susirinkęs posc-Jos. Martin jr., ir kongresma-Gynimo Bendruomene? šituos da d*rbti įgytame žemes ūky, hmas, 7 vai vak. nuleidimas, 
priėmė visuotinių rinki-nai: Th. Dodd, F. Busbey, Th. klausimus Vašingtone besvais- neto11, Mo.nt^a.1’°’ , J.s. ki>!‘eJl-tU .pr°'
‘~ , pi. Ii Kersten tant, paaiškės, kiek giliai pavi te laikinai atleido kehohką dar gos pamatyti hetuviskus kaia-

..... t "“'7, “ ’ a /-..t?- i ko komunistam® ivarvti kvf< bninku ir ju tarpe lietuvius —belninkus ir daug kitų įvaireny,-sudarė Vyriausią Rinkimų Ko-R. J. Madden, A. E. O Konski.k0 Komunistams Įvaryti kyų ** „ ,. KT__ č,'
Bet ypatingu entuziazmu su- tarp Vakarų aliantų, ir kiek ko P- Fumską ir p. Styrą. Po dvie- bių. Numatoma pasamdyti

sutiko Jungtiniu munistai savo akiplėšišku ne- Jd mėnesių jie busią pašaukti at transportui autobusai Visuo- 
'ir-.i A U- w J I . nuolaidžili laikvmiisi vėl i>i, gal į darbą. mene kviečiama skaitlingai da-

a s ybių icefnezi en o al‘ . vakar;ex BIRŽELIO BAISIOJO lyvauti ir maloniai, ir įdomiaisiustus žodžius, kuriuos čia pa- suartinę vakariečius. bikz.r.i iu nĄiaivrjv?
cituosime ištisai Tūsu koresnondentas naši MINĖJIMAS praleisti sekmadienį.cituosime istis3i. Jūsų korespondentas pasi • Dorninion Souare n Pančiuk Skautai-ės išvyksta 8 vai. ry-

Laiske, adresuotame mineji- stengs informuoti skaūytojus :PJ - “ to autobusu iš kamno Panineau
mo vadovui Dr. Vaino Riisman apie vyksmus į
del, viceprezidentas rašo: „Aš liautais, kiek mirtingojo žvilgs-

no Kamtnlin nk įrašytas į kaspinus ir per Uk-to autobusu iš kampo Papineau 
p Kapt oho sk- į. , j ,. radij0 valandėle CCB ir Sherbrooke punktualiai. 9 v.

-io lr V-LO SK. moKiiuus. uei, viceprezmenras rašo :„hS namais, kick mirungojo, zvugs- ramiecjų u jo f A’J išvyksta antras autobusas iŠ
Mokytojai buvo apdovanoti turiu didelę garuę pasveikint, ms gah pro juos prasiskveibti. , , nj Y y . tos pat vietos Norį vykti re

gistruojasi pas p. Toliušį T R
j 17 d., 10.45 perduotas trumpo-
f mis bangomis už geležinės už- _ . -.

dangos. Perduota lietuviu cho- 1974, p. Gaurienę HE 6004, p.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MONTREALY ro giedojimas ir po 1 minutę. Nagmkmj. TU 8166.

prisidėjo: parapija birželio 19 d. iškilmingu aktu naitei ir Kristinai Katkutei. La kalbų lietuviškai, estiškai ir lat- v’aJni ''e
H J t hj ,_______ ___________________________••• • • . viškai. Tai ukrainiečių patai na 4 vaj. pp. Aušros Vartų sa-

je, susirinkus mokiniams su tė- kinius ir ju tėvus, kad bendro- v*mas pabaltiečiams.
PASIŽYMĖJUSIAS

MOKINES
paskelbė „Ma Paroisse“: Ireną
Dikaitytę, Mariją Tauteraitę ir

Esant lietingam orui, tą die-

Įėję įvyks abiejų tuntų sueiga 
su laužu po stogu.

Tunlininkai.
PAGERBTAS 

JONAS VASILIAUSKAS.
Dusetiškis Jonas Vasihaus- 

mosiomis baigė šiuos mokslo kas tuokiasi su Škotijoje gimu- 
metus. šia lietuvaite Natalija Macec-
Z. DOMEIKIENĖ per ,,NL'* kaitė. P. Vasiliauskui artimieji 
ted. T. F. paaukojo 2 dol., ku- suruošė jaunystės palydas, ku
rie perduoti ižd. J. Puniškai. tiose jį sveikino, apdovanojo ir 
PP. ARLAUSKŲ motinėlė grį- linkėjo laimingos šeimynine, 
žo iš atostogų. ateities. Vadovavo pp. Skicou-

, Sodeika, p. Gudiene ii 
tė Laima, Blekaitis Alg., Blc-kad yra vilčių, jog visoje Kana- Alvyrai Mikolojūnaitei, Aušrai lvlarie, ont. p. rriariKas. lionės metu apsilankė New Yor H. Šulmistraitė.
kaitis Gedim., Martinkutė Sil-doje bus įvestas visuotinis svei Lukoševičiūtei, Emilijai Rubšy AUKA Tautos Fondui, nois ir ke, Vašingtone, Clevelande, Či MONTREALIO UOSTE ry- 
vija, Vindašiutė Eleonora, Ky-katos draudimas. O gal tai yiatei, Gyčiui Vazalinskui (ir Kr. maža, bet skirta dideliam tiks- kagoje irdaugely kitų Ameri-šium su sumažėjusiu javų eks- 
bartas Algis, Palčiauskaitė Bi- priešrinkiminis triukas? V-bos premija 25 dol.), Marijai lui — Lietuvos išlaisvinimui, kos vietų ir sugrįžo į Montiea- portu 25 proc. sumažėjo laivei
rutė, Palčiauskas Alfonsas. — 35.000 kazokų, persuįtu-Siniutei, Bruno Bulotai, Ritai P. MIČIULYTĘ kun. J. Bobi-1). įplaukimas.

Knygomis apdovanojo ir T. siu iš sovietijos į Kurdistaną, ir Daliai Grybaitytėms, Ramui-nas sutuokė su italu. Iškilmėje PP. VIEŠKELIŲ šeima susi-P. GUSTONYTĖ susižiedavo 
Fondo Hamiltono sk. valdyba, pervažiavo j Turkiją. ta Mališkaitei, Stasei Mikolojū-dalyvavo per 200 asmenų. laukė dukrą. su kitataučiu.

DARBININKŲ UNIJOS
veda propagandą už sudary mą Danutę An^fiiStę,’kwtoŠ‘pii“ 
darbininku sąjungų t------ u“

dovanėlėmis, o geriausiai moks ir pohtimo veikime
lūs ėjusiems iteiktos specialios Jai butl> įa,P,r Darbo Partl^a 
knygų dovanos: Nijolei Jauniu Quebece. Kol kas dar nesusitar 
tei, Rūtai Bendžiutei, Jūrateita’ 
Šimelaitytei, Albinui Snapkaus LANKĖSI Montrealy iš Čika-

KANADOJE BUS 
VISUOTINIS SVEIKATOS 

DRAUDIMAS?
j_____ _____________ ______ _________ Apie tai kalba sveikatos mi-kui, Genei Taruškaitei, Danu- Sos dr- Vienožinskis, p. Adomo

Ged., Gurgždytė Nijolė, Sopy-nisteris p. Martin, kuris sako, tei Zubaitei, Viktorui Rubšiui nienės brolis, su šeima. Iš Sault P. P. INTAI povestuvinės kc- tenas,
Aig., Blc- kad yra vilčių, jog visoje Kana- Alvyrai Mikolojūnaitei, Aušrai St. Marie, Ont. p. Fridukas. ]



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. VI. 23. — Nr. 25 (374)

A^EPRIKIrAUS^AAA L-HT-UVA
INDEPENDENT LITHUANIA 

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje .......................... $ 5.00Canada ...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50America & S. America $ 5.50

RUOŠIAMA TALKA PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 
PADĖTI.

Los Angeles, Calif. — šiame desnę talką suteikti paramą se- 
mieste jau ketvirti metai gyve- natvėje. Nutarta šiuo reikalu 
na prof. Mykolas Biržiška, vie- netrukus viešai kreiptis į Amc- 
nas iš didžiųjų gyvųjų lietuvių nkos ir Kanados lietuvių visuo 
tautos veteranų, Nepriklauso- menę. Kolonijos visuotiniame 
mybės akto signataras, žymiau susirinkime išrinktas specialus 
sias lietuvių literatūros ir kul- komitetas su Jonu Uždaviniu 
tūros istorijos tyrinėtojas, bu- priešakyje, komiteto nariai — 
vęs Vilniaus Universiteto rėkto K. Lukšys, sekr. Dr. P. Pama
rius. Profesorius šiuo metu jau taitis, kun. J. Kučingis, ižd. 
baigia 72 metų amžiaus, bet ne M. Actukienė ir Liet, radijo

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos*’ 
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IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
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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

Visur kitur .................. $ č.OOOther Contries.....................$6.00
Teksto eilutė................ et. 0.15Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Vyrai, pajudinkim žemę!
Vis tais pačiais klausimais pas šiuos iniciatyvos ir ryžto 

pasisakome ir rašome, bet jie te tautiečius, kurie pasiėmė sava-

nuilstamai tęsia toliau savo programos dir. Br. Gediminas, 
mokslinius darbus, daug rašo Komitetas dar numatyta papil- 
ir bendradarbiauja įvairioje dyti.
spaudoje. Taip pat sudaryta ir spaudos

Materialinė profesoriaus ir komisija iš vietos žurnalistų.
jo žmonos padėtis tačiau yra ne Tikimasi, kad šios plačiai or- 
lengva. Įvertindama jo didžius ganizuojamos paramos vajus at 
nuopelnus lietuvių tautai, Los kreips reikiamą lietuvių visuo- 
Angeles lietuvių kolonija vie- menės dėmesį ir duos gražių 
ningai sutarė suorganizuoti di- vaisių.

— Mr .ey Order'iti. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' znetus, gali mokėti dalimis. Naujai atv»ykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

MOV e a L
80 METŲ SUKAKTUVIŲ P ROGA PAGERBTAS 

JONAS GRICIUS.
bestovi vietoje. rankiškų verslų, jau daugelis ir

Neseniai p. J. Lukoševičius tautiečiM gauna darbo- Jie> ne
konstruktyviai ir karštai para- l°nu pažymėti, pirmenybę ati- 1 aip 
šė apie reikalą organizuotis d|Joda savo tautos žmonėms. Misiulis 
ekonominiu oap-rindu lis nu-Tai yra svarbu ir tai yra gražu. 19(192) ..........-......— ----------_r__ -r--OJ-------- --------------- 1 j— - . .
rodė eilę konkrečių darbų bei Bet- gal« ir čia galėtų būti ge jo. .. sau pačiam, atseit — „L. pasirašė, tiktai nepasirašė Pran blhata_s; jay;č’asi: 
darbo sričių ir nadarė realiu na riau, kai apie tuos reikalus ten L^vai . ** t — —
siūlymų Bet ar kas atsiliene’ka galvoti teoriškai. Gaila, kad „LL” nuolat mė- bi, kad Prancūzijos socialistai J1S yra didelis hetuviskos kny-gydo dar p. Valinską, p. Valan
Ar kas nors toje srityje yra da Iniciatyvos ir specialiu žinių tosi ir nesusigaudo savo keliuo- balsų dauguma pasisakė už pa- 80S mylėtojas. Jis nuperka nau ciumenę ir kt _
romą bentprijektuojlmS Ar įmonės, kai jie savo sugebėjo se, kurie nepaprastai gausūs sirašymą, taipgi ir Anglijos daiMJ"±^.^kM..?nClkl°*
b^nt vienas ratelis pajudėjo iš jinius panaudoja platesniu mas kryzkeliais, kuriuose ji ir pai- bit ciai.
vietos? *U, visuomeniškesniu pagrindu, niojasi. Tai „LL“ dedasi esanti — -

Anaiotol Iniciatyva labai patarnauja demokratinė, tai ji demokratiją
plačiąjai visuomenei. Kad ne-nuneigia žemiau nulio; šian-

Dabar keliamas kitas suma- atrodytŲ toks teigimas nepa- dien viena teigia, ryt tą pat nei 
nymas, gal dar didesnis. Bet grjstu, galima pirmiausia sumi gia. Ir taip be galo, 
jau iš anksto pats siūlytojas tar nėti Toronto ^operacijos bau- E.. V. LTLEIL . ............. ........
tum abejoja dėl savo piisiuly- kelio ir Lietuviu Namu pavyz- kino, kad tremtiniai, drauge su ... , ....
mo. Atrodo, jis norėtų, kad kili džįus ,uk jr ten pavieniai ao. senąją imigracija, toli giažu ne paseka kiek toliau praeitin, o pirmininkavo, 
jo pasiūlymą papildytų. Žino- mens pritaikė savro sugebeji. Lietuva, kad ir mimatūroje, ir todėl ateityje vokišką mihta- Specialiai į šį pobūvį iš JAV
ma, visa tai galima. Kolekty- mus ir panaudojo iniciaU ve kad atstovauti Lietuvai vis del- rizm? įsivaizdina sau kaip gio- — Detroito buvo^atvykęs jubi-
vus darbas yra galimas Deja, platesnianii visuomcniškesniam to daugiausia teisių turi srovių, buonišką, kaimynų žemių E _
iš patirties jau žinome, kad is- feikalui kuris dabar atlodo tie kurios turi Lietuvoje savo šak- troškus? smaugi? Europos vi-su žmona, kurie pirmieji jubiha ma vaikų 
kelti kokį sumanymą, net susi- ---- ’* -------- ------- ---- -----
rinkimą sušaukti ir ten pakal
bėti, net ir pareikšti entuziaz-niu asj^nu iniciatyva pasi- daryti, ‘toli gražu neatstos V L mas už kūrimą Europos arini-, 
mo, sugebame. Tiktai kai pnei- iimai „ k . E . . IKo jos nėra jokia garantija, kad ir Petras !_ , , _ ........ H
name prie realių ir konkrečių sin iausi bfltH tai • vi n Kad Nepriklausomos Lietu-prisikėlęs vokiškas militarizmas Paragls> P- Markevičius, kuris gos gražiai pažaisti lietuvisko- 
uždavimų vykdymo ir suklum-J say’o reikalui Jarba deri. vos atstovybės ir atstovai yra bus laikomas iš anksto nustaty-priminė, kad jubiliatą pamilęs je sav oamziaus bendruomene-
pame, supasuojame. Ir taip visi nant taį su visuom;nškais tlks. tiesiogiai jos atstovai juk dėl to tose ribose. Juk pats faktas, kad Per J° daugybę turimų knygų, je, bet praktinėmis ir vaizdin-
gražūs sumanymai lieka tiktai ]ais arba taikant tai vien visU(J niekas nesiginčija. Ir niekas ju šiandien Amerika taip karštai Lietuvių darbininkų draugijos gomis priemonėmis bus stipu-
sumanymais.^ meniškiems, bendruomeniškic nenori degraduoti ar pašalinti, remia vokiečiu apsiginklavimą, Montrealio valdyba sveikino narnos jų lituanistinės žinios.

Žiūrint tačiau į reikalus iš ki ms reika]am’g Atvirkščiai: kaip visur demok-yra tik pasėka trumparegiškos iaštu> ° venas jos atstovų n žo K>ek leis sąlygos, bus stengia-
tos pusės, matome, kad dažnu Atrodo laimineos tos liclu. ratinės valdžios turi gyvu ry- politikos, kurią ta pati Amen- džiu- dar kalbėjo Ona Bieliūnai masi paekskursuoti. 
atveju pavienių iniciatyva yra vk] ko]onjjos< kur^os turi tokn, šių su tauta, kuri yra tikrasis ka vedė karo metu ir tuoj po ka *“ ..... 1 rlmhn dieno
vaisinga. iniciatyvingų ir visuomeniškų suverenas, taip ir čia norima, i o. Kas kartą visiškai nepajč-

Montrealy, Toronte, Hamil- tautiečių. kad VLIKas, kaip tūlų atžvil- gė įvykių numatyti, tas ir atei-
tone ir kitose kolonijose jau Bet tas klausimo iš esmės ne tautos atstovybė, reikalui- tyje gali pasirodyti ne ką toliau 
yra visa eilė, specialiais veislais išsprendžia, nes viskas pereina ga gyvų rysiu su Diplomatine numatantis . 
užsiėmusių žmonių prekybi- nuo geros valios ir esamųjų tarnyba. Šia prasme yra tiktai O vis dėlto šie teigimai per-
ninkų, pramonininkų, kontrak- apylinkėje sąlygų. Todėl lieka kaikurių nesutarimų. Bet ir jie, dėm problematiški. Viena, kad 
* i_u.. i.. r>_t . rimčiausių sąlygų, kad reikia manyti, netrukus bus iš-jokia taisyklė, jog kas nenuma-

DĖL UGDOMOS ANARCHIJOS.
pasakydamas, dr. V. bėjęs, kad Vokietija, Belgija, ninkas Jonas Gricius birželio srity turįs žymią praktiką.. Tau 
„Laisvosios Lietuvos“ Olandija ir Liuksemburgas Eu- d- atšventė savo 80-tą gimta tiečiams tai piavaitu žinoti, 
nr. taikliai pastebe-ropos apsigynimo sutartį jau dienį. Šio amžiaus sulaukęs ju-nes gerklės tonzilomis yia su- 

’ •-------- _;_i— — Dr, Šegainogas yra
euzija ir Italija laikraštis paste visais lietuviškais reikalais, operavęs daugeli anglų. Dabai

Didelis ,,NL“ bičiulis ir šeri žilas, kaip dabar aiškėja, šioje

Dr. Jankauskas išvyksta į pi 
pedijos prenumeratorius. ovinciją atlikti praktikos.

v . „ Jo pagerbimas buvo suruoš- Dr. J. Mališka turi gerą prak
lohau laikraštis rašo: tas ?įetuviy klube, kur dalyva-tiką, nes daugelis tautiečių ir
„Bandymas sau įkalbėti, kad vo 43 asmenys. Daugiausia del kitataučių pas jį gydosi dantis, 

nauja vokiečių armija bus kito šio pobūvio pasidarbavo ponai nors šiaip jau lyg ir nepriimta 
kia, negu ji buvo 1914 ar 1939 Juškai ir p. Markevičius. Ponia dantų ligas vadinti ligomis, k ui 

Dr V Misiulis sau neišsiais- metais, neįtikins tų žmonių, ku Juškienė šiame pobūvyje gra- jos dažnai žmones kankina 
į rie vokiško militarizmo idėją žiai šeimininkavo, o p. Juška daug stipriau negu kitos ligos.

TĖVŲ ŽINIAI.
Liepos mėn. ld. pradės veik 

iš-liato brolvaikis Petras Gricius ti M. N. Pr. Seserų vadovauja- 
i aikštelė, aprūpinta 

siog puikiai nis, atstovybė? Rinkimai," no?sduryje- " * tą pasveikino; paskui'kalbėjo reikalingomis žaidimo priemo-
lš to jau matome kad pavie-jie būtu ir visose kolonijoje pa- Amerikos karštas nusistaty-Petras Šukys, jubiliato sesei s nerius, skiriama pradžios mo

tin J’n“ in.ViaiM darvti. toli gražu neatstos V L mas už kūrimą Europos arini-sūnūs, jubiliato draugai Pianas kyklos amžiaus lietuvių vaika-
Šiuplevičiai, Mečys ms. Vaikai ne tiktai turės pro

te, Juozas Cibas, Mikėnas, Šnei Aikštelė veiks darbo dieno- 
deris, Saladžius ir pabaigai Pra mis nuo 9 vai. 30 min. iki 4 v. 
nas Dalyvis. 30 m. po pietų.

Vaikai atvyksta tramvajais 
arba autobusais. Mažesniuo
sius pagloboja didesnieji. Pietų 

Dr. E. Andrukaitis, neurolo- atsiveža savo užkandį, o seselės 
torių ir ktų verslų. Pabnėžtina “'iena rimčiausFu sąlygų kad reikia manyti, netrukus bus'iŠ-jokia'taisyklė, jog kas nenuma-k‘tU llgv sPeciallstas> duos Pieno- Mokestis 1 dol. uz 
- jau rn.zg.ri pramonininkų pobūdžio8 lyginti- Todėl dr. V. Mis.ulis'tė praeity, ta’.'negali numaly- T S“ ,’,'Pend'iOI 1Ceng-

.“ŽU2,™ZS‘._T“P yra Mont,ea vi. dėlto būtų dirbami bcnd.no P«d™ J^'„““ražiai'nie’k'na V ^d”’ t"0""*! V'M’ He uviu^ėkmtaga1. gy-' " Tie kurie tiktai šį rudenį
.. T 'vtttz^ Tol kiM; ortorr-u;.,^ 1 M______ yi: L.-.,.: uo. Jo priežiūroje ligoninėje pradės eiti ? pradžios mokyk-

dabar gydomas p. Latvaitis, p. las, galės būti kiek pamokomi 
Lukošiutė-Povilaitienė ir kt. anglų ar prancūzų kalbos, ku- 

Dr. J. Šegamogas, specialis- rios tėvai pageidaus. Kreiptis 
tas chirurgas ir kitų ligų, sėk-šiuo adresu: 1476 Rockland 

. xrT . - - o. . ... v- . . -i t n t _ < dingai operavo Violetą Vaši-Ave., Cote St. Paul, arba teie-i VLIKą ir tuo pačiu metu ji kai ziun į reikalą? Ir tokiu at- ,■ , .. 1 . . . v . c c. mn-?k . .v ‘ . .j' . *__ *• iz i • hauskaitę, kuriai pasalino ton-fonu: PO 6-9397.dergia ir niekina. Juk tai visis- veju galima pastatyti „Kolei- 1
kai primena taktiką tų, kurie ig viui“ klausimą: Tai, gal, var- 
noruoja ir niekina JTO ir tuo dan įtariamo vokiečių militariz / T , f \ 1Z TA A R f A )
pačiu metu į ją jėga veržiasi. . . mo atgaivinimo, sulaikyti Euro ® * * T*- -< • • •

Ponai, apsigalvokime, ką šne Pos apsigynimo organizavimą 
. Tohau „Drau- kame ir ka darome? lr tikrai ne ir gyviems pasiduoti rusiškam- 

1J" ugdykime anarchijos. -komunistiniam militarizmui?
Jeigu kalbame, atrodo ir nori Tiesa, kad amerikonai daug metu, Hitleriui įsiveržus į Noc siojo boso-maskvimo pono ■ ■ ■ 

me, vienybės, visų jėgų sutelki ir net arti nenumatė. Bet gi ga 
mo tautos i ~ ..... ~ _______ ____
lams, tai apie tai galvokime n gal „Keleivis“ pasakytų, kas gi okupantu'naciu"7 valdžios vnšū- 
rašykime rimtai, konstrukty- geriau (negu mes) numatė n nėję.

jviai ir korektiškai, — tada mes numato? Gal Bevanas, gal He- §įs vardas dėl to, kad buvo

ly, Hamiltone. meniškąją iniciatyva. ' „ _ „ , . , „ .
Šią iniciatyvą, ir kas ypač kad svarbūs mūsų kolonijų, mū VLIKą. Tai tikrai anarchijos kad militarizmas gali būti iš es- 

svarbu — konkretų jos vykdy- sų tautai darbai neliktų „gies- reiškinys. mės negalimas. O svarbiausia,
mą tenka nuoširdžiai pasveikin me be galo“, turėtume stipiiau Dar keisčiau klausimas atro- ar „Keleivis“, kaltindamas 
ti. Tai yra tikrai puiku, ypač susiorientuoti bendruomenišku do, kada tenka konstatuoti fak- Ameriką trumparegiškumu, ar 
šiame krašte ir šiose sąlygose, kryptimi, be ko, kaip matosi, tas, jog visą laiką LAS veržiasi pats ne perdaug trumparegiš- 
Jdomu ir svarbu pažymėti, kad reikalai iš vietos nepajudės.

Laurušonis.

MŪSŲ GYDYTOJAL 
-DAKTARAI.

PASISAKYMAI API E EVOLIUCIJĄ.
Evoliucijos (gyvybės kitimo sų tkėjimui“. . . ” 

mokslas, pagal kurį vienos rū- ge“ kun. M. Vaitkus rašo: „Pa 
šys gyvybės-augalų ir gyvulių galiau 1950 m. vasarą Popie- 
— išsivystė iš kitų, kad jos nuo žius Pijus XII savo rašte į dva 
lat kinta) klausimas yra moks- sininkiją leido viešai skelbti, 
lo reikalas. Bet spauda, kuri se- kad kalbamoji hipotezė nėra ti- 
ka visokius gyvenimo pasireiš- kėjimui priešinga. Iš to galima 
kimus, taigi ir mokslinius, kart spręsti, jog ta hipotezė nėra to 
kartėmis užkliūva ir už evohu- kia jau visai nepagrįsta, ir 
cijos mokslo, kuris dar prieš 50 apreiškimas būtu I__ r_ _____* ~ ‘ e? 1 1 1 J V C2
metų buvo laikomas baisia be- paliudijęs, Šv. Tėvas būtu ki- . , ’ - . , .
dievybe. Taigi, įdomu, kaip da - taip prabilęs“. ‘ nieko &era nepasieksime,
bar šis reikalas stovi ir kaip vei Dabar Dr. J. Prunskis (kuni O VIS DĖLTO TAI NE 
tinamas. gas) „Drauge“, aptardamas da RIMTA ARGUMENTACIJA.
vi..’SSUktai“tkT»?ffiSįSt, V“'1- kLM“k’vkupa7° 

mokslininkai įrodė, kad visa gy ta cituoja iu vieno — nrof dr ,ir ?arpin.,nkai kar°’ reik,a be kar° Pas^uoti so Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals-
- .. ... * v uiLuojd. jų vienu pi oi. ui. straipsny, aptaria šį labai svar-vietiniam imperializmui. Ar to

v mja, aigi ir žmogus, yia i - O. Kuhn pasisakymą: „Biolog; į)U jr aktualų klausimą. Paste-norima?
gų metų evoliucijos (raidos) pa ja mums primena Logosą. I ai- 
daras“.... Toliau: „Pernai du gi, pagrindinė gamtos priežas- 
kunigai, buvę Vilkaviškio kum- tis glūdi Dievuje ir evoliucija 
gų seminarijos profesoriai, pre tėra tik vienas reiškinys tvėri- 
latas Dr. F. Bartkus ir kan. mo vyksme”.
Dr. P. Alekna, išleido didelę 
knygą vardu „Dievas ir Žmo- Kun- dr- J- Prunskis su pasi .
gus“. Tretysis mokytas kum- gerėjimu cituoja suminėtą mo- syta, kad jeigu kas nori keis- tas kruvinas žymes, 
gas, rašytojas M. Vaitkus ta hslininką, kuriam evoliucija ti pavardę, tai reikia ją pakeis- f----- ’ --------- -*-i —
knygą pavadino tikra katalikų Yra neabejotinas dalykas, 
religijos suprantamai parašyta 
enciklopedija“.

Kas yra kvislingai? kaip ištikimas Lietuvos okupan 
Kvislingas buvo norvegas, tii tarnas, yra kvislingas, o Bim 

kuris Antrojo pasaulinio karoba Yra »r kvislingo Paleckio ir
■ iš 

. . _ . . . , - - vegiją, šiam įsiteikė ir buvo jo tikimas tarnas, tai yra visai aiš
ir Tėvynės rcika-Įima iš praeities pasimokyti.' O valdžios pastatytas Norvegijos ku.

„Nepriklausoma Lietuva“ 
nebijo užprotestuoti.

Tįsta, ir, jei ."Mvs šiisinrasTme ir kiti* iMriot: šii” Daladie’ O Val”ocl"en-i -T* Vrtl U<J“ UC1. KdL* ouv^ Tenesišaipo komunistų „Liabuvęs kitką patys sus’Prasime ir kiti rmu not su Daladje U gal Oelen budingas okupacijai ir okupac. udies Balsas- kad Nepriklau
■ «nr>ra=, Be geros valios tikrai hauens, kuris, kaip teigia „ke- ne: valdžiai iėio i žodvnus Baisas , Kao „ni.piiKiau

■ leivis“ todėl vra nriešinaas Eli 1- vaiazia1’ 1?J° 1 z,od> nus< soma Lietuva“ negali užprotesleivis todėl yra priešingas Eu kaip okupantui paradavusios t ti i § : manymu neti- 
ropos karuomenei, kad tai reiks valdžios sinonimas bet kuria- kuSius bet kurioj vaE^ 
tų naują karą, lyg jis nežino, me krašte ir bet kurioje valsty- VJi Lln L^ve
kad ir be to, karas neišvengia- bA.-e ' ilgimus. Štai Bimba „Laisve-
-----z-. ---------- J • je“ pripažįsta, kad „Nepr. Lie

tuva“ atvirai ir griežtai pasisa
kė prieš vyriausiojo Didž. Bri
tanijos imperijos „bosą“ Chur- 
chillį, kad šis pasiūlė „naują 
Lokarno“. Tai yra faktas, ku 

“ rį pripažino „Liaudies Balso“ 
bosas Bimba.

Bet ar Bimba galės nurody
ti bent vieną tokį faktą, kur 
„Liaudies Balsas“ būtų užpro
testavęs prieš savo bosus, Kre 
mliaus ponus?

Atsakymas „Patrijotui“.
Tūlas „Ptiijotas“ komunis- 

„Liaudies Balse“ 
iš

tybes ir jose pastatė sau paklus 
nias „valdžias”, šios natūraliai 
ir ligiškai imta vadinti kvislin- 
ginėmis valdžiomis. Todėl ir da 
bar „prezidento“ Paleckio „vai 
džia“ yra vadinama kvislingi- 
ne.

Kvislinginių valdžių sovietai 
priperėjo dabar daug — kvislin 

Suomiai, nepriklausomybę at gai pastatyti Lenkijoje, Čeko- 
ti į tyrą lietuvišką. gavę, nusivalė nuo jiems švedų Slovakijoje, Kinijoje ir tt.

Verta pastebėti, kad evoliuci Dabar tuo klausimu pasisa- prikergtų ar sudergtų pavar- Todėl Bimba veltui kalba 
ja ir yra tas mokslas, kuris ko rašytojas I. J. Šeinius: džių per dvejetą metų. apie dipukus kaip kvislingus.
anksčiau buvo ujamas, kaip di- „Jei ne bolševikinis smurtas Pasaulinio garso suomiai mo Visi gi žino, jų tarpe ir bimbi- tų „Liaudies Balse“ klausia 

Minimoje knygoje, be ko ki- džiausią bedievybė, kuri kaltui mūsų pavardžių atlietuvinimas, kslininkai ir rašytojai, net pat? niai, kad dipukai jokioje ir nie- Mandrapypkį, . . iš ko jie 
ta, parašyta: „...Kiti, pripa- tojų buvo suvedama į vulgarų kaip daug kas kita, būtų toliau ministeris pirmininkas, be jo-kur valdžioje nebuvo ir nėra. O (Lietuvos okupantai-maskvi- 
žindami Dievą ir Apreiškimą, teigimą — „žmogus kilęs iš bez pažengęs. Nors su nukrapšty- kių abejojimų nusikratė švediš tie, kurie vaidina neva valdžias, niai komunistai) tą Lietuvą pa
vis tik sako, kad žmogus kūno džionės“. mu nuo pavardžių slaviško diu ko jungo liekanų. Suomiai grei kaip sovietų okupuotuose kraš-ks“? Taip „Patrijotas“ nori at-
atžvilgiu išsivystęs iš gyvulio... Taigi, šiandien kunigai, vys- mzlo nėjo taip greitai kaip su tai įsitikino, kad atitaisytos ai tuose, jie tikrai nėra valdžios, sikirsti Mandrapypkiui, kai jis
Šitas tvirtinimas nėra Bažny- kupai, katalikiškojo mokslo au žemės reforma, išsikėlimu vien naujos suomiškos pavardės reiš nes yra akli okupanto, Mask primena, kad Lietuvą yra pat
čios pasmerktas, bet jis niekuo toritetai ir net pats Popiežius sėdžiais ar kitais tautiniais rei- kė pačios kalbos apvalymą, be vos, įsakymų pildytojai, — to- duodančių ir yra perkančių,
neparemtas“.... jau nepriešingi mokslui, kuris kalais. to, jos suomiams skambėjo na-dėl ir yra akli kvislingai. Taigi Mpndrapypkis atsako

Kun. M. Vaitkus, vertinda-teigia, kad žmogus galėjo išsi- Kalba nuo slavizmo neblogai tūraliau ir buvo nepalyginamai Ką gi tat Bimba apgaudinėja: „Patriotui“: Hitleris pardavė 
mas šiuos pasakymus, sumini vystyti iš kitų gyvių, kaip tci- išskalauta, net Amerikoje, bet lengviau tariamos. pats save, ar savo skaitytojus? Stalinui „Suvalkų trikampį” n
Vokietijos katalikų suvažiavi- gia tūli mokslininkai evoliucio- pavardės ne. Jos ir šiandien, Stabterkim, pagalvokim, ar Bet, nors šie ir labai patikimi Stalinas Hitleriui už tą „tri-
me VVueržburgo rektoriaus tei-nistai. kur nepasisuksi ar nepaimsi ko nepanašiai ir su mumis?“ Bimbos propagandai, tikrai čia kampį“ sumokėjo amerikoniš-
■eimą, pritartą vyskupų, „jog Tai yra savotiškai įdomi tvok) laikraštį rankon, mena, kad Taip Šeinius rašo „Dirvoje” jau ir jie nepatikės tokiems kais doleriais (žiūrėk slaptąjį
anoji’ žmogaus kilmės hipotezė liucijos priešininkų „evoliuci- nesipriešindami ramiai ir to- ir siūlo sudarkytas pavardes at juokdariškiems Bimbos prasi- Hitlerio su Stalinų sutartį),
(prelaida) nėra priešinga mū-ja“. .. liau nešini,Tm ant mūsų spren-liettivinti. manymams. Ot, kad Paleckis, Mandrapypkis.

Ką rašo kiti
PAVARDES REIKIA ATLIETUVINTI.

Savo metu ,,NL“ buvo ra- do jodinėjusių svetimųjų įspaus

bcnd.no
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Rah \kaitvtoiai dpa apie vliko
ATSOVO PASKYRIMĄ.

AR NEBŪTŲ GERIAU? Pastaruoju metu buvo pa-
Laik. „Naujienos” Nr. 120mininkai atvyks j Kanadą grei skleista gandų, kad, esą, vokie

čiai dementavę žinią apie VLI

Ukrainiečiai Kanadoje
Ukrainiečių jvaži;.. i.ne į Ka 

nadą pastebimi laikotarpiai: 
Pirmoji imigraija, prasidėju geg- m. 21 d. Montrealio žinių čiausiai liepos 2d. . c , ,. ..

si nuo 1892 metųu, tęsėsi ligi skyriuje patalpintas straipsnis Ar nereikėtų Torontui ir Ha K° delegato prie federalines \ o 
1914 metų. Ukrainiečiai yra at-„Bendruomenės reikalai“, ku-miltonui pasekti pavyzdį kaip kiec*y vyriausybes paskyrimą 
seke kas buvo nirmasis iu at- riame rašoma, geg. mėn. 8 d. tai padarė montrealiečiai: su-*r priėmimą. Šie gandai neia 

1 • iz n . r Kiisirinkn nanifarti anie 3D žmo kviesti visu orvanizaciiu atsto-tlkn- Tokio vokiečių dementdvykęs į K3risčią, __  tai buvo susiririKO pasitarti apie au zmo Kviesti visų oi gamzdcijŲ aisto •
Vasil Jeleniak, atv’vkes 1892 m. niu, organizacijų atstovų, Poli-vus kartu su Bendruomenes pm0 ‘J^buvo paskelbta. Čia dt- 
m • t. ■- ■■ T> . . T, ■ 1 • Valrlizha kurie naeisalrvto Im dame IStlSai Oficialios VokiečiųTai buvo is carines Rusijos, tine Komisija, bendruomenes vaiuyoa. Kurie pasisaKytų, KO aaPnfrir « DPA tnn
kuri buvo okupavusi Ukrainą. V-bos nariai ir buv. V-bos na-bs atstovas yra pageidaujamas g f. .

Antroji banga atvykimo bu- riai. Tame pasitarime dalyvavo tokį ir pakviesti, tai tikrai būtųjų paskeltą oficinų p.ax 
vo 1921L193f Kaip mato-i> Liet. B-nės pirm. J. Matulio ■ demokra .lka į gįį
ma, tai priklausė nuo karu, ku ms bei atstovas salpos reika- Gal verta š} klausimą pana Vvriausiasis Lietuvai lš- 
rių metu imigracija sustodavo, lains p. Vaidotas. Svarstant B- grmeti ir plaoąjai lietuvių vi- ’’X

Pirmos ir antros bangos atei-nės reikalus susirinkusieji bu- ^nene. tr tuo re.kalu pastes- ^’ džlegatu
viai jau sudarė savo orgamzaci vo painformuoti, kad Kanadon y • prie Vokiečių federalinės vy-
jas ir jie bei jų organizacijos atvyksta VLIKo ar V. T. atsto , Red. pastaba. Atrodo, kad to ;iausybės Ta proga lietuvių zi- 

v . . .v nių tarnyba Elta antradienį pu- ■ -- — • >ai. je isspręsti. Be to, reikia paste ,,T T1Z ■ „iriu. z.di j r r > r mine, kad VLIKas jau 1950 m.
kancleriui Adenaueriui įteikta
me memorandume pareiškė pa
geidavimą, jog Federalinė Vo
kiečių Respublika nepripažin
tų Sovietų Sąjungos prievarta 
įvykdyto Lietuvos inkorporavi 
mo ir jį laikytų niekingu. Kaip 
pranešama iš užsienių reikalų 
ministerijos (Auswartiges 
Amt), užsienio reikalų ministe
rija ir federalinė vidaus reikalų 
ministerija savo ligšiolnėj admi 

.. nistracinėj praktikoj tebelaiko
Laisvoji tribūna. Pabaltijo valstybes teisine pi as
SAVIEJI VERSLININKAI IR KAIP JUOS PAREMTI. me ir toliau egzistuojančiomis,

Truputis istorinių prisiminimų.
Tokia sena patarlė: Žmonės 

kurie ignoruoja istoriją, visada 
pasilieka vaikais. . .

Lietuvius su ukrainiečiais tik 
rai gi sieja tūlą laiką bendra . 
torija, pradedant Gedimino lai
kais ir ypač, Vytauto Didži ./> 
laiku, kada Lietuva btivo išsi
plėtusi ligi Juodųjų jurų, ku
rioje Vytauto Didžiojo žirgas 
plovė kanopas. . .

Ar tai buvo protinga ir natū
ralu, kitas klausimas. Dabarties 
akimis Lietuvai reikėjo kovot: 
už savo etnografines ribas ii 
daugiau rūpintis vakarais, ku
rie, nors ne be kovų, bet buvo 
apleisti taip, kad juose v s 
jau stiprinosi vokiečiai — pii- 
ma kryžiuočių ordinas, paskui 
sąjungoje su kalavijuočiais ir 
pagaliau vieni vokiečiai, pasiry 
žę „Joti j rytus”, vykdydami 
savo „Drang nach Osten” poli
tiką.

Beje, ši politika tartum ir pa- i mūsų žemes į mūsų tautu gy- gramai, Kurie peniau
. . - j: i • i ‘ • * * ke nuo komunistinio genocido, »fPKintn mileli x -i,-i-nac < i itic i miicn miAchic ” --------1

E. I. WASYLYSHEN 
plačiai žinomas ukrainiečių 

suoinenės veikėjas ir 
organizatorius.

jau rūpinosi naujais ateiviais, vas, tai dauguma balsų pasisa- klus klausimus geriausia vieto- 
kuriam tikslui kreipėsi į Kana- kės pakviesti V. T. pirm. Žal- je išspręsti. Be to, reikia paste 
dos vyriausybę su prašymais ir kauską. Pageidauta, kad atvyk bėti, kad Montrealy klausimas 
tautiečių imigracijos reikalams tų iš New Yorko. k.’ek ^*}a*P atrodo, negu laikraš

, sukėlė milioną dolerių aukų. , . v čiai rašo: Montrealis pageidau
V1' Trečiai! hano-a ūžterėin no Laik. „ f. Z. nr. 22 birželio ja, kad atvyktų abu pirminin-

* , pJ i- i, ioA7 m- d. Toronto žinių skyriuje kaj Tiktai kai buvo pasakyta,Antro Pasaulinio karo 1947- tal ino žinutę( kurioje t P
1953 metais. Senieji imigrantai r x r, . J ų nuvyrunralanžė užtvaras kad atvvkti- neŠa’ kad Krasto Y’ba Pakvic- tai pritaria pasiūlytam pirmi- 

musų kaimynai jau dabar tyko „ jmįgrantai kurie pasitiau tė atvykt* abu pirmininkus į To ninku pasidalinimui. Iš tikrųjų 
J s p ---- 4.-. į§ £įa VLIKo pirm, gi yra pageidavimas, kad jie

teisintų musų didžiųjų kum-v< namas sritis, j musų miestus. kaj antrosįos bangos dauguma Prek M. Krupavičius vyktų ; abu bent kartą atvyktų ir pla- 
gaikščių užsimojimus, deja, kai Jeigu tūlus kaimynus mes da kdusj įg j enkl10S okupuo- Hamiltoną, o VT pirm. K. Žal-čiau paaiškintų visus rūpimus 
dabar žiuri, tai ta politika bu-bar pradedame atvirai kvaili 1-'J p ai... nir.
vo daugiau slinkimas „mažiau kuoti priešais, tai todėl, kad jie 
šio pasipriešinimo kryptimi“ jau begėdiškai pradeda reikšti 
negu sąmoningas ir apgalvotas savo imperialistines užmačias.
veiksmas. Žinoma, sovietai totalistiškai

Bet istorijos praeities nesu-imperialistiniai, nes ten niekam 
grąžinsi. Gaila, 
jos pamokomis nesugebama pa- džiama pasireikšti, 
sinaudoti.

Kai dėl tos bendros must 
praeities, tai dabar ne t____
mes, bet ir ukrainiečiai geruoju

tų sričių, dalinai nuo ten veiku- kauskas j Montreal}. Abu pir- reikalus. 
šio lenkiško genocido.

Ukrainiečių organizacijos.
Ukrainiečių gyvenimas Ka5 1 kad 'dažna? ir kkam^negu* komunistai," nde? nadoje ptečtai išsišakojęs, ui- sišauk^kitą amariXk? užmo viaTfiU^oS^iTaip'tTkie,1 bei

—— ka,P S°Uie,y
sluogsniais yra tokie absoliutus T . - ■ • ■ xakota , lyg susitarę, prabilo du drauge. '

tiktai irnPerialistai- Lenkuose mato- • orlan;zaciia Tos nadali- x) Dr- Adomavičius „Nau- matome, kad „besąlyginai ka- 
me ir prošvaiščių, netgi pačioje į j ki dominiios a m. jienose” V. 29, 1954. liepia ne-Pankuoti”, nors ir saviems, ne

ją prisimena. Kodėl? Juk kiek - Kanadoje yra lenkų, kurie ne-^/ }/ukrainiečiu kataliku Pdt* savo krauJ° 1 svetimas sta verta, 
vienas kitoje šaly svetimšalis P1 ltai;ia. neribotam. *nrpenahz. broHj 2 Ukrainiečių nepri--••-*-•—••- Aš 
yra — kaip pašalinis kūnas, ku kai sie’ >mpei lalistimai g.i klau^omybininkų si?Junga (sla.
rį organizmas rūpinasi kuo sku Yd aičiatikių), 3. Tautinis ukraime-tvr. zi si Klausimą jau Kuone ° eduįes skaitysime laikraš-kelia aikštėn įvairius argumen- 
biau pašalinti. Kodėl ukrainie-hl Vllnn-* *r ukrainiečių susivienijimas, kurį sudaro bendruomeniniu verqia ir klau (blogieji) bus įau vi- tus ir įrodymus.

savo ruožtu: a) Ukrainiečių sau šia, kas daryt., kaip visus savuo e’ Jykę( oT/vist100% tik Iš visų tų žinovų-propagan- 
su bendru priešu vra bendra ir lių bendriJa’ b) Ukrainietės sius nuvesti pas savus prekybi- iejiyJ’tokie kaip man pažjs distų, garsiausia, prabilo Dr.
U * a 7 moterys KanadoJe> c) Tautinis ninkus o paskutinieji, girdi, N jį K. Jeszko, buvęs Krokuvos pio

ukrainiečių jaunimas. 4. Hetmo tuo pačiu atsilyginsią aukomis visa(]a tarnauja manda. fesorius. Vienoje savo viešų pas 
Kanados ukrainiečiai. nininkų vlastybinmkų sąjunga bendruomenes reikalams n Uc- J teisingai ir 1 centu kaitų Londone, Dr. Jeszko pa-

Didelis lietuvi.., draugas, ku- “ u^ainieliu veto- torn. burn, bet tiekč tokiy d apie Kara
-’“ris kiekviena proga simpatin-ranų organizacija’ nti daugiau dėmesio ir savu miestyje: o sugedusios prekes haučiaus lenkiškumą.

-gai atsiliepia apie lietuvius (ir Po paskutinio karo atvyku-1 S 11 «. Mvųjų ir prašydamas negausi. Pas š} Šv. Vaitiekus kur} buvo pa-
bendrai visus pabaltiečius), p. s,eJ* sudarė dar daugiau organ, > yc a imcidiy a savą.. a§ perku kiekviena pro_ slUntę lenkai krikštyti prūsų g,
E. I. Wasylyshen, kurio atvaiz- zacij*i ■ a) Ukrainiečių jaun. są- • ^iKai ga Jo krautuvę randu visada ginęs, nešęs kryŽ!ų su lenkišku
das čia pat matomas), buvo ma b) Sportininkų onani- X d ^ye os iniciaty piln^ savy įr vįsų kįtų tautybįų užrašu. Tą misionierių prūsai

n‘Jonus painformuoti apie Kana- zaciN ..Ukraina”, c) Inžinierių f P • pirkėju. Jo apyvarta plečiasi nužudę, bet kryžius užsilikęs
ls'dos ukrainiečius ir ju organiza- draugiją, d) Ukrainos išlaisvi- 1) Tas „savą X pirkta me-jau į antra krautuv?( duoda pa. iki 1914 metų Valenrodų mu- 

• cijas. nimo iygą- sa Pas*rodo sugedus — tenka is stovų pinigą jam ir gerą pafa£ zėjuje, Karaliaučiuje..
- 1 Ukrainiečių Kanadoje pagal Be to, dar yra daug ekonomi m?stl JPimgai įmesti pei kant navimą pirkėjui. Dr. Jeszke „pamiršo“ pasaky

. gailestingai. lg51 metų visuotinį gyventojų nių organizacijų, kaip ukrainic mes3 elet3 kartų.). Manau, gerbiamieji skaityto-** y*en4 dalyką. Tas neva Šv.
Gal todėl vieni kitiems mes jau sura§ymą yra 395.043. Tačiau, čių verslininkų ir profesininkų 2) Sveikatos draudimo agenjai — tautiečiai supranta, kuri Vaitiekaus kryžius įsigijo len- 
čiame artimumą, riedu blines atsizvelgiant į faktą, kad ne vi klubai — Montrealy, Toronte, tas Y, kaip „savas" saviems, viršuje paminėtu inciatyvu k*šką paračą 1824 metais, pat
simpatijas, natūralią užuojauta. si ukrainiečiai uzsirašo ukrai- Winmpege ir Edmontone. „išsamiai” išaiškinęs, įperšą ap remtina. Belieka tik klausimas tang°mis vienos lenkų grovic-

Keistas vienas reiškinys. Juk piečiais, ypač Kanados piliečių Pabrėžtina tačiau, kad visos draudas ligoje, paima po 5 dol. kaip ir kiek iš gerbiamųjų vers- n^s> kurj bijojo, kad laikui bė-
ukrainiečių tauta žymiai gau dalis linkusi užsirašyti vietos ukrainiečių organizacijos yra nustatyto mokesčio ir išeina, lininkų išprašyti, bendruome- £an5 toi* relikvija nebūtų už-
sesnė, turtingesnė už lietuvius, žmonėmis ir todėl patenka tai į apjungtos vieno bendro centro Po savaitės, kai apdraustasis nės reikalams. Nors aš tikiu, m*ršta kam ji priklausė.
TT1 v ' '' Z - □ bendrovės kad jie duoda pakankamai, bet, Toliau Dr. Jeszke įrodinėja.

> — Ukrainian Canadian Jau tikr4 draudimo sutartį ir at dėl viso ko, gal verta, (savųjų), j°g Karaliaučiuje buvę spausdi 
teigiama, kad Comittee, kuris susiorganizavo sivertęs tris žodynus pradeda kasos atkarpėles surinkti ir kart nama daug lenkiškų knygų, jog 

j yra per 1939 metais metais ir gražiai sutartį skaityti, paaiškėja, kad kartėmis sunešus į bendruome- daugelis senų rašytojų ir isto- 
Provincijomis veikia ligšiol. ne viskas tiesa, ką šis „savasis" nės centrus susumuoti ir pnkė- r*kų tą sritį vadino „lenkiška ‘...

M . . . kalbėjo. jus atatinkamai pagyrus, vers- Karaliaučiuje gyvenę nemažai
Mokslų ir menų sritis. Apdairesnis žmogus rašo laiš lininkus apmokestinti. Supran- lenkM pirklių, mokslo vyrų, sta 

J, Ukrainiečiai atsidėję leidžia ką bendrovei, atsisako sutarties, tama — šiai operacijai tuietų dęntų, kurie buvę įkūrę ten len 
miasi dėl savo laisvės ir tesiu ir Albertos __ __ _______ 86.95?’savo vaikus į mokyklas, specia bet įmokėtų pinigų atgal nebe-būti bendruomenės susirinkimo kįšką bažnyčią. Daugelio vieto-
žymiai sunkiau j nuveikia tuos Ontario______________  93.595, bas profesines, bendrąsias ir atgauna; o mažiau gudrus su-nutarimas ir gerbiamųjų veisli-V»Ų vardai aplink Karaliaučių
pačius — tai dar vienas bend- Saskatchewano __ __ 78.399^ universitetus. Augštosiose mo- abejoja tik po kelių mėnesių, ninku sutkimas. Būtų vilkas so turėję iki paskutinių laikų ko-

‘ ___ 22.613’kyklose - universitetuose mo-Bet atvykęs „savasis” vėl už-tus ir ožka sveika. šubiškus arba mozūriškus var-
1.000 ukrainiečių, tikrina apmokėjimą jo ligos dt- Geras pavyzdys mums gali dus, nors vokiečiai bandę juos 

1.235 Vien Winnipego universitete veju ir žmogelis moka premijas būti žydai. savaip iškraipyti. . .
mokosi apie 400 studentų ūkiai *k* suserga ir tik grįžus iš hgo- Kadangi pavieniam bizniui Visa tai rodą, pasak Dr. Jcsz

Reikia atsiminti faktas kad n*e^*M- ninės galutinai paaiškėja, kad ne kiekvienas turi pakankamai ke, jog Karaliaučius yra geo-
tys ir kova ta pati. Ir nenuosta-ukrainįegiai : Kanada pradėto Ukrainiečiai turi meno rate- Pagal šios sutarties paragrafus, pingų bei sugebėjimų, tai gal g^fiškai ir istoriškai sujngtas
bu, kad lietuvių ir ukrainiečių kcjlls dar carįnės Rusijos įai-lių’ dailininkų, solistų instru- jokio pinigo negaus... verta pagalvoti apie platesnio, Pe su kuo kitu, o tik su Lenki-
susipratimas nuolat ir pastoviai kaįs> kajp persekiojamoji tauta mentalistų, chorų ir žymių mo- 3) Kontraktorius „savasis" bendruomeninio pobūdžio var-ia--- 
giliau ir tvirčiau įsisąmonina- Nįekas kdas garsios gamtos tur kslininkų. Z susitaria su namo savininku totojų kooperatyvus, kuriuose --------- — — —.....—------- ■
mas, persisunkiant ligi liaudies tajs šalies gyventoju nevertė Yra pagarsėjusių moksliniu įrengti alyvos degintuvą (oil galėtų dalyvauti didesnis tau-gėlių, vaikų deklamacijos, žodri 
sluogsnių gelmių. kraustytis iš savo krašto, sąvokų, kaip pav., profesorius agro burner) ir pataisyti prakiui u- tiečių skaičius ir iš to turėtų motinoms ir dainos.

Nesenoje praeityje likimas gimtinės, iš savo namų, kaip nomas T. K. Pavlyčenko, kuris s*us vandens šildytuvo vamz- sau naudos bei pastovesnio dar Neustadt-Holstein. Daug gy 
neleido mums susisiekti ir ar-tiktai persekiojimai. Persekioji Kanadai išvystė greit nokstan- džius. Pinigai sumokėti, degm- bo? Apie šią galimybę, manau, vumo į šios stovyklos ramų gy
čiai! bendradarbiauti. Mus sky mai politiniai, ekonominiai ir č*M kviečių rūšį, kuri Kanadai tuvas įrengtas, bet kiauri vamz parašys ekonomistai, kooperati venirną atnešė Motinos Diena, 
rė bendras mūsų priešas —kalbiniai, nes carinė Rusija uk-ne^a didelių pajamų, nes ši rū- džiai pamiršti. Porą kartų tele-mnkai bei verslininkai. Į minėjimą sugužėjo visa lietu-
lenkas, išvystęs didelį savo im- rainu nei kalbos, nei tautos ne- šis labai greit nunoksta, kad fonavus — neatvyksta. Žmo- Pirkėjas, viškoji kolonija. Atidarymo tur
perializmą, kuris nežino ribų, pripažino. Ukrainų kalbą lai- Jos neužspėja šalnos, kurios Ka t^g^ kad:)4 Pasakė J. Grunovas
Tikrai vertas stebėjimo ir net kė tiktai rusu kalbos dialektu. nad4 aplanko gana anksti. Pro .. VOKIETI IBS “’ P?rrnin,nkasi . ™sų tautinių
sususirupinimo faktas, kad Len Ir viską prievarta rusino. Dėl fesorius Pavlyčenko tiek yra vumlujuo. grupių prie vokiečių valdžios,
kija, pati dar nieko netui ėda- to ir drauge dėl to, kad ukrai- pagarsėjęs, kad jį Kanados vai- Lebenstedt. Kasyklų ir fabri 25 tautų. Pr*f. stal° buvo nuoširdžiai
ma, jau rūpinasi grobimais -—niečiai siekė savarankiško gyve džia buvo pasiuntusi į Japoniją, kų čiukurų pavėsiuose gyvena Dauguma lietuvių su savo pasidžiaugta gražiu lietuvišku 
Lietuvos, Ukrainas, Vokieti- nimo, savo valstybinės nepri- Indiją ir kitus kraštus, kur jis čia dar apie 700 Lietuvos pilie- jauniausiomis atžalomis - vai- sugyvenimu ir prisiminta tie 
jos — jeigu sektųsi, visko. Mu- klaus’omybės, __ jie ir negalėjo laikė specialias paskaitas. čių. Liet, bendruomenei pri- kais susirenka į bendrus pobū- tremties laikai, kada Neustadtt
ms, lietuviams ir ukrainiečiams, rainiai gyventi Ukrainoje — bė Ukrainiečiai turi daug profe-klauso tik apie 200 asmenų, vius, kurių metu gana rimtai buvo labai daug lietuvių, kurie 
yra bendras pirmasis skambu- <rO ; užsienius ir įieškojo vietos sionalų — prekybininkų, pra- BALFo gi parama (maistu, ru pasirodo su pritaikyta progra- buvo pajėgus rengti labai gra- 
tis kai lenkai jau dabar demons be kitų šalių ir Kanadoje.
truoja savo groboniškumą į Vii 
nių ir Lvivą.

Likimas
Atrodo, 

būtent — 
Kanadoje.

Tik iš šių kelių pavyzdžių LENKŲ PRETENZIJOS J 
r. KARALIAUČIŲ.

Lenkai Anglijoje pradėjo 
tines — pirkti pas savus; ir Aš nuoširdžiai tikiu ir visus drąsiau reikšti savo pretenzijas 

R Pauža Nenr T iet “ tautiečius noriu įtikinti, kad i Karaliaučiaus sritį. Įvairus
• - - - • • , , valai tiesia rankas i Lietuvos "V“/91 blogųjų yra visai mažai ir, kada „ekspertai“, vienas po kito iš-ri organizmas rūpinasi kuo sku Y „ ^čiatikiu), 3. Tautinis ukrainie-Nr. 21 sį klausimą jau kuone y. *f. , __.a . ..

* 1 . i. i____ \/1 mm ir nlzrnmi < 11______ • • v •

čiai anuos bendrus istorinius 
laikus prisimena geruoju. Jie 
tai žino geriausia. Mes irgi tu
rime samprotavimų, kurie tai 
pateisina. Bet ar tai nebus, ben 
tirai kalbant, lietuvių būdo sa
vybės padarinys? — Taikus, pa 
prastas, suprantąs artimą, re
alus?

Bendro likimo nelaimės.
Lietuvius su ukrainiečiais 

ša ne tiktai bendra praeities 
torija, bet ir bendras likimas. 
Likimas, kuris mus ir juos per 
sekioja kietai ir ne

Lvivą ? }
Štai, tas mus glaudina, nes by bendrija, b) Ukrainietės sius nuvesti pas savus prekybi- 

____  , x. . / ' ' „ , tuo Dačiu’atsi^^^ukomiš^1113® ktautuvminlcas N. N. K. Jeszko, buvęs Krokuvos pi o
ukrainiečių jaunimas. 4. Hetmo tuo pačiu atsilyginsią aukomis

Ukrainos žemė nepaprastai tur- anglu, tai į prancūzų sąrašus, — Kanados Ukrainiečių Komi- gauna iš draudimo 
tinga gamtos gėrybėmis — ne- ir todėl, suprantant tas statis- teto 
paprastai vešlia dirva ir savo tikos paklaidas, t«6 
gelmių turtais — mineralais, Kanadoje ukrainiečiu 
metalais. Ir, keista, lietuvių tau 400 tūkstančių. 1______ ,____
ta istorinėje praeity sugebėjo ukrainiečiai yra taip pasiskirs- 
sukurti tiesiog didžiulę valsty- te: 
bę. O Ukriana visa laiką gi u- Manitobos provincijoje 98.753.

93.595, lias profesines, bendrąsias įr atgauna; o mažiau gudrus su-nutarimas ir gerbiamųjų veisli-v**? vardai aplink Karaliaučių

ras mūsų susilietimo taškas — Britu Kolumbijoje__
priešus, atvirai šnekant — ru- Quebeco __ __ __ __ 12.921, kosi apie
sus ir lenkus. Šie faktai mus Nova Scotia_____
ypač turi suvesti prie bendrų Kitose po mažai, 
veiksmų, nes ir priešai tie pa- j

monininkų ir kitų specialybių, bais, avaline ir pinigais) naudu ma. Paskutinis toks gražus u žius minėjimus, j kuriuos atši
lt pats informuotojas p. Wasy-jasi antra tiek. malonus susirinkimas buvo Mu lankydavo gausūs svečiai.
lyshen yra žinomosios firmos Lebenstedte dauguma mūsų tinos Dienos proga. Prie stalo sveikino visas mo-

turi sunkų paprasto Motinos Dienos šventė su-tinas kapelionas linkėdamas jo-
Imigracijos laikotarpiai.

įdomu, kad ukrainiečiai i Ka Šeagram-Calvert atstovas (prie tautiečių . . .
nada pradėjo imigruoti apie 10 Morgano jo iškaba, vaizduojan darbininko darbą. Visi gyvena traukė visus sąmoningus lietu- ms netik geros sveikatos, tyro 
metu anksčiau negu lietuviai. ti džentelmeną su cilinderiu ir darbininkų kolonijose ir steigia vius į bendras iškilmes. džiaugsmo, tyros laimės bet
Kai lietuviai, ligšiol mano supl°^*um)- si galimai arčiau vieni prie kitų Lebenstedt'o lietuviai, džiaug ir drąsos nepalankiose trem-
rinktomis žiniomis pradėjo at- Ukrainiečiai gražiai susiorga apsigyventi. Tarpusavy sugy- damiesi pasisekusiu Motinos ties sąlygose išauginti Dievui,

suveda Kanadoje.
kad niekur kitur, 

likimas mus suveda
-v. Jungtinėse Ameii- Iimvivimo Miaviciv «».- —------------— o----------------- o— "r--- oj — * . *. ... , m. . • . . .. « —
kos Valstybėse ukrainiečių yra vykti apįe 1902 metus, tai uk- nizavę, gražiai sugyvena, vie-vena gerai ir su svetimaisiais Dienos minėjimu, nutarė per levynei ir artimui sveikus ku- 
žymiai daugiau — beveik lygio rainiečiai, p. Wasylyshen teigi- rungai veikia ir todėl turi didelį nesipyksta. Pastebėtina, kad čia Sekmines^ padaryti bendrą visų nu bei dvasia sūnūs ir dukras, 
mis su lietuviais — vienų ir ki- mu, pradėjo atvykti 1892 me- svorį visos Kanados gyvenime, yra tikras žmonių mišinys. Tai lietuvių iškylą j artimiausį miš- Visi suisrinkę buvo netik yie 
tų po milioną. Ir vis dėlto ten tais, žinoma, tuo metu atvyku- Todėl jie vien Federalimame pabėgėliai ir repatrijantai net is ką. nos lietuviškos šeimos nariai,
nejaučiamas toks artumas, kaip sįeįi buvo užrašomi pagal kili- parlamente turi tris atstovus, o------------------ -------------------- Hamburg-Altona. Viso Ham bet jie buvo tada vieningi netik
Kanadoje. ma iš valstybės, kuri buvo Ru- vietiniuose, provincijų, paila- Geriau pažinkime mums dra burgo lietuviai Motinos Dienos savo galvojime, bet ir siekimuo

Kanadoje mes jaučiamės arti sija, todėl ir buvo užrašomi dau mentuose turi dar daugiau. Ma ugingą, simpatingą, muzikai:., proga susirinko paminėti savo se
mais draugais, vienokio likimo giausia rusais, kaip to meto ir lonu pabrėžti, kad tie atstovai ir gabią tautą ir megzkime su motinų pabaltiečių stovykloje. Diepholz Pavyzdingiausia
draugais lietuviai imgrantai buvo užrašo yra nuoširdūs ir palankūs ii ja gerus santykius, šių abiejų Programoje buvo numatytos vargo mokykla veikia Diep-

Mes matome, kaip plėšrieji mi taipgi rusais. mums lietuviams. labui ir garbei. J. K. pamaldos, įteikimas motinoms Nukelta } 8-tą psl.
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Pravartu žinoti.
PATARIMAI MOTERIMS.

VILNIUJE CARAS PETRAS KRIKŠTIJO HANIBALĄ. RUDUO — VEIKLOS LAIKOTARPIS.

Vilniuje Didžiosios ir Savi- tas buvo pastatytas kalnelio p» (Balsas iš Argentinos)
čiaus gatvių kampe yra nedide-pėdėje, kur žiloje senovėje Lie Gal ne vienas pastebėjęs, kad kių ansamblis, A. Mikelionie- Daugumas augštų moterų rinkti didesnio formato ranki- 
lė cerkvelė, kurios sienoje įmu-tuvos kunigaikštis Gediminas Spau(joje senokai nepasirodo jc nei vadovaujant, pašoko keiis vaikšto nuleidusios galvas n nukus, ilgus skėčius; papuoša-

. įtraukusios pečius, tuo būdu no lai turi būti sunkūs ir dideli
gyvenimo, galvoja, kad čia kar Dėl tūlų reiškinių dalis lietu- rėdamos atrodyti mažesnėmis, (tik neperdaug blizgučių, nes

- muzėjuje tu su korespondentais užmigo vių yra susirūpinusių ir įieško Tai yra klaida. Šitoks savęs vai tai atkreipia dėmesį). Labai
po stikiu kietu argentiniškos žiemos mie priemonių žymas ir nenormali laikysena svarbu yra gerai pajausti pro-

Helbėti au ima ūgio nei padidins, nei pama- porcijas, nes kas tinka žemom,
žins. Kiekviena, norinti gerai at juokingai atrodyti augštom.

__ r_ ____ j_____ ____________ Pirmasis, dar pereitais me- rodyti moteris, kokio ji bebūtų Spalvos ūgio kontroliavime
Tie įvykiai su laiku užmirš-junta visą Puškinų giminės 250 tyniavimų organizacinėje veik- ta*s> Per spaudą prabilo didelis ūgio, turi kontroliuoti savo lai-irgi turi didelę reikšmę; pav., 

tami, o cerkvelė, kurioje buvo metu istoriją: šiai memorial!- joje įr pan Deja, kaip nėra pii lietuviškųjų reikalų rėmėjas, kyseną ir eiseną; ji turi būti na skirtingų spalvų derintas siau- 
pakrikštytas Hanibalas, apleis- nės lentos nuotrauka, pasako kios be dūmų, taip nėra pašau- pramonininkas J. Čikštas ir pra ttirali, laisva ir moteriška. Au- ras sijonas ir trijų ketvirčių lais 
ta. Bet dabar rusams okupa- janti apie Hanibalo krikštiji-jyje lietuvių kolonijos, kur bu- džiai pasiūlė stambią pinigų su gštos moterys ypatingą dėmesį vas švarkas figūrą trumpina, 
vus Lietuvą, vėl viskas atgai-mą: štai asmeniniai poeto krės- viskas tvarkoj: visur yra ir ma steigti jaunimui lietuvišką turėtų kreipti į žingsnius, nes Taip pat išilginių linijų reikia 
vinama. Štai, kaip visa tai apra- lai ir staliukas iš Michailovsko- nuomonių skirtumai, o :š l'lttbą ar pan. šią mintį dauge- pagal proporciją jie būna dide- vengti — jos ilgina, skersines 
šo istorijos profesorius L. Jaš-jės. Kai gimė Grigorijus, l'tis to ginčai, tarpusavio kritika, orivert*no, bet talkininkų neat jį įr atrodo vyriškai. Taip pa; linijos trumpina ir platina, to- 
čenko: kinas linksmai rašė Naščioki-ganizacijos sukruto jungtis į ge s'rado. Vien tik spaudoje pasi- sėdėjimas daug reiškia. Pav.. dėl patariamos tik plonom. Bcn

„Markučiai — Vilniaus prie- nui: „Mano šeima gausėja, au- resnį bendradarbiavimą, o me- re*škė kritika, ir pastabos, kad koja ant kojos uždėti netinka, drai spalvų pasirinkime reikėtų 
mieštis. Tenai, augštame srau-g3, klega aplink mane. Dabar, ninės-mėgėju jėgos rengti kultu su mūsų jaunimu nėra jau taip nes dėl jų ilgumo gaunasi ne-apsistoti prie 
niosios Neries krante, stovi se-atrodo, negaliu skųstis savo gy rinius parengimus. Štai U> * ° : ‘ '' ' '

__ ^.3. praįjo

Motinos Dienos minėjimai.

ryta paminklinė lenta, kurioje įkūrė tvirtovę, padėjusią painu- km finįų iš Argentinos lietuviu tautinius šokius, 
įrašyta, kad šioje cerkvėje Ru-tą miestui. ’ ........
sijos caras Petras Pirmasis da- Markučių name 
lyvavo pamaldose paminėti šve mes dabar matome
dų nugalėjimui prie Poltavos ir Puškino Kūrinius. gU vįsa kolonija. Gal ne vienas
pakrikštijo poeto Puškino pro- Tyliuose šio namo kamba- mano, kad Argentinos lietuvių 
senelį afrikietį Hanibalą. riuose mąslus amžininkas pa- tarpe nėra jokių intrigų, lenk-

lis įvertino, bet talkininkų neat įj įr atrodo vyriškai. Taip pa; linijos trumpina ir platina, to- 
Pav.. dėl patariamos tik plonom. Bcn

____ „D___  o______ __ ,_____  r j ramių ir sunkių 
r____o_____ ___  nese-bl°ga! Senosios organizacijos koks vaizdas.__________________ tonų, vengti švelnių ir ryškių,

novinis namas, apaugęs gebe- venimu, ir senatvės nėra ko bi- nįaį pui'kiai praėjo džiaugiasi savo globoje turinio Kalbant apie bendrą išvaizdą Kasdieninio nešiojimo rūbai
ne. Prie namo įėjimo — A. S. joti. . Metams praėjus Gn- tina* Dip i ’i’ a’ jaunimo „lietuviškumu“ ir šau jr rūbus, augštos moterys turi turi būti normalaus ilgio, bet ne 
Puškino biustas. gorijų įnešė į kambarį, kur gu- lotinos Utenos m nejunai. kia. „Duokite mums jaunimą! atsiminti, kad jos negali vaiz- perilgi. Plonom patariama dė

Nedaugelis težino, kaip nuc Įėjo mirštantis tėvas, ir didysis Buenos Aires mieste Moti- Tačiau matant tą jaunimą ir gir duoti „mažų mergaičių“. Pav., vėti plačias bliuzeles ir laisvo 
stabiai susipynė Puškino gimi-rusų poetas šaltėjančia ranka nos Dienos minėjimą pirmasis dint jo šnekas, gaunasi vaiz- rcikja vengti įvariių spalvuotų liemens sukneles, stambios mo- 
nių likimas su Vilniaus miestu palaimino savo sūnų. . . Štai surengė Lietuvių Klubas, kur das, kad šio jaunimo didesnė kaspinėlių plaukuose, vaikiškų terys turėtų šito vengti.
— senąja Lietuvos sostine. Natalijos Gončarovos foto nuo- susirinko gražus lietuvių bū- pusė nėra lietuviškas jaunimas, šukuosenų, ružavų ir šviesiai Pasirenkant skrybėlaitę, rci- 

Senojoje Vilniaus dalyje sto trauka, kurią ji prieš mirt} pa- rys • jaunoji karta išpildė sp<_ jie vengia savo pavadinti lietu- mėlynų spalvų, mažų baltų api kia atkreipti dėmesys, kad jus 
vi nedidelė Paraskevos Piatni-dovanojo savo jaunesniam su-cialę programą. Programai pa- vių tėvų vaiku ir prabilti tėvų kaklelių ir tt. Taip pat reikia forma ir papuošalai neitų į vir- 
cos bažnyčia-cerkvė. Daugiau nui, buvusiam šio namo savinin sibaigus, „A. L.“ Balso“ leidyk kalba. vengti iškilmingu, griežtų ir su šų, geriausiai tinkamos plačiais
kaip prieš šešis šimtus metų ją kui, štai žąsies plunksna ant la įteikė gražių knygų rinkinj Kaip ten bebūtų, bet iš te daugeliu raukimų rūbų. Turin- randais, nes jos slopina ilgį, 
pastatė Marija Jaroslavovna — Grigorijaus rašomojo stalo ir jo pavyzdingiausiai motinai. Šie- visko darosi vis tvirtesni para- čios^ploną liemenį gali nešioti Kas liečia batus, tai prie gat-pastatė Marija Jaroslavovna — Grigorijaus rašomojo stalo ir jo pavyzdingiausiai motinai. Šie- visko darosi vis tvirtesni para- ^ios ploną liemenį gali nešioti I-_ 1L™ .__, ™
Lietuvos kunigaikščio Algirdo foto nuotrauka, — joje jis laba: metinė dovana ir gražių gėlių pijiečių su susivienijimiečiais plačius ir rauktus sijonus Ge- vės apsirengimo geriausi yra 
žmona. Pergalei prieš švedus panašus j savo tėvą; štai Grigo- puokštė teko Veronikai Šven- laudesnis bendradarbiavimas, ras gatvės kostiumas tinka įvai skaitomi pusaugščjais užkul- 

+ w u.. -1, < rinnipnpi I ;ii crrazi tranirna ° . ... J . • i •_ . •prie Poltavos atžymėti, Petras rijaus žmonos, Varvaros Puški čionienei. Tai graži tradicija.
Pirmasis šioje bažnyčioje atli- nos, testamentas, kuriame paša Kitas, gana pavykęs. Moti- Iki šiol savotiška siena tarp 
ko iškilmingas pamaldas ir, kyta, kad namas Markučiuose nos Dienos minėjimas įvyko jų buvo, kliūtis lietuviškam su 
kaip apie tai liudija cerkvės šie-turi visuomet „tarnauti kultu Buenos Aires lietuvių pai api- sikalbėjimui, o dabar jau eina- 
noje memorialinė lenta, „knks- ros-švietimo reikalams jo (A. jos salėje. Jį surengė Moterų ii ma prie to, kad bendrai lietuviš 
tijo joje afrikietį Hanibalą, po- S. Puškino. — L. J.) atminimui Mergaičių Draugija Birute“ kai veiklai aptarti šaukiami ben 
eto A. S. Puškino prosenelį“. įrodyti". Motinos meilės savo vaikams ir dri organizacijų atstovų pasita-
Po daugelio metų poetas šioje Vienas iš kambarių iki šiol ištikimybės šeimai pavaizdavi- rimai, kurių pasekmės visuo- 
bažnyčioje pagerbė savo prose- vadinamas „Puškino kamba mui scenos mėgėjų būrelis, O. met būna džiugios. Jei taip to- 
nelio — įžymiojo rusų matema riu". Kai namas dar buvo gyve Bagdonienei režisuojant suvai- liau bus, tenka laukti gražių Ar 
tiko, fortifikatoriaus ir hidro- namas, šitame kambaryje buvo dino 7-nių veiksmų dramą „Gc gentinos lietuvių bendro darbu 
techniko atminimą. Dar po pen surinkti visi asmeniniai poeto 1 * J .......
kių dešimčių metų jaunesnysis daiktai, atgabenti iš Michailovs 
A. S. Puškino sūnus Grigorijus kojės, ir visa, kas buvo išgrobs 
susituokė Vilniuje su Varvara tyta: daugelis relikvijų, knygų nių. 
Aleksiejevna Melnikova. Iš sa- dingo be pėdsako. Iš asmeninių C 
vo žmonos — Vilniaus gyven-poeto daiktų užsiliko labai ma-kai 
tojos — jos gavo kaipo kraitį žai: du krėslai su apsitrynusio- mokslą savo

rių ūgių moterims, tik augštos ni3is, nes juose koja atiodo 
turėtų nešioti dirželį, nes sker- elegantiškiausiai; gyvenant 
sinės linijos trumpina ilgumą, provincijoje ar esant gamtoje vi 
Bendrai visuose rūbuose turi soms moterims batai tinka tik 
jaustis platumas ir erdvė: pla- žemais užkulniais.
čios suknelės, laisvi paltai ir Kaip ir visada pagrindas yra 
švarkai, didelės rankovės ir api tame, kad kiekvieną madą rei- 
kaklės. Bet reikia saugotis kraš kia prisitaikyti savo asmeniui ir 
tutinumų. Taip pat reikia pas:- atrasti tai, kas geriausiai tinka.

SĖKMINGA SLA PENKTO 
APS. IR SPAUDOS KLUBU 

IŠVYKA. 
SLA Poilsio Namai Atlantic 

dento Eisenhowerio, lankėsi J. City kasmet vis daugiau pairau 
A. V-bėse. Jis buvo Eiscnhowe kia lietuvių visuomenininkų dė 
rio svečias.' Be to, jis aplankė mesį. Čia dažnai vyksta pasita- 
ir Kanadą — Ottawa, kur buvo rimai ir kartu poilsis malonioje 
tinkamai priimtas, o Montrea- pajūrio atmosferoje, 
ly ypač iškilmingai ir pagerb- Šių rnetų birželio 5 — 6 dd. 
tas. McGill universitetas jam Spaudos Klubas ir SLA Penk- 
suteikė teisių garbės Daktaro tasis apsk. bendromis jėgomis 

• • surengė išvyką į Atlantic City.
...u „> U3..UU, „„vuauvvo--.• .....  -j... --------------------- ----------------------------- -------- — B ij ž e 1 i< > 2 d. Et io pi jos 1 mp e - Pobū viu i vadoyp v ęs ad v. S. B r ie
Grigorijus kojės kaime“ kopija su autogia kad pragaro klausimas ir kilęs valdovas pareiškė norįs savo ha ratorįus Waldorf-Asaria viešbu dis pasistengė suteikti jaukų 

„Grigorijui Aleksandrovi- ginčas būtų vyriausybės spren rėmą amžiaus gale padidinti tyje suruošė priėmimą New linksmumą ir gerą nuotaiką. Jo 
” *** ’ *’•’ Jx;-------------------------— ------------------------------------------- Amerikietės yorko konsuliarinių įstaigų vir pasiūlymu išvykos dalyviai pa-

lam.is į iš šininkams su ju pavaduotojais, sirašė iškilmingą „charterį ir 
„ . _• ir Jungtiniu Tautu delegatams pasižadėjo kasmet čia lankytis
sijautė kompetentinga dogma- 9 Visame pasaulyje buvo mini mįesto paregūnams ’r palaikyti draugiškus santy-
tizmo mazgo megzti ir atsiklau mas Ottmaro Mergenthaler'iu Priėmime dalyvavo ir Lietu- kius.
sė vyskupų bei civilinių teisių 100 metų gimimo sukaktis. vos Qen Konsulas I Budrys ir Laisvas pašnekesys betgi susi 
žinovų. žmogaus, kuris sugalvojo lino- yj^k v Stašinskas su žmo- laukė ir visai rimtų kalbų, ku-

Civilinių teisių žinovas pata- tipą. O. Mergenthaler atvyko nomįs jįe vjsį buvo viešai pri- r*os dalyviams padarė įsidėme-
tuojau atsidurtų rė reikalą išspręsti karaliui, o Amerikon, kaipo imigrantas, iš statyt- Imperaoriui ir jo pasvei tiru? įspūdi- Plačiai kalbėjo be

Oslo vyskupas mėgino įtikinti, Vokietijos. Jisai mirė nuo džio kinti advokato S. Briedžio, LLK pir
Skirtingi pasisakymai sukėlė kad pragaras yra, bet užklaus- vos 1899 m. Baltimorės mieti mininkas V. Sidzikauskas, SL

i-tokią audrą, kad turėjo įsikišti tas, ką ten veikiančios vėles, te te, eidamas 45-uosius gyveni-9 Kun. V. Puidokas, Šv. Kazį- A Sekr. dr. M. J. Vinikas, A. S. 
’ ‘ “ ’ ’ ----- miero parapijos Westfield, Ma Trečiokas ir visa ėilė kitų kal-

radijo ss., klebonas, kuris neseniai mi bėtojų.
__________ ___ _____ ________ _ . . . „ . _ girdima nėjo 25 kunigystėje metus, jau Tuo būdu buvo sudaryta gra 

„Tarp mano klausytojų yra tai pasipiktino ir reikalavo rei pastatė 15 pėdų augščio kryžių penkis sykius savaitėje per sto kurį laiką turi nuosavą lėktuvą ži tradicija kasmet susirinkti i 
tokių, kurie niekad neatgailau- kalą išspręsti, ar minėtas vysku viduryje tilto, kurs yra skersai tį ĄOPA dvejomis bangomis ir vra įsigijęs civilinio lakūno SLA Poilsio Namus Atlanto 
ja. Tokie težino, kad kritę da-pas tebesilaiko Augsburgo dės Isar upės Miunchene, Voketi 1490 ir 102.3, AM ir FM. leidimą. pajūryje. I. Survila.

novaitė“, o jaunųjų tautinių šo vaisių. L. Kančiauskas.

joje. Daug žmonių buvo pasirin 
Ginčas dar labjau paaštrėjo, kę tą vietą šokti upėn ir nuis- 

Hallesby, sakydamas pa- žudyti. Kryžius turės priminti 
i bažnyčioje, pro gyvenimu nusivylusiems, kad 

Markučių sodybą, į kuiią jis pa mis aksomo sėdynėmis ir koi tų langą parodė į kapines ir pabie prie kryžiaus gali rasti paguo- 
skui atgabeno iš Puškinų dva-staliukas. Puškino daiktai, ati-žė, kad ten guli apie 10 tūks-dos ir vilties.
ro Michailovskoje baldus, kny- tverti kaspinu, stovi kampe tančių, iš kurių esą ir tokių, ku 9 Arabų beduinų valdovas Su
gas, šeimyninius portretus ir prie lango, o priešais ant sienos rių vėlės esančios pragare. leiman EI Huzail yra 67 metų 
kitus asmeninius tėvo daiktus, kaba piešiniai su pomirtine po- Netikįs pragaru vysk. K. amžiaus. I uri 42 pačias ir už- 
Kai 1899 metais buvo minimos eto kauke ir žinomojo N. Gc pa Schielderup kreipėsi j Dažny-augino 68 sūnus. Dukterų skai titulą. 
A. S. Puškino gimimo dienos veikslo „Puškinas Michaiiovs- čių ministeriją, reikalaudamas, čius neskelbiamas. Dabar tas 
100-sios metinės, < 
Aleksandrovičius dalyvavo ati-fu: ,
dengiant jo tėvo paminklą Vii čiui Puškinui nuo Nikolajaus džiamas ir išaiškintas, ar praga viena amerikiete, , 
niuje. Didžiojo rusų poeto bius Ge. 1875 metai“. ru netikėjimas priešinasi evan- užsimanė bežiūrėdamas j iš

gelikų mokslui? Ministerija ne- Amerikos impoituntas filmas.

Iš visur ir apie viską
VYSKUPŲ GINČAS DĖL PRAGARO.

Norvegijoj evangelikų vysku bar negyvi, 
pas K. Schielderup, neigiąs pragare“, 
pragaro buvimą, savo nuomonę ! 
paskelbė laikraščiuose. Tą ži
nią pasiskaitęs teologijos prof, bažnytinė vyriausybė. Kai vy s galėjo pasakyti: „To niekas ne- mo metus.
Hallseby, kalbėdamas per radi- kūpąs atmetė pragaro buvimą, žino“. 9 „Draugas pradėjo
ją, pasakė: uolesnieji šv. Rašto protestai!-9 Katalikų vyrų organizacija valandą. Programa

ETIOPIJOS IMPERATO
RIUS AMERIKOJE.

Etiopijos imperatorius Hai'. 
Salassie, pakviestas JAV Prezi

Šių metų birželio 5 — 6 dd.

JUOZAS TININIS

URNA
Šie žodžiai atidengė man jos ašarų priežastį ir nudžiugi 

no. Aš pajutau, kad dar nesu galutinai jos praradęs, ii tariau:
— Sinjorina, aš galiu pašalinti jį iš jūsų kambario taip, 

kad jis ten daugiau nė kojos nekels.
— Nereikia: jis ir pats išsinešdins, kai nusibos jam 

manęs laukti.
Floreta apsiramino, ir mes pradėjome pamoką, kuri šį 

kartą tęsėsi labai ilgai. Man buvo staigmena, kai ji pasitei
ravo, ar aš mokąs išasmenuoti veiksmažodį, odiare, kuris 
lietuviškai reiškia neapkęsti. Aš atsakiau, kad ne, ir nedij- 
sau prisipažinti, kad visuose laikuose mokąs asmenuoti tik 
veiksmažodį amare, kuris reiškia mylėti. Paskui mes kalbė
jomės tarpusavy pašalinėmis temomis: aš teiravausi apie Ita
liją, o ji klausinėjo apie Ljetuvą. Taip mums besikalbant, ant 
laiptų pasigirdo žingsniai. Mes staiga nutilome ir klausė
mės. Žingsnių aidas pamažu silpnėjo, kol pagaliau išnyko 
kieme. Aš prišokau prie lango ir pamačiau pro kiemo varius 
išeinantį žmogų, apšviestą elektros šviesos.

— Taip, tas pats, — tariau, apsisukęs į Floretą.
— Jeigu jis būtų išgirdęs mano balsą, jis būtų tuojau 

įėjęs į tavo kambarį, ir tada nežinia, kas būtų eja atsitikę, — 
pastebėjo Floreta.

Prieš išeidama į savo butą, ji paprašė, kad aš ją paly 
dėčiau rytoj į miestą, nes ji bijanti, kad sinjoras Montecani 
galįs jai keršyti už tai, kad ji vengianti jo. Aš žinoma, su vos 
nuslepiamu džiaugsmu sutikau.

Nuo šio vakaro prasidėjo laimingiausios mano gyvenimu 
dienos. Aš dabar ištisas valandas kasdien galėjau būti drau
ge su ja, lydėdamas ją į teatrą, kiną ir net į svečius. Aš ves 
davausi ją į studentų balius, kur mes šokdavome iki vidur 
nakčio. Kaip mano meilė Floretai gimė staiga, beveik iš pir
mo žvilgsnio, taip jos meilė man įsiliepsnojo pamažu.

Sinjoras Montecani vis dar nesiliovė lankęsis į Marinei! 
namus. Floreta, bijodama jo keršto, ėmėsi vaidinimo takti
kos: ji stengėsi sutikti jį savo tėvų namuose kuogeriausiai, 
jei nepasitaikydavo proga nepatomai pasislėpti mano kamba
ry. Juk atšiauriu savo elgesiu su senjoru Montecani ji butų 
įžeidusi ir savo tėvus, kurie vis ją spyrė neatidėlioti vestu
vių.

Netrukus mano draugystė su Floreta buvo pastebėta jos 
tėvų, kurie už bausmę tuojau man atsakė kambarį. Aš dabar 
apsigyvenau bene tolimiausiame Romos priemiestyje. Pro 
mano kambario langus buvo matyti Tiberio upė su plaukio
jančiais laiveliais.

Mano persikėlimas į naująją vietą nesutrukdė man susi
tikinėti su Floreta, nors ir rečiau. Mes susižiedavome slapta. 
Vestuvės turėjo įvykti tada, kada aš būsiu baigęs studijas. 
Ji mielai sutiko išvažiuoti su manimi į Lietuvą, kur aš tikė 
jausi gauti gerą tarnybą. Juk ji būtų važiavusi su manimi 
kad ir j pasaulio pakraštį. Tik vienas jos rūpestis dabar bu
vo, kaip atsikratyti tuo buvusiu savo sužadėtiniu. Maty darnai, 
kad ji dėl to labai kremtasi, tariau:

— Aš iššauksiu jį j dvikovą.
— Nedaryk to. nes jis gali tave nudėti.
— Nenudės, aš vikrus ir jaunas, o jis lėtas ir jau nebe 

pirmos jaunystės.
Iš jos atsiliepimų apie savo buvusį sužadėtinį man paaiš

kėjo. kad ji baisiai jo nekentė.
Vieną sekmadienį vaikščiojome su Floreta Tiberio pa

krantėmis, retkarčiais mesdami žvilgsnį i burinius laivelius, 
slenkančius daugiausia pavandeniui. Upės kraštu ėjo lyg 
vieškelis, kuriuo pravažiuodavo viena kita mašina. Staiga 
viena tokia mašina išsuko iš veškelio ir sustojo ties mu
mis. Aš maniau, kad koks nors turistas nori iš arčiau pasi
žiūrėti. kokia Tiberio vandens spalva. Akimirksniu iš maši
nos iššoko žmogus. Atrodė, kad aš buvau kažkur jį matęs. 
Floreta išvydusi šį žmogų, sukliko ir prisiglaudė prie manęs 
Aš staiga pajutau kumščio smūgį į veidą ir parkritau. Są
monės dar nebuvau nustojęs. Aš dabar mėginau atsikelti ir 
tuo pačiu atsilyginti savo priešui, kuris įniršęs šaukė: „Ne
drįsk artintis prie mano sužadėtinės, niekše!" Ir iš jo žodžių 
man tuojau paaiškėjo, su kuo turiu reikalą. Tuo momentu jis 
mane taip smarkiai paspyrė, kad aš nesulaikomai ėmiau i iš
tiš nuolaidžių Tiberio krantu žemyn ir girdėjau baimes iš
kreiptą Floretos riksmą. Staiga pasijutau esąs ore ir kien- 
tąs. Tai truko kelias sekundes, ir aš su trenksmu atsimušiau 
j vandenį. Po to nieko nebeatsiminiau, kas su manimi atsi
tiko. Atgavęs sąmonę ir atvėręs akis, susivokiau esąs buri
niame laively. Supratau, kad buvau išgelbėtas. Nuo veido 
man šluostė vandenį tamsios išvaizdos mergaitė, o jos part
neris kalbėjo:

— Nennsimirflc’t. sinSore, jūs dar gyvas. if*s išgelbėtas

— O kur mano mergaitė? Ar nematėte, kas su ja atsiti
ko? — teiravausi, apimtas apmaudo ir keršto jausmo.

— Ją nusivežė tas, kuris jus įstūmė į Tiberį, — man bu
vo atsakyta.

Aš padėkojau savo išgelbėtojams, kai jų laivelis atvežė 
mane į pireplauką, ir prižadėjau atsilyginti.

Vienas mano šonas buvo labai sutrenktas, atsimušant i 
vandenį ir skaudėjo. Aš parsikapščiau namo tą dieną deg
damas kerštu ir galvodamas apie aristokrato pagrobtą Flore
tą. Vėlai vakare paskambinau jos tėvams, klausdamas, ar Flo- 
leta parvykusi namo. Atsakymas buvo neigimas. Apie vi
durnaktį vėl skambinau ir patyriau apie didelį nerimą, kilus; 
Marinelli namuose dėl dukters dingimo. Aš dabar telelonu 
nupasakojau, kad Floretą pagrobęs jos sužadėtinis, būtent, 
aristokratas Montecani. Išgirdę šią žinią tėvai apsidžiaugė, 
nes sinjoro Montecani rankose jų duktė tikrai būsianti sau
gi, ir padėkojo man už pranešimą. Tada aš susiradau Floic- 
tos grobiko telefono numerį ir paskambinau jam į jo namus. 
Atsiliepė tarnaitė. Aš pasiteiravau, ar sinjoras Montecani su
grįžęs. Naivi ir plepi tarnaitė nieko negalvodama atsake, 
kad jos sinjoras vidurdieniu išvykęs į savo pilį provincijoje i: 
dar nesugrįžęs. Aš išsiteiravau, kur ta pilis yra ir kaip ji va
dinasi. Visa tai sužinojęs, nusisamdžiau taksi ir, nors jau 
buvo pats vidurnaktis, išvažiavau jieškoti Floretos į aristokia 
to Montecani pilį. Pasirodė, kad pilies būta netoli nuo Ro 
mos. Aš paliepiau šoferiui laukti manęs ties mūrine augšta 
tvora, kuri supo sodą ir pilį, o pats nuskubėjau prie vartų, ku
rie deja, buvo užrakinti. Man nieko kito neliko, kaip tik lipti 
per tvorą ir tuo būdu patekti į sodą ir pilį. Vargais negalais 
man pavyko užsirepečkenti ant tvoros viršaus ir nusileisti į 
sodą. Visos durys, vedančios į pilį buvo užrakintos. Aš tros 
kau kuogreičiausiai surasti Floretą ir ją išvaduoti iš neken
čiamo pilies savininko, kurį norėjau užklupti nelauktai. Ap
ėjęs aplink pilį, pastebėjau, kad vienoje jos pusėje, antiaine 
augšte, du langai buvo apšviesti ir atdari. Tačiau kaip aš 
galėjau pasiekti juos? Aš apvaikščiojau pilies pasienius, jieš- 
kodamas kopėčių, bet veltui. Paskui sodo kampe netikėtai 
užėjau apynyną. Apie augštas ir storas kartis buvo apsivy- 
niję vešlūs ir skaniai kvepią apyniai. Nedelsdamas išroviau 
vieną tokią kartį ir nusinešiau prie pilies. Aš ją pasistačiau 
ties apšviestais langais ir ėmiau tyliai sliuogti į viršų. Prie 
diržo man tabaravo suomiškas peilis, kurį buvau pasiėmęs del 
V’so ko. Aš slink-u rugštyn labai lėtai ir atsargiai, nesukel-
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net Padėti betuvių reikalą už- 
V/IICĮ W HdOldlVe tarti, buvo nepakankama. Tuo-

Kasakauskaitę palydėjus™Lprgr7.-kausv±iyu: 
įau spaudos draudimą panaiki- 

RAŠO HENRIKAS BLAZAS. nus> kartą Petras Vileišis šyp-
Kasakauskų-giminė Lietu- „Vienas iš mūsų turi apsives sodamasis prasitarė, kad caro 

vos valstybės istorijoje buvo ti“, kartu bevaidinant, grapai- Rusijoje viską nupirkti galima, 
vaidinusi nemenką vaidmenj. tė Ona Kasakauskaitę susipa- Vėliau iš vyro Jono sužinojau, 
Lietuvos didikas Simonas Kasa žįsta su valstiečiu Jonu Vilei-kad Petras l.„_!.a... /..„....Bu
kauskas buvo paskutinysis Lie-šių. Tai buvo 1902 metais ii buvo pakišęs 30.000 rublių. ir 
tuvos didysis hetmonas ir veik-toji pažintis abiems buvo 1c- kadangi vietinė administracija . . _
lus Lietuvos atstovas gatšioje miama. Tais pat metais jie buvo paruošta, tai viskas palan- tiek siais metais sios grupes pa- d. Dai . šlapelis apie ją atsiU- 
Torgovicų konferencijoje, mė- švenčia ir savo vestuves, kūno kiai ir susitvarkė. rodąs labai gražiai Įvertino. pe palankiai, nes dailininkas
ginusioje gelbėti Lietuvos ir ms Kasakauskų giminės ne vi- Broliai Vileišiai šios aplnky 
Lenkijos valstybę nuo galuti- si nariai pritaria, nepritaria net bės niekad nebuvo kėlę. Tai 
nio žlugimo, kurs ją ištiko 1795 vyresnis Onos brolis, o taip pat parodo tik jų pasiaukojimą Lie kai: 
metais. Bet ir po žlugimo Ka-dalis kitų giminių, tarp kurių tuvos reikalams ir kuklumą medyje), EI Dociene — (3 sk 
sakauskai pasiliko karšti Lietu-kai kurie iš kun. Radvilų šei-Bet pati aplnkybė mūsų iston- ulptunnes kompozicijos gipse 
vos patriotai. I _
Lietuvos didikų, ypač po lietu- niu požiūriu tai buvo mesaljan- prantama caro 
vių tautos atgimmio periodo, sas. Mūsų tautiniu požiūriu,1* '

IcULI'URWWKROVIKA
MENO PARODA TORONTE

Toronto Universiteto Hart gis, Petravičius, Bielskis, Ku- 
House patalpose nuo š. m. ge-rauskas, Vilkau, Mikšys, Kra- 
gužės m. 1 d. iki rugpjūčio m. sauskas.
29 d. vyksta europiečių daili- J. Pautieniaus, pagarsėjusio 

kažkam viršūnėse ninku grupės „Colour and kaip ypatingo žanro — „pointl-
Form“ II-ji metinė paroda. Ka lizmo“ — speco darbų paroda 
nadiečių spauda tiek praeitais Čikagoje atidaryta birželio 13

Lietuvius šioje parodoje efek randąs subtilesnių išraiškos ioi 
tingai reprezentuoja 3 dailinin- mų.

Dagys — (4 skulptūros MĮR£ pROF VOROBJOVAS

Meno žinovas, ypač puikus 
; — žinovas Vilniaus meno, profeso 

Parodą rius Vorobjovas mirė Amen-
Kaip ir daugelis mos. Lietuvos didiku anuometi kams turi būti įdomi. Ji taip .>u >r 1 marmure) ir I . Valius 

■■ “-o Rusijos admi-(3 medžio raižiniai). P—. _
...... ......... .. ........... ...... ............. ............ . i_______ , nistravimo sistemoje, kad pasi- galima lankyti kasdien nuo 12 koje. 

po Aušros, Varpo ir Apžval- tai buvo Lietuvos didikų vals- daro visai patikima. vai. iki 10 v. v. ir sestadiemais, MONTREALY KONCER- 
gos, Kasakauskų giminėje bu-tybinio patriotizmo įsijungimas Jonui Vileišiui 1906 m. pei- 11 sekmadieniais nuo Z—o vv. TUOS ABų KUPREVIcIAL 
vo pasireiškusios dvi stovės, į lietuvių tautinį patriotizmą, ėmus iš brolio Petro „Vilniaus Lglinton Galerijoje, pasizy-
kur u viena, pasilikdama lietu-Onos Kasakauskaitės ir Joriu Žinias“ ir 1909 metais pradėjus mincioje augsta menine kultu- Yra numatyta kad sesuo 

’ 1 —- J - 0 ra, kurios savininkas yra talen- smuikininke ir brolis pianistas
I. Židonytė-Vėbrienė 

pradėjo dirbti Yale universite-
Dr. G.

___ , _____  r_______________ Kasakauskaitės ir Jonu Žinias“ ir 1909 metais.pradejus 
viškai-valstybiškai patriotiška Vileišio asmenyje toji sąjunga leistl „Lietuvos Žinias“, jo žmo n.u“UB B“.vL“*c**‘ “račiai 5vi7nt. te mokslnį diarbą. Ji yra studi-
tą savo lietuvišką patriotizmą buvo labai sėkmingą. Abi asme na visą laiką buvo jam artimiau pn&as vok,ecjų dad- — Pro • PP-.^.’P^S„aSo e ar s ^a Javusi ir Daktarės laipsnį jsigi- 
jungė su jungtiniais lietuviu - nybės buvo ne eilinės ir iš tostas pagalbininkas. Tiesa, ji ne Kari May, nuo gegužes m. 1 d. nertuos r pabaigojear spa J. . _ „. . . V
- lenku interesais, manydama, sąjungos atgimusi lietuviu tau rašė straipsnių, bet ji pagelbc-vyksta trijų garsių Kanados ho pradžioje Plačiau bus pa a- 
jog lenkiškoji kultūra ir lenkis-ta ir Lietuva daug laimėjo. jo visame sunkiame administra Sraflkų: Kasuo Nakamura, Ha-syta vėliau kai paaiškės smulk- 
kai suprastas Lietuvos valsty- Onos ir Jono vestuvės įvyko cijos darbe ir gelbėjo nešti sun- 1 ° c own ir Oscar Calen paio • Iaayiuj^ v,. 1N. 1Viuasiu, «.ui>
bingumo atstatymas unijoje su grapų Kasakauskų dvare Vail-kia laikraščio leidimo naštą. da- bu Jais parodoje dalyvauja ŽURNALISTŲ SĄJUNGA 1 E veikalai yra išversti į kelias ja 
Lenkija nei kiek nekenkia lie- kuŠkėse. Kaip jau minėta, ne., Kaip veikli, geros širdies n lrEI. Dociene isstaciusi 3 sk- ..................... ........................ ...................
tuviškam patriotizmui; kita vėl visi šeimos nariai dalyvavo ir šviesaus proto moteris, Ona Vi Ll Ptuios arbus. 2 medyje, 1 
grapų Kasakauskų giminės at-net demonstratyviai. Tačiau leišienė reiškiasi lietuvių visuo-a incnyJe- Jos aims abai ge 
žala lietuvių tautinį atgimimą vestuves savo atsilankymu pa- menės gyvenime. Kartu su Fe-rai vertlPa *ie ga enjos savi- 
respektavo ir per savo geriau-gerbė kiti Lietuvos bajorai, jų ljc*ja Povickaite-Bortkevičiene ^m as, tiek ir Coloui and boitn 
sius atstovus jame dalyvavo. tarpe ir vienas iš kun. Radvilų. J*Yra lietuvių moterų organiza- ociety nauai.

Grapaitė Ona gimė 1879 m. Negalima buvo sulaikyti tų, ku C1JŪ Centro Valdybose. Jos pa- APIE PABALTIEČIŲ 
balandžio 2 d. grapų Kasakaus- rie mylėjo Lietuvą Adomo Miu stangomis talentingi lietuviai MUZIKĄ
ku Kurėnu dvare Ukmergės kevičiaus, Slovackio akimis, bet jaunuoliai paremiami eiti moks . 
apskrityje Auklėjama senin i šios vestuvės daliai Lietuvoslus- Tos veiklos ji nenutraukė ^aso Ogesni straipsnį ,v . . . . • r °
Lietuvosdidiku Meilės savo bajoru suteikė galimumą pama-ir Lietuvai atsistačius neprik- Montreal Star“ muzikinis ap-pasišovė šią profesinę orgamza šelį papuošė P. Rimšos „Vai- 
, v . . . ;. , . t T‘iptliva OanGntn Knrlh lausomai Ypač ji pasižvmėio 2valgininkas Ranlph Mooie. C1ją pajungti savo piofesijos rei gO mokyklos“ skulptūros at-į r w8°JaebS^ k- i! *£;°ir paS-' jaunu dailinLp įl<Ę" ji Pavadinu straipsni ..baltu kalants ir pasiūlė pr.eda, kuri vaizdu. priminti 50 matu „nu at
inuometinio lietuviškoio J nat ti su lietuviu tauta visuose jos padėjo prasimušti dailininkam- įmones iš prigimties muzika-s-gos valdyba per neapsiziuicji gavimo lietuviškos spaudos Ru 
HoHzmcsLnprato^ A Rim*ai- Žmuidzinavičiui, P. lūs“, jis informuoja laikraščio mą patiekė balsuoti. Vis dello sijos ribose, žinotina, kad šį

kai valstybiškomis bet nrolen* ’ IT ’ Kalpokui, Zikarui, o taip pat ir skaitytojus, kad Pabaltijo tau- žurnalistai išlaikė profesinę žurnalą redaguoja lietuvis žur-
i ... vaistyniSKomis, net prolen- 11. Čiurlionis buvo ios -doboiama, tos Yra labai muzikalios: jos sa vienybę ir profesionaliskumą. nalistas Henrikas Blazas, —- tai

i omis ir i omis, pa an io- žinome, kokį svarbų vaidmc- yjsu dailės parodu ruošimas vo tėviškėse turėjo chorus, sim 82 balsais prieš 6 ir 24 sušilai- jo ir pasirūpinta pažymėti 50 
mis le uvių tautos atgimimui nį broliai Petras ir Jonas Vilei- Vilniuic neansiėio be Onos Vi foninius orkestrus, operas, kon kius, įstatai palikti išlaikantieji metų sukaktis kai atgauta lietu 
ir savo tautinių ir kultūrinių §iaį suvaidino lietuviškos spau-j iši į H talkJino ir i;„tuvl . servatorijas, todėl jie turi išla- vienybę ir profeslonališkumą. viu spauda lietuviškomis raide 
vertybių kunmui. Aplinkybe. do8 draudimą panaikinant. Jis ? PaUtjrsuruošH r vintą muzikinį skonį, seka mu- v, Ann mKURpNO nris. 
taip susidėto, kad Rraoaitė Ona ^i; „vos., Pdroaą raryziuje suruošti. Ji ., ___ ____ t___ VLADO JOA.UBENO

GRAŽIAI LEIDŽIAMA
GAIRELĖ.

Vokietijos rajono „Aušros“

javusi ir Daktarės laipsnį Įsigi
jusi Paryžiuje garsiajame Sor- 
bonos universitete už disertaci
ją apie dabar plačiai garsėjantį 
rašytoją O. N. Milašių, kurio

- lu 
BESILAIKO PROFESINIŲ kalbas ir dalis ju vaidinama Pa 

PRINCIPŲ. .... ryžiaus ir kitų teatrų scenose, 
Lietuvių Žurnalistų sąjunga ko k‘ta ’r Montrealio.

buvo patiekusi balsuoti nariu-
ms sąjungos įstatus. Be projek st., Ville Lasalle, Montreal, 
to, kuris apima profesinius p Q
principus, tinkančius visokių INTERNATIONAL PEASA 
įsitikinimų bei religijų žmonė• NT UNION žurnalas 1954 m 

„The ms» tub kitų profesijų žmonės, gegužės mėnesio numerio vir

vertybių kūrimui, i
taiD susidėto kad Pranaitė Ona 77 “‘“““‘““f J-parodą Paryžiuje suruošti. Ir vintą muziKinj skooį, šėtra mu- VLADO JOKUBĖNOpersiėmė Ikt’uviu taužn o a^i Y3™ ? V° paseSe .ca' visa tai buvo padaryta tyliai, be Zlk? ir PatYs puoselėja savo mu ° /
peisu me lietuvių tautinio atgi-ro administracijos įsitikinimo 1 . 7 zikinį meną. muzikos studijos koncertas Či-
mimo definicija ir, nuo mažens draudimo neefektyviškuinu, ru- P j I ietuvos iškėlimą nrieš p Moore sakosi buvęs pa- kag°ie įvyko birželio 13 d.
bendraudama su paprastais hc SŲ-japonų karo priežastimi ar-U iškėlimą pries . . F
tuviais sodiečiais, persiėmė jų ba caro geraširdiškumu me- ’ 
interesais ir pelnė jų visišką pa džioklės metu Baltvyžio gino- UI.
sitikėjimą. se, kaip stengiasi mus įtikimi Ona Vileišienė buvo Didžio

Pereitąjį šimtmetį užbaigia- kai kurie mūsų pačių istorikai, jo Vilniaus Seimo 
maišiais metais ir dvidešimtąjį Visos tos priežastys galėjo būti 1905 metais. Nuo to 
šimtmetį pradedančiais ji kartu kaip šalutinės, bet apie pačią politinė veikla, nors 
su žinomu savo gimtųjų apy- pagrindinę, yra dar visai nese- giai, reiškėsi iki pat 
linkių knygnešiu Paulausku sle niai prieš savo mirtį pasakojusi nepriklausomybę

kviestas į estų horo koniertą, Baletinė jo siuita „Miško šv 
kurio dirgientu buvęs Adolf entė“ įtraukta į Čikagos kon-vis tebeleidžia neperiodinį 10- 
Siheller ir kuriame dalyvavęs certų atidarymo koncertą, ku- tatorium spausdinamą laikras- 
lietuvis pianstas K. Smilgevi- ri° dirigentu yra žinomas diri- tėlį — „Gairelė“, šių metų Nr. 
čius P. Moore labai palankiai at gentas Malko, 
siliepia ir apie estus ir apie K. 
Smilgevičių, vertindamas juos 
juos kaip labai gabius muzikus.

4 ytin įdomus skiltin. A. Skopo 
reportažas iš 5-jo pasaulinio 
skautu vyčių sąskrydžio Šveiką 

ŠIE rijoje. ,,Aušros“ tuntui ir vėl 
ambasadorių

delegatė 
laiko jos 
netiesio- 
Lietuvai 

linkių knygnešiu Paulausku sle niai prieš savo mirtį pasakojusi nepriklausomybę atgavus, 
pia ir platina draudžiamąją lie-velionė Ona pažįstamųjų rate-Ypač pažymėtini 1916—1918 
tuvių spaudą. Plačios pažintys lyje, atsiliepdama apie šiemet metai. Lietuvos Taryba renka 
jai leidžia lietuviškos spaudos ruošiamus spaudos atgavimo si Jono ir Onos Vileišių bute 
slaptus sandėliukus laikyti to- minėjimus, 
kiuose įtakingų asmenų rūmuo 
se ir butuose, kurių caro žan-iš Rusijos praturtėjęs geležin- slaptieji ryšininkai Tarybos dis ryta. Paroda turėjo gerą pasi-nio labai gražiai išverstas lietu-pasikeitimo išėjo tarnybon Ar- 
darai niekad nebūtų įtarę. Bet kelio tiltus bestatant, — paša-pozicijoje. Jei vokiečių okupan sekimą ir susilaukė gerų Ame- viškai. Veikalas puikiai ilius-timui— sutvarkė kalnų gyven- 
ir patys tie asmens nieko neži- kojo O. Vileišienė, — anas Vii- tai snčiuptų, nukentėtų visi, vi- rikos meno žinovų bei spaudos truotas labai gausiomis iliustii tojams kelius, takus ir ganyk- 
nodavo, kas yra pas juos slepia- niuje buvo toks įžymybė, kad sa Jono Vileišio šeima. Bet nie atsiliepimų. cijomis, kurios nepaprastai vaiz las. Per keturias dienas atlikta
ma ir ką dažna viešnia grapai- ne jis pas gubernatorių ėjo, bet kas nesučiupo ir Vileišių šei- Spaudos sukaktuvėms pami-džiai papildo žodinį tekstą, kad tokio mąsto talka, kad patiems 
tė Ona savo lagaminuose atsi-Vilniaus gubernatorius pas ji mos pastogėje plėtojosi ir reali nėti Čikagoje atidaryta grafikų skaitytojas susidaro visai tikrą vietos gyventojams reikėtų kc- 
veža, palieka ir vėl išsiveža. Be lankydavosi. Apie žemesnius zavosi. Ona buvo liudininke n paroda, kurioje be Amerikoje vaizdą. Tai gražus ir vertingas lių metų darbo tai įveikti. Na, 
lietuviškos spaudos platinimo caro činovnikus netenka nė kai išgyveno visas Tarybos sėkmes esančių grafikų, dalyvauja dar leidinys. šalia to sąskrydžio dalyviai iš-
ji uoliai dalyvauja lietuviškuo- bėti. Bet palenkti vietos rusų ir nesėkmės, išklausė visus gm-iš Kanados T. Valius ir iš Aus- „Mirusios sielos“ yra gauna kylavo 15—20 asmenų grupė
se parengimuose ir vaidinimuo administraciją nesipriešinti lie-čus, skilimus ir vėl susitaiky-tralijos dail. Vaičaitis ir dail. mos „Nepriklausomos Lietu-mis pasakiškose Alpėse ir paži- 
se. tuvių spaudos panaiknimui ir Nukelta į 6-tą psl. Ratas. Be to — Vilimas, Dar-vos“ redakcijoje: 7722 George no šveicarus.

NAUJI 
M. Gogolis. 

LOS. Išvertė 
MENO PARODOS leido „Terra“.

AMERIKOJE. dėsnio negu paprasti, formato, stege atstovavo Lietuvos skau-
Galdiko darbų paroda Tai yra garsus Gogolio, į vi- tus. Tas sąskrydis nebuvo pra- 

Vilniuje. Ten slaptai posėdžiai! ruošta jo 60 metų sukakčiai pa sas kalbas išverstas, veikalas - leistas uždarose patalpose. Jo 
— Kai Petras Vileišis grįžo jama, ten Ona ir jos vaikai yia žymėti, New Yorke jau uždą- - apysaka, romanas. P. Miški- dalyviai šalia diskusijų ir žinių

A.

RAŠTAI.
MIRUSIOS
M. Miškinis. Iš-teko atsakinga
292 puslapiai, di našta — jo sk. vyčiai Kander-

damas nė mažiausio garso. Dar neprisliuogęs lango, išgirdau 
Floretos balsą, bet negalėjau suvokti, ką ir su kuo ji kalbėjo. 
Pagaliau man pavyko laimingai pasiekti langą. Atsargiai pa
žvelgęs pro jo šoną į vidų, išvydau savo Floretą, sėdinčią so
foje. Greta su ja sėdėjo sinjoras Montecani. Aš pastebėjau, 
kaip jis kelis kartus mėgino uždėti savo ranką jai ant peties, 
bet ji vis piktai ją atstūmė ir verkšlendama kalbėjo:

— Vežk mane atgal namo: aš noriu važiuoti namo.
— Negaliu, nes tu dar neatsigavusi nuo alpuolio, — at

sakinėjo aristokratas.
Žinodamas savo Floretos gudrumą, aš tuojau supratau, 

kad ji tik vaidina neatsigavusią, bijodama, kad su ja neatsi
tiktų kas nors blogiau.

Staiga aš išsitraukiau iš makšties savo suomišką peilj ir 
vienu šuoliu atsidūriau kambary. Sinjoras Montecani, išsi
gandęs, pašoko ir nusitvėrė kėdę.

— Nebijokit, sinjore, aš jūsų nežudysiu, bet Floreta jau 
nuo šios akimirkos bus mano globoje, nes ji man priklauso.

Floreta, susivokusi, kas čia darosi, pašoko nuo sofos ii 
atsistojo greta manęs. Šluostydamosi džiaugsmo ašaras, ji 
kabėjo:

— Koks tu geras, Justai, koks tu narsus!
Tuo tarpu aristokratas Montecani ėmė šaukti:
— Nešdinkis lauk iš mano pilies, niekše! Nešdinkis!
— Taip, aš nešdinsiuos, bet tik su savo Floreta. Alta- 

kink savo pilį, duok vartų raktus! Prieš mano sužadėtinę lu
ti atsiverti visos durys.

— Neduosiu nei raktų, nei Floretos, nes ji ne tavo, met 
mano sužadėtinė. O tu, kaip atėjai, taip ir išeik. Jei geruoju 
iš čia nepradingsi, aš išmesiu tave pro langą kaip šunį.

Aš žvilgterėjau į išsigandusią ir drebančią Floretą ir 
tuo akimirksniu pajutau kėdės smūgį į galvą ir susverdėjau. 
Floreta baisiai sukliko ir tuo patraukė mano dėmesj į save. 
Tuo akimirksniu antras smūgis nusiledo ant mano gaivos ir 
išmušė man iš rankos peilį. Aš parkritau apsvaigintas ir jau
čiau, kaip smūgis po smūgio leidosi ant mano galvos. Staiga 
mano priešas nesavu balsu aiktelėjo ir sukniubo. Aš pakėliau 
akis ir išvydau Floretą, stovinčią su kruvinu peiliu rankoje.

— Tu man ųišgelbėjai gyvybę, Floreta, — ištariau.
— O tu išvadavai mane iš šio niekšo nagų, — atsakė ji, 

sviesdama šalin peilį ir puldama prie manęs.
Išgirdę triukšmą, į kambarį atlėkė užmiegotomis aki

mis pilies sargas ir tarnaitė. Jie pamatė ant grindų sukritu

sius tris žmones ir nesusivokė, kas čia atsitiko. Sargas paėmė 
savo sinjorą už pečių ir ėmė vilkti prie sofos. Toje vetoje nuo 
kurios buvo nutrauktas sinjoras, pasiliko didelės šviežio krau
jo dėmės. Tai pamačiusi tarnaitė ėmė šaukti, lyg pamišusi.

— Kas tai padarė?
— Aš, — atsakė Floreta, alpdama.
Tuo tarpu aš jau buvau pakankamai atsigavęs ir Įsakiau 

tarnui vežti savo sinjorą kuogreičiausiai į ligoninę, nes gal 
dar pavyksią išgelbėti jo gyvybę. Jis paklausė mano patari
mo ir tuojau abu su tarnaite išnešė savo šeimininką į mašiną. 
Aš dabar atsistojau ir, nors ir sverdėdamas, pakėliau nuo 
grindų savo Floretą ir išnešiau ją iš pilies į kiemą, o paskui pci 
a artus į laukiantį ties tvora takšį. Aš norėjau vežtis ją į sa
vo butą, bet paskui apsigalvojau ir nugabenau ją tiesiog pas 
jos tėvus, kurie labai stebėjosi, kad ne sinjoras Montecani, 
bet aš ją atvežiau. Ji jau buvo visai atsipeikėjusi iš alpulio.

Sekančią dieną mane suėmė policija ir išsivežė į dabok
lę. Aš prasėdėjau čia apie savaitę, kol buvau ištardytas ir pa
galiau nuvežtas į teismą. Nustebęs kaltinamųjų suole išvy
dau Floretą. Aš negalėjau su ja susitikti: mes pasisveikino
me tik galvų linkterėjimais ir kalbėjomės žvilgsniais. Staiga 
atsidarė šoninės teismo salės durys, ir pro jas slaugytoja įstū
mė vežiojamą kėdę, kurioje sėdėjo išblyškusiu veidu sinjo
ras Montecani. Paskui buvo perskaitytas man ir Floietai 
Marinelli kaltinamasis aktas. Floretą kaltino pervėrus suo
mišku peiliu sinjorui Montecani šoną, o mane — grąsinus jį 
nužudyti ir davus Floretai peilį. Perskaičius aktą, sinjoras 
Montecani pakėlė ranką ir paprašė balso. Teisėjas jam leido 
kalbėti ir sinjoras tarė:

— Man šoną perdūrė ne Floreta Njarinelli, bet, štai, ši
tas svetimšalis, Justas Šilinis, ar kaip jį ten vadina.

— O ką Justas Šilinis dėl to sako? — tarė teisėjas.
— Aš sutinku su sinjoro Montecani nuomone: aš pei ve 

nau jam šoną, — atsakiau.
Tada teisėjas kreipėsi į Floretą Marinelli:
— O ką sinjorina Marinelli dėl to sako:
— Aš sakau, kad aš jam perdūriau šoną. Jei nebūčiau 

to padariusi, šiandien sinjoras Montecani būtų teisiamas už 
žmogžudystę.

— Po ilgo kelių dienų bylos nagrinėjimo buvo padary
ta išvada, kad aš norįs prisiimti Floretos Marinelli kaltę to
dėl, kad ją beprotiškai mylįs, ir kad sinjoras Montecani vei- 
čiąs visą kaltę man todėl, kad jis degąs prieš mane baisia ne

apykanta ir taip pat mylįs Floretą Marinelli, tokia išvada bu
vo visai teisinga, nors aš ir nebuvau ja patenkintas.

Aš buvau išteisintas, o mano vargšė Floreta nuteista vic- 
neriems metams kalėjimo. Atrodė, kad mano širdis susprogs, 
išgirdus tokį sprendimą. Aš stovėjau valandėlę teismo salėje 
lyg pamišęs ir visai nesidžiaugiau, kad esu laisvas. Paskui 
puoliau prie Floretos ir ją apkabinau, bet tuo pačiu akimiiks- 
niu mane atstūmė nuo jos sargybinis ir skubiai ją išvedė iš 
salės. Aš mečiau jai atsisveikinimo žvilgsnį ir pastebėjau, 
kad ji verkė. Visos mano mintys dabar sukosi apie brangiau
sią man pasauly daiktą, ir sustatinėjau fantastiškiausius pla
nus, kaip ją išvaduoti iš kalėjimo. Aš parėjau namo apimta^ 
baisaus nusiminimo. Kelias dienas jaučiausi nei gyvas, nei 
miręs ir graužiausi, kad per mane ji pateko į kalėjimą.

Man buvo suteikta teisė lankyti Floretą kalėjime, ir aš 
ją lankiau tiek kartų, kiek buvo leidžiama. Aš už nieką pa
sauly nemainyčiau šių apslainkymų, nes jie sudarė man lai
mingiausias mano gyvenimo valandėles. Atsisveikinimo aki
mirkos būdavo liūdniausios ir sunkiai išgyvenamos. Nusimi
nęs palikdavau ją nejaukiuose ir drėgnuose mūruose liūdnam 
likimui.

Man nebesisekė mokslas. Aš nebegalėjau susikaupti, 
klausydamas paskaitų.

Nuo Floretos uždarymo j kalėjimą praėjo šeši mėnesiai, 
o man atrodė, kad jau laukiau jos paleidimo daug metų. (J 
kaip lėtai teka laiko srovė belaukiant. Jei man buvo begalo 
ilgu jos laukti, tai ką bekalbėti apie Floretą, kuri apsilanky
mo metu dažnai man kartodavo: „Niekur neslenka taip iš 
lengvo laikas, kaip kalėjime“. Pagaliau beliko tik du menesiai 
iki jos paleidimo. Aš dabar lankydamasis pastebėjau, kad ji 
labai sumenko, ir jos veiduose pasirodė nenatūralūs raudo
numas. Aš maniau, kad tai nuo susikrimtimo.

Vieną vakarą atėjęs lankyti sužinojau, kad ji perkelia į 
kalėjimo ligoninę, kur nebebuvo leidžiamas joks lankymas. 
Nors ir kaip teiravausi, man nepasakė kuo ji serga. Aš sku
biai apie tai painformavau jos tėvus, bet ką jie galėjo padary
ti prieš valdžios įstatymus? Tiek jiems, tiek man beliko tik 
viena išeitis: laukti, kada praeis paskutinis jos bausmės mė 
mėnuo, ir ji išeis iš kalėjimo. Aš vaizdavausi, kad ta diena 
bus laimingiausia mano ir jos gyvenime. Tik staiga vieną 
dieną gavau iš jos tėvų telegramą, kviečiančią mane skubiai 
pas juos atvykti. Aš tuojau supratau, kad reikalas liečia 
Floretą, ir nedelsdamas nuvykau. Duris atidarė pati sinjoia
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Moksla-technikos naujienos
TARPATLANTINIAI TELEFONO PASIKALBĖJIMAI.

1923 m. pirmą kartą iš Arne- vadinamų „Motodor", eskadri 
rikos buvo prisiskambintas lę, kai lėktuvai buvo gerai iš- 
Londonas. Nuo to iarko, toli- bandyti Amerikoje.
mieji telefono pasikalbėjimai Kaip žinoma, pirmasis Ame- 
tapo kasdienybe. Iš musų kam- rikos bepilotinis lėktuvas buvo 
bary stovinčio telefono aparato panaudotas Korėjos kare. Pir- 
galima pasiekti 94 proc. viso masis bepilotinis lėktuvas buvo 
pasaulio telefono abonentų. valdomas televizijos ir radaro 

Tokie pasikalbėjimai nėra ia pagalba. Apie naujus „Moto- 
bai brangūs. Pačių tolimųjų pa dor“ lėktuvus tuo tarpu nieko 
sikalbėjimų kaina svyruoja nepranešama, kaip jie yra val- 
tarp 4,50—15.00 dol. Toks ta-domi.
nLaSn,taikOrnaSDtnjU ™inučl\ pd IŠBANDYTAS BEPILOTI- 
sikalkejimui. Paskambinti Ma- Nic . čiciivas 
skvon, pasirodo, tekaštuoja tik
12.00 dol. Tokius pasikalbėji- Amerikoje, Floridos pakran- 
mus registruoja specialiais iai- tėse išbandytas bepilotinis lek- 
ko skaičiavimo aparatais. tuvas „Motodor". Šis lėktuvas 

Amerikiečiai gana gau8jaj skrenda specialių aparatų pagal 
naudojasi tolimojo telefono pa- 'ja 'rv/ia vapl°mas iš žemėje 
tarnavimais. Detroite, pav., vie esanc*os stoties.
nas iš tokių buvo 6.500 myl. į DAROMAS JŪROS KELIO 
Teheraną, Persijon, kuris kaš- MODELIS.
tavo 15 dol. Šaukėjas teigia, . . .
kad visiškai gerai buvo supras Inzinenai sumodeliuos ran
tas ir pats gerai girdėjo atsilie-komis 10-000 kvadratinių pėdų 
pusius gimines. Telefono skarn cem^nto paruošdami St. Laury 
bučio neišvengia ir geležinės no jūros kelio modelį, kad gale 
uždangos kraštai. Iš to pačiotL-’ išmėginti jūros kelio nei 
Detroito jau buvo šaukta 365 c>ektros jėgainių išvystymo pla 
kartus įvairūs adresai anapus nus- $is modelis dabar yra sta- 
gelež. uždangos. Jų daugiausia tomas Ontaiio Hydro Electric 
buvo į Maskvą. Dar daugiau P°wey Commission o dirbtuve- 
buvo skambinta j kitas sateli-se Islington e, Ont.
tines valstybes. Telefono įstai- Procedūra yra sekanti: iškar 
gų pareigūnai teigia, kad tie vi pyti šablonus atatinkančius iš- 
si pokalbiai buvo vien privatūs, mierom, kurias išmatavo mati 
asmeniški. Tai yra, čia neįskai- ninkai. Horizantalinis santykis 
toini oficialių amerikiečių įstai yra kaip 500 su 1, vertikalinis 
gų telefono šaukimai. yra 100 su 1. Po to, kai šablonai

Pav. per visus pereitus me- yra užbaigti 1/100 colio kontū 
tus amerikiečiai skambino net rŲ tikslumu, jie yra dalinai uz- 
950.000 kartų į įvairias užjūrių pūdyti smėliu. Paskutinis žings 
vietas arba, tie skambinimai n*s Yra užpildyti šablonus ir 
lietė net virš 100 atskirų kraš- smęlį cementu. Šituo momentu 
tų. Vien Kalėdų naktį amerikie inžinieriai išlygina cementą ran 
čiai šaukę užjūrius net 4.300 k°mis, kad tai atatiktų šablonų 
kartų. Daugiausia pokalbių bū kontūrams. (C. S.)
ta šu Japonija (145.000), ant- NAUJA GELEŽIES RŪŠIS, 
roję vietoje Havajų salos (132.
000). Toliau, pagal šaukimų Pagaminta prieš 3 metus 
gausumą sekė: Britanija, Vo nauja tąsi geležis (ductue 
kietija, Porto Rico, Prancūzija, iron) turi mažą kiekį magnio, 
Brazilija, Argentina, Bahamų kurs išskiria grafito kruopeles, 
salos ir Šveicarija priduodančias ketui trapumą ii

silpnumą. Tąsi geležis nėra tra 
PIRMOJI ATOMINĖ pį. Jį gali būti sulenkiama. Tą- 

PARODA. sios geležies stiprumas yra ke
Amerikai, Anglijai ir Italijai Hs kart didesnis, negu papras- 

susitarus, Romoje atidaryta pir to ketaus ir ji turi didesnį at- 
moji atominė paroda. Be ko ki- sparumą smūgiui, negu ketus, 
ta joje išstatytas Uranijaus 235 Tąsios geležies liejimas ir ap- 
gabalas, apie du svarus svorio, dirbimas dirbtuvėse yra leng- 
kurio pakaktų visą traukinį ap- vesnis, negu plieno ar pilkojo 
varyti aplink žemę tris su puse ketaus. Ji turi daugelį plieno 
kartų. privalumų. Pavyzdžiui, ji yra

Paroda nepaprastai lankoma, elastiška, nelyginant plienas.
Ta geležis vartojama išlieji

mui įvairių mašinų dalių, sve
riančių iki 100.000 sv. Įvairi gc 
ležies sudėtis tarnauja įvairiems

Jungtinių Amerikos Vaisty -tikslams. Padirbtos iš tąsios ge 
biųų karo vadovybė Atlantu ležies dizelio cilinderių galvu- 
Pakto jėgoms Europoje papil- tės turi didesnį atsparumą kars 
dyti ir sumoderninti, Europon čiui ir nuovargiui, negu iš piL 
pasiuntė bepilotinių lėktuvų, kojo ketaus. Tąsios geležies ai

EUROPON PASIŲSTA BE 
PILOTINIŲ LĖKTUVŲ 

ESKADRILĖ.

ONĄ VILEIŠIENE-KASAKAUSKAITŲ PALYDĖJUS.
Atkelta iš 5-to puslapio, 

mus. Ji yra viena iš Nepnklau 
somybės Akto signatarų. Tie
sa, jos parašo akte nėra, 
bet yra dalis jos sielos ir dalis 
jos ir visos jos šeimos asmeniš
kos aukos.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
mes ją pažinome, kaip motelį, 
kuri pasiima ant savo pečių vi
są šeimos rūpesčių naštą, kad 
vyras Jonas galėtų dirbti tautai 
ir Lietuvai. Buvo laikotarpių, 
kada ji jo nematydavo ištisais 
mėnesiais ir metais. Jonas Vilei 
šis, pirmasis Nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinys Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms, rūpi
nasi čia ir paruošia kelius Ne
priklausomos Lietuvos pripaži
nimui. Tuo pačiu metu Ona 
Vileišienė, auliniais batais ap
siavusi braidžoja už Ukmergės 
savo ūkio purvinus laukus ir 
daržus arba arkliuką pasikin
kiusi vyksta į turgų Ukmergėn. 
Visi ją pažįsta, tą aristokratiš
kos kilmės gražuolę, kuri gyve
na savo tautos rūpesčiais ir ku
riai atvykus į kooperatyvą ko 
nusipirkti prieš šienapjūtę, vi
si ūkininkai prašo parinkti dal- 

LABAI SVARBUS SENOVĖS g;į. Juk visa apskirits tiki, kad 
tik viena Vileišienė turi ypatin 
gą talentą išskirti iš visos krū
vos geriausiąjį.

Jonas Vileišis Nepriklauso
mos Lietuvos ministeris, vėliau 
Kauno burmistras, o Ona vis 
ūkininkė ir vis šalčiausią žiemą 
be pirštinių vadeles laiko ir net 
čigonų yra laikoma geriausia 
ai kliu žinove.

1942 metų birželio 1 dieną 
miršta Jonas Vileišis. Kelias 
dienas prieš mirtį jis kalba žmo 
nai:

— Tai ką, Onele, gyventi 
pradėjome mažai ką turėdami 
ir baigiame gyventi nieko neuž 
gyvenę.^

Tai, žinoma, lietė apčiuopia
mus turtus. Bet kiek per jų 
bendrą gyvenimą buvo užgy
venta tųneapčiuopiamųjų tui- 
tų, kuriuos ne muitininkai su
skaičiuos, bet Lietuvos istorija 
ir kurie būsimoms kartoms tu
rės atnešti 
nuošimčius.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šiemetinio dainavimo konkurso daly viai-laimėtojai: Diane Ox- 
ner iš Lunenburgo, N. S.; Baritonas N. Mittelmąn iš Win- 
nipego, ir Floriane Cotnoir, Noranda, P. Q. (kairėje).

kūniniai velenai turi tą patį at- lengvai užgrūdinama kaitinimo 
sparumą nuovargiui, geresnes ar indukcijos būdu ir sukietin- 
susidėvėjimo savybes ir mažės- ta iki 550—600 Brikelio laips

nių, kad įgautų nepaprastai di
delį atsparumą susidėvėjimui. 

Žibalo siurblio pavara iš pil
kojo ketaus veikia, pavyzdžiui, 
300 valandų, kol susidėvi, o 
tąsiosios geležies pavara tose 
pat apystovose gali veikti per 
1000 vai.

Tąsi geležis gali būti suviri
nama, kaip ir pilkas ketus. Tą 
sios geležies dalys lengvai pri
virinamos prie plieno ar tąsios 
geležies. (TŽ).

nę kainą, negu plieniniai. Alku 
ninio veleno pagaminimas išlie
jimo būdu žymiai numuša jo 
kainą. Pavyzdžiui, pagaminti 
užbaigtą nukaltą veleną 65 7 
sv., reikalinga sunaudoti 2520 
sv. neišdirbto plieno. Tuo tar
pu 657 sv. velenui pagaminti iš 
tąsios geležies liejimo būdu, rei 
kia tik 700 sv. medžiagos. Lie
jimas yra, kaip žinoma, trum
piausias ir pigiausias gamybos 
kelias.

Šalia dizelio įvairių dalių tą 
si geležis naudojama gamybai 
siurblių, pavarų, įrankių, vožtu 
vų, vamzdžių, velenų ir kitko. 
Jos atsparumas traukimui gali 
pasiekti 150.000 — 180.000 sv. raono kapas, 
per kv. colį, nors daugiausiai 5.000 metų. Tas kapas vaizduo 
vartojama rūšis turi 60.000 —ja „pomirtinį laivą“, kuriuo, pa 
80.000 sv. per kv. colį. Anglies gal egiptiečių tikėjimą, miru- 
nuošimtis tąsioj geležyje yra šieji turėjo važiuoti į dangų, 
didesnis, negu pilkam ketuje. 
Silicis yra svarbus sudėtinis 
elementas. Kiekvienas papildo
mas jo nuošimtis padidina at
sparumą traukimui 11.000 sv. 
per kv. colį.

Dėl nepaprasto skystos tąsio 
sios geležies takumo ji geriau 
tinka liejimui, negu aliuminis 
ar pilkas ketus, ir visos detalės buvo išrasti magnetofonai, ku- 
išeina aiškesnės. Ji gali būti rie muziką ir kalbą įrašo į plie

RADINYS.
Egipte, prie pat Cheopso pi

ramidės, rastas po žemėmis fa 
padarytas prieš

Rastasis kapas yra padary
tas iš storų akmenų. Kapas lig- 
šiol nebuvo paliestas, todėl tiki 
masi, kad jo turinys daug ką 
atidengs iš praeities.

PATOBULINTAS MAGNE
TOFONAS.

Dar prieš 2 Pasaulinį karą

------- w XX ■ • XK

SUSIVIENIJIMAS 
fi LIETUVIU AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA Ii
Įkurta 1886 metais

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

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių į 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai, ? 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. I 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
ZZOOCZJ------XXT-TTXk -XX '■-XX" XX—-------XV

Marinelli, Floretos motina, kai aš į jas pasibeldžiau. Iš liūd
no jos veido supratau, kad kažkas negero atsitiko. Aš ne
drįsau klausti, o ji tylėjo. Taip netardama nė žodžio, ji nu
vedė mane į savo dukters kambarį. Akimirksniui aš sustin
gau šio kambario tarpdury. Mano lūpos instinktyviškai ėmė 
šnabždėti Floretos vardą, ir akyse pasirodė ašaros. Aš išvy
dau Floretą, pašarvotą karste. Atrodė, kad išsyk sustojo 
plakusi mano širdis. Aš prisiartinau lyg ne savomis kojomis 
prie karsto ir bučiavau sustingusias savo vargšės Floretos 
lūpas, kurios tarsi šypsojosi. Apimtas baisaus nusiminimo n 
širdgėlos, aš užsikniaubiau ant jos krūtinės ir ilgai verkiau. 
Paskui priėjo prie manęs Floretos motina, uždėjo savo ranką 
ant mano peties ir tyliai prakalbėjo, sakydama:

— Užteks. Eikime į kitą kambarį.
— Kuo ji mirė? — išsiveržė iš mano lūpų verksmingas 

klausimas.
— Džiova, — atsakė motina drebančiu iš gailesio balsu.
Sekančią dieną Floretos kūnas buvo nulydėtas į krema

toriumą. Motina apalpo, kai dukters karstas, palengva slink
damas, dingo krematoriumo krosnyje.

Aš ėjau iš laidotuvių tokiame dvasios stovy, kad atrodė, 
jog tuojau pamišiu. Užėjęs ant Tiberio tilto, stabtelėjau ir 
žiūrėjau į skubantį vandenį, galvodamas apie nusižudymą. As 
norėjau mirti, kad anapus kuo greičiau susitikčiau su savo 
Floreta. Juk be jos nebebuvo man tikslo gyventi. Nuo van
dens pūstelėjo šalto vėjo srovė į mano veidą, tarsi norėdama 
atstumti mane atgal nuo užtvaros. Patilte praplaukė laive
lis, kuriame sėdėjo berniukas ir mergaitė ir abu linksmai dai
navo. Nuo jų dainos man pasidarė dar liūdniau. Mano vaiz
duotėje iškilo vaizdas, kad ir aš nekartą su savo sužadėtine 
plaukiojau laiveliu senoje Tiberio upėje, kuri be paliovos ne
šė vis naujus vandenis į jūrą. Pagaliau mano sąmonėje pasi
darė kiek šviesiau. Aš pamažu atsitraukiau nuo užtvaros ir 
parkiūtinau namo, jausdamasis lyg išėjęs iš proto. Aš apžvel
giau visus savo kambario daiktus, kuriuos Floretos ranka ka
daise buvo lietusi ir kuriuose tarsi alsavo likusi jos sielos da
lelytė. Išsiėmęs iš stalčiaus jos laiškus, žiūrėjau jų rašyse
ną. Paskui aš glosčiau palangę, ant kurios Floreta buvo ka
daise rymojusi ir žiūrėjusi į sodo medžius, kurie dabar jau 
skleidė pirmuosius žiedus, nes buvo pavasaris.

Taip praėjo kelios dienos, per kurias mane persekiojo to
kia baisi melancholija, jog maniau, kad tikrai virsiu pamišė
liu. Tačiau vidinis balsas mano sąmonės gelmėse nuolat 
man šnabždėjo: „Nepamišk! Tu nežinai, kokia šiurpi iš mei

savo didžiuosius

bolševiko bėgdama, pasiekė 
Amerikos Jungtines Valstybes. 
Čia ji iki pat paskutinių dienų, 
būdama naudinga savo vai
kams ir vaikaičiams, birželio m. 
iš 7 į 8 naktį užmigo 
miegu, sulaukusi 
žiaus. Užmigo 
skundų, kaip visą 
mą buvo pratusi 
skųsti. Amžinas 
tiko Stempford, Conn, dukters 
Ritos Lenktaitienės namuose.

Sekančią dieną jos palaikai 
buvo pervežti į Waterburj, 
Conn, kur gyvena jos sūnus 
Dr. Petras Vileišis ir duktė Ale 
na Devenienė. Pono Stankevi 
čiaus laidojimo namus lanke 
skaitlinga Waterbury lietuvių 
kolonija, o ketvirtadienį, birže 
lio 10 dieną, susirinko artimiau 
šieji giminės, pažįstami ir orga 
nizacijų atstovai pagerbti at
mintį ir palydėti į paskutinę po 
ilsio vietą. Be minėtųjų gimi
nių ladotuvėse dalyvavo velio
nės sūnus Dr. Kazimieras Vi
leišis iš Delavare, su žmona ir 
vaikais, Rita Lenktaitiene su 
vaikais, Alenos ir Mykolo Deve 
nių šeima su vaikais — Dr. Al
girdas Devenis, Inž. Kęstutis 
Devenis, Dalė Devenytė, 
Petras Vileišis su žmona ir 
kais ir jo uošviai — prof, 
hnskas su žmona. Vileišių 
minės — p. Plechavičįenė, 
nerolo ir pulkininko motina, su 
sūnum daktaru ir dukra p. Le- 
chavičienė; prof. Vaclovas Bii- 
žiška iš Bostono, p. Žalkauskie 
nė, J. Audėnas, Dr. Minkunas 
ir p. Bole iš New Yorko; p. J. 
Trečiokas su žmona, p. Visoc
kis, p. Dzimida ir daugelis ki
tų iš toliau ir arčiau, Bažnyčio
je pamaldas laikė kun. Valan- 
tiejus, Waterbury Liet. Bažny
čios vikaras ir kun. prof. St. 
Yla iš Putnam, Conn, atvykęs 
palydėti 
nę, kuri 
dienomis 
kaimo į 
Prie kapo kun. prof. Yla pasa
kė jautrią kalbą. Be jo teko kai 
bėti ir šių eilučių autoriui.

Daug vainikų papuošė močiu 
tės Onos Vileišienės kapą. Nuo 
giminių ir svetimų žmonių, nuo

amžinu 
75 metų am- 
staiga ir be 
savo gyver.i- 
niekam nesi- 
miegas ją iš-

Dr. 
vai- 
Žl- 
£1- 
ge-

Močiutę Oną Vileišie- 
jį nekartą vaikystės 
buvo pavėžinusi iš 
Ukmergės gimnaziją.

IV. organizacijų: BALFas, SLA,
Ona Vileišienė, palikusi 1944 Lietuvių Bendruomenės ir ki- 

metais gimtąją Lietuvą, nuo jos t1!-. nebuvo jų tarpe vieno 
žiauriausio okupanto, rusiškojo va^n*ko> kuris tuiėjo būti. Ne- 

.____ ______________________ „ buvo nei pagerbimo, nei vaim-
ko atstovaujančių diplomatus, 

nines vielas, pagalba elektro juk New Yorkas čia pat ir turi- 
magnetų. Dabar jau visa tai me jame, kas Lietuvai atstovai 
įrašoma į kaspinus, kurie tuo ja. O juk laidojome Nepnklau 
yra patogesni, kad juos lengva somos Lietuvos Pirmojo pa- 
nukirpti, sulipinti ir patogiau siuntinio JAV našlę, nekalbant 
laikyti specialiose špūhose. jau apie visa kita. O gal jau 

Dabar šis prietaisas dar dau- toks etiketas, kad gerbdami ap- 
giau patobulintas. Dabar jau straktų Lietuvos tęstinumą ne
yra galima į vieną kaspiną įkal pastebime jo, kai jis pasireiš- 
bėti, ar įgiedoti, ar įgroti tiek kia konkrečioje formoje. Nors 
daug, kad visa tai gali trukti it skaudu, bet tai tiesa.
net 8 valandas. Henrikas Blazas.

lės pamišusio dalia ir mirtis!“
Nerimas nebeleido man užmigti naktimis. Aš atsikel

davau vidurnaktį iš išeidavau į miesto gatves, kuriose kadai
se buvau vaikščiojęs su savo sužadėtine. Nejučiomis aš pa
sukdavau į tuos parkus, kuriuose anuomet su ja lankydavau
si, sėdėdavau ant tų suoliukų, kurie man buvo brangūs prisi
minimais. Aš pareidavau namo tik auštant ir kai pavargda
vau. Tik dienos šviesoje galėdavau valandėlę užsnūsti.

Tokiame dvasios nerime išbuvau apie du mėnesiu. Flo 
retos tėvai pasirūpino pastatyti kapinėse mirusiai dukrai bal
to marmuro paminklą, kurio nišoje pastatė urną su jos pele
nais. Aš dabar eidavau į kapines ir kasdien ilgai klūpėda
vau prieš šį dailų Floretos paminklą, skęsdamas maldose it 
žiūrėdamsa į urną, kurioje amžiams buvo uždaryta mano mei 
lė.

Aš nebeturėjau laiko studijuoti, nes kasdien lankiau I'lo- 
retos kapą ir tas vietas, kurias jos pėdos buvo lytėjusios.

Mano studija baigėsi ir aš nusipirkau bilietą grįžti atgal 
savo tėvynę. Tačiau vis negalėjau atsiskirti su Roma, su 

Floretos miestu. Aš vis delsiau ir atidėliojau savo išvykimą. 
Man buvo gaila palikti miestą, viršum kurio tarsi pleveno 
Floretos siela.

Aš jau buvau išleidęs beveik visus savo pinigus ir gyve
nau pusbadžiu. Man buvo geriau badauti negu atsiskirti su 
tomis vietomis, kurios man buvo be galo artimos atsiminimais.

Pagaliau apsisprendžiau žūt būt grįžti į Lietuvą. Aš nu
ėjau paskutinį kartą į kapines atsisveikinti su savo Floieta 
ir ilgai sėdėjau ant jos paminklo kraštelio, svarstydamas apie 
liūdną žmogaus likimą ir žiūrėdamas j urną. Paskui apkabi
nau delnais urną ir ją pabučiavau, sakydamas: „Sudiev, Flo
reta, mes netrukus pasimatysime amžinybėje“.

Aš tolinausi nuo Floretos paminklo, retkarčiais atsisuk 
damas ir mesdamas į jį paskutinį kartą savo žvilgsnį. lies 
kapinių vartais atsistojau ir vėl atsisukau. Paminklas jau 
buvo išnykęs iš mano akių. Staiga, nesuprantamos jėgos ver
čiamas, aš pasileidau atgal prie Flerotos paminklo.

— Aš negaliu tavęs čia palikti, Floreta, ir be tavęs išva
žiuoti iš Romos, — sušnibždėjau atsidūręs prie paminklo.

Aš iškėliau iš nišos urną, susupau ją į nusivilktą švarką 
ir išskubėjau pro kapinių vartus.

Namie susikroviau į valyzą savo daiktus, ir dar tą patį 
vakarą traukinys išvežė mane iš Romos į Lietuvą.

* * *
T’n siu žodžiu šilinis nutilo. Aš supratau, kad jis n.iiaė

nelaimingos savo meilės istoriją. Tačiau netrukus jis dar pri
dūrė:

— Ar tu labai mane smerki, kad aš parsivežiau iš Itali
jos urną su Floretos pelenais?

— Ne. Aš tave suprantu, Justai, nes savo laiku aš taip 
pat turėjau mylimąją, dėl kurios nekartą krausčiausi iš pro
to, Bet sakyk, kaip tu gavai džiovą?

— Nežinau. Gal nuo Floretos, kai ją mirusią bučiavau, 
gal nuo badavimo.

Aš dabar su juo atsisveikinau ir palinkėjau greit pagyti. 
Jis dar kartą man priminė savo prašymą, kad aš netik jo kūną 
sudeginčiau ir pelenus supilčiau į urną, bet kad šią urną ka
da nors nugabenčiau į Romą ir įstatyčiau į Floretos pamink
lą, nes jis nebeturjs nei tėvų, nei šiaip artimų giminių, ir nie
kas be manęs negalįs pasirūpinti pomirtiniais jo palaikais. 
Man išeinant, jis dar pridūrė:

— Aš visai nebijau mirties: juo greičiau ji ateis, juo 
greičiau susitiksiu su savo mylimąja Floreta.

Vykdamas atgal į provinciją, visą kelią galvojau apie 
nelaimingą savo draugą.

Nepraėjus nė mėnesiui nuo mano lankymosi sanatori
joje, gavau telegramą, pranešančią, kad Justas Šilinis mi
ręs ir kad aš turįs skubiai atvykti susitvarkyti su jo kūnu.

Nuvykęs tuojau pasirūpinau, kad jo kūnas būtų sude
gintas Kauno krematoriume. Vykdydamas velionies norą ir 
savo pažadą, pelenus supykau į urną ir tuo būdu sumaišiau 
juos su Floretos pelenais.

Didžiausias dabar mano rūpestis buvo nugabenti urną i 
Italiją ir padėti ją į Floretos paminklo nišą, kaip buvo prašęs 
Šilinis.

Pasinaudodamas vasaros atostogomis, iškeliavau į Itali
ją ir tokiu būdu nugabenau urną į Romą. Iš smulkių ir tiks
lių Šilinio nupasakojimų žinojau, kuriose Romos kapinėse ir 
kurioje vietoje buvo Floretos paminklas. Aš greitai suradau 
šj paminklą, kuriame auksinėmis raidėmis itališkai buvo įra
šyta : „Floreta Marinelli, mirusi pačiame savo jaunystės žy
dėjime“. . . Viršum įrašo buvo tuščia niša, į kurią aš ir įsta
čiau atsivežtą urną.

Apžiūrėjęs meno dailenybes Romos muzėjuose ir dar 
pavažinėjęs po kitus Italijos miestus, išvykau atgal j Lietuvą.

Nors daug metų jau praėjo nuo šio įvykio, bet man vis 
dar neišeina iš galvos mintis, kad aš esu vienintelis pasauĄ 
asmuo, atidengęs paslaptį, kad bronzinėje urnoje bendrai il
sisi dvieili vienas antrą beprotiškai mylėjusių žmonių pelenai.
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Gains. Tai lėšų sutelkimas „Sk- 
autybei Berniukams’’ išleisti. 
Nėra reikalo aiškinti, kaip mu
ms yra svarbu vėl turėti lietu
vių kalba šį pagr.nidnį skauty
bės ir įkūrėjo leidinį. Lėšų telki 
mui mano pavedimu, vadovau
ja LSB Taut. Auklėjimo Skyr. 
vedėjas s. V. Mantautas. Yra 
stengiamasi visą vajų pravesti 
taip, kad kiekvienas didesnis ar 
mažesnis sk. vyčių dalinys ar 
pavienis sk. vytis galėtų savo 
įnašu prisidėti prie tos didžio
sios dovanos mūsų jauniesiems, 
kurios pasirodymu apvainikuo
sime 36-tuosius Sąjungos nie 
tus. Nepageilėkime tat, broliai 
vyčiai, pastangų ir atlikime pa 
vestą uždavinį sėkmingai iki 
galo.

Tuo įrodysime, kad gyvena
me savo šūkiu — „Tarnauti“! 
Tarnauti iš meilės mūsų jau
niems broliams.

Budėkime!
v. s. St. Kairys, 

LSB Vyriaus. Skautininkas.

JUB1LĖJ1NIŲ METŲ 
VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI.
LSB Vyr. Skautininkas v.

Stp. Kairys bal. mėn. „Skautų 
Aide“ paskelbė jubilėjinių me
tų (30-mečio) skautiško pažan 
gurno varžybų duomenis. ____
vįenos šakos vienetai tarpusa-

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
LSB VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 

Skautams ir Vadovams.
Broliai skautai! Atėjusi vasa jaunimas džiaugėsi vasaros sto

ra mums vėl atnešė gražiausių vykiomis, stiprėjo ir augo Gim- 
dovanų. Jomis yra mūsų skau- tajam Kraštui tik jūsų sumanu- 
tiškos stovyklos ir iškylos. Vėl mo, nagingumo ir pasiaukoji 
iškelsime trispalves į svetimas mo dėka. Paskutnis Sąjungos 
padanges, vėl skambės lietu-dešimtmetis iš jūsų paieikaiavo 
viška malda ir daina svetmuose ypatingo kietumo ir aukos, 
šiluose! Bet mūsų kelio galo dar nema

Brolijos skiltims, valtims, bu tyti ir Tautos gyvenimo metas 
reliams ir draugovėms linkiu reikalauja dar didesnio jėgų 
išliakyti tą gyvumą, kuriuo įtempimo ir ištvermės. Stovyk- 
spinduliavome rudens, žiemos los yra jūsų didžioji proga pa
ir pavasario mėnesiais. Tik gyvi daryti savo įnašui į kovą už mu 
dalykai ką nors reiškia, o gyvas sų tautos dvasinę gyvybę. Šių 
vienetas yra tas, kuris ištisus metų, Sąjungos 36-tų stovyklo- 
metus dirba ir žaidžia tinkama se atkreipkime ypatingą dėme- 
skautiška dvasia. Pries akis sį į lituanistinius dalykus. Mu- 
akis stovyklos — musų skautiš sų budrios akys pastebės ir mc 
kūjų metų darbo viršūnė. Į ją tų patirtis padės nuspręsti, kas 
kopkime visi, nes tikras skau- darytina gydymui tų žaizdų, ku 
tas yra tik tas, kuris mažiausiai rias yra padariusi šių dienų ap- 
2 savaites metuose praleidžia linka mūsų jaunimo lietuviško- 
baltojoje palapinėje. Skautiška je sąmonėje. Parvežkite is sto- 
stovykla, atminkime, nėra va- vykių skautus geresniais lietu ■ 
sarojimas, bet darbo, žaidimų, viais, kilnesniais žmonėmis, 
įvairiausiu staigmenų ir jaunat tvarkingesniais, nagingesniais, , . , . ,
visko džiaugsmo pasireiškimų daugiau pasiaukojančiais. Sėk- kai buVO dalinami « ViClieto na 
pynė skautybės dvasinių pag-mės! 
rindų tone. Ne veltui genialusis Šiuo metu pradedame mūsų 
skautybės įkūrėjas ir vienas iš lietuviškos dainos varžybas vi 
didžiausių šio šimtmečio pedago same pasaulyje. Prašau visus 
gų Lordas R. Baden-Powell pa vienetus į jas kaip galint skait- 
darė gyvenimą po atviru dan- hngiau Įsijungti. Šiuo šuoliu at 
gumi vienu iš svarbiausių musų gaivinsime lietuvišką dainą savu 
praktiškos auklėjimo sistemos skiltyse ir draugovėse, įdiegsi- 
pagrindu. Berniukus juk žavi me jaunųjų širdyse. Tegu su- 
romantiški nuotykiai, savaran-jungia iškilmingas Tėvynės la 
kus veikimas ir varžybos, kurių žas mūsų visus brolius plačia 
apsčiai rasime skautiškoje sto- me pasaulyje vienon šeimon ir 
vykioje. laužo liepsnos šiluma — mūsų *

Iki pasimatymo prie liepsno- didžioji meilė vienų kitiems — J 
jančių laužų! tegu nepalieka ne vieno šalan- į

Broliai Vadovai! Jums vėl čio nuošaliai. J
teks išvežti ant savo pečių sun Vienas iš konkrečių Brolijos Į 
klausia stovyklų organizavimo uždavinių šiais metais buvo pa- Į 
našta. Per 35 metus Lietuvos vestas vsų JAV rajonų vy- į

A res.i kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. X
. i ritus nuo Bela Roche, užrašas: Rene Bourdagcs) £ 

Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. £ 

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

DIPiOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ ROBI, £
SIUVĖJAS. £

AUGS TOS KOKYBES RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

M AME R. J AS MAČiVKAsl

NAUJAUSIOS MADOS >

SKUBUS PATARNAVIMAS.

Bebrų skiltis — 134.7 taškai, Vokietijos Aušros t. 
2) Kanados Montrealio t. Mar- Bebrų skiltį, 
gio dr-vės Vanagų skiltis — Vokietijos Aušros t. 
123.2, 3) JAV Bostono v-jo^> autų Lituanicos būrelį, 
Kęstučio dr-vės Tigrų skiltis Vokietijos Aušros 
— 71.4 ir kt. skautų Lydžių valtį ir

Oro skautų šakoje be konku- Venecuelos Maracay 
rencijos atžymėta — Vokieti- ^ių kandidatų būrelį, 
jos Aušros t. Lituanicos skiltis 
su 24.0 t. rodikliu.

Jūrų Skautų šakos pažangiau 
si vienetai: 1) Vokietijos Auš-

- . ros t. Lydžiu valtis su didžiau- 
t,***-t , « • i s •
Kiek- S1U rodikliu — 205.8 t., .

skautų taip reikalingą

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave. VILLE LASALLE.

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

& LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

skautavimui 
knygą, — virsta tikrove.

— Vyr. sktn. K. Kodatienei 
pasitraukus, nauja Deiioitu 

t. jūrų skaučių Gabijos tunto tuntinin- 
ke yra paskirta pasktn. Žclvy- 

sk. vy-ra Buknytė.

DIDELĖ STOVYKLA NAU 
JOJE ANGLIJOJE.

JAV-bių pirmojo rajono va
deiva psktn. Tadas Naginionis,

oro sk-

skauta-Visiems šių vienetų 
ms įteikiami specialūs varžybų 
laimėtojų ženkleliai, o vieneta
ms garbės pažymėjimai.

Tuo pačiu daugiausia pirmų- keliaudamas iš Bostono į Chica
• - jų vietų laimėjus ems Vokieti- gą, aplankė bičiulius ir pažįsta 

nadoš Montrealio t DLK Ge-ios ir Venecuelos rajonams iš-mus Clevelande. Iš jo teko pa
vienes sukos vienetai tarpusa-n. . b monucauo t. i^i.rv ue ., v. . • v_. ----- ■• .- i . , v- ----------- ■ »«

• vy rungėsi ir jų atsiekti lezul- dimino laivas 137.2 u 3) lo
• tatai buvo įvertinti taškais. Taš ronto Rambyno t. K. K. Vaido

s.

reil; tas viešas pagyrimas. Ne-tirti, kad šią vasarą prie Mano- 
pap astu pagyrimu atžymėta met, Mass. — Camp Child sto
kus. s t. Lydžiu valtis, nes jos vykioje stovyklaus I-jo JAV 
kautų taškų vidurkis — rodik- rajono skautai. Laukiama, kad 

________ _______ ’ rugpjūčio 28 — rugsėjo 6 die- 
ąkrAUTU VVr III tai ZA nomis šion stovyklon suvažiuos SKAU1Ų VYČIŲ IALKA. artį 150 stovykiausojų iš viso 
LSB Sk. Vyčių Skyriaus ve- Atlanto pakraščio skautiškųjų 

dejas sktn. H. Stepaitis Skau- vienetų. Gautas leidimas ten 
tu Aido Nr. 5 jau praneša pu-pat stovyklauti ir skautėms.

to laivas — 66.0 t.
rių skaičiaus, o gautasis rodik- Skautų vyčių šakoje pirmau- jįs pllvo 205.8
lis lėmė laimėtąją vietą. Vilkiu-ja: 1) Veneluelos Maracay

1 kų šakoje pažangiausi buvo: 1) Sk. Vyčių Kand. Būrelis — - 
Vokietijos Aušros tunto Pane- 143.0 t., 2) JAV Bostono Še
iminės Miško draugovė su ro- ni.>jū Lapinų sk. vyčių būrelis 
dikliu — 61.0, 2) JAV Detroi-— 127.7 t. ir kt.
to Balti ytc- Vyriausiasis Skautininkas pa muosius davinius iš JAV rajo- Camp. Child priklauso ameri-
nio dr-vė — 28.8, 3) Venecue-žangiausiais L. S. B. vienetais nų 8k. vyčių talkos — rinklia-kiečių skautų (BSA) Old Co 
los Caracas vilkiukų būrelis paskelbė pirmųjų vietų laimėto vos Skautybė Berniukams kn/ lony tarybai Plymouthe, Mass. 
— 24.0 ir tt. jus: Voketijos Aušros t. vilkiu- .tlį išleisti. Pirmieji įnašai yra Jos vadovai, dėka gražios lie-

Skautų šakoje stipriausi bu-kų Panemunės Miško draugo gauti iš 1) sktn. V. Mantaulo, tuvių skautų reprezentacijos, 
vo: 1) Vokietijos Aušros t. vę, 2) Hartfordo vietininkijos pei mielai leido jiems pasinaudoti

Geležinio Vilko sk. vyčių bure ta stovykla.
, lį, 3) Pirmojo JAV rajono sk.
' vyčių sąskrydžio Hartforde ir
'' 4) New Yorko sk. vyčių dr-vc.i. „Laisvė niekuomet neatvyks 

Viso gauta — 171.70 dol. iš valdžios. Laisvės istorija yra 
Gražus JAV sk. vyčių suma valdžios apsiribojimo istorija, o 

C nymas lietuviškajam skautau- ne jos išsiplėtimo“.
£ jančiam jaunimui, išblaškytam Buvęs Jun. V-bių Prezidentas 
'■ po platųjį pasaulį, padovanoti Woodrow Wilson.

$ Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 i
S

g 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

| LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
t darbai sumažintomis kainomis.
S 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 —Ville LajalIe y

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

į Lietuviška moterų kirpykla j
Į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- $ 

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

Į 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

L?.1

EXPERT CLEANING i DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS L DYERS Co.
ę

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

dMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

S

s>

į

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS. 
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. 

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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

£ Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
į medžio dirbiniai.
į 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 I.asalle, Montreal,
3 P. Q. Tel.: HU 8—0162.

n
LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS :: 
i:

alum:::::::::::::::::
SEKITE NAUJAS MADAS 

UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ 
geriausios angliškos medžiagos 

naujausių audinių.

PRITAIKOME KELNES 
prie jūsų švarko.

GARANTUOTAS DARBAS. 
Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

iš

t
:

NICK’S TAILOR SHOP i
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON W1 8013 :

H 
::

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

H 4500 VERDUN AVE, VEtiDUN Tel. YO 3^0 »
P H

■■
:: P. SIDLAUSKAS

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 Bleury ir Dorchester)

h MONTREAL

:
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taip pat sutinkamas dideliais Gaižausko pjesė „Kolūkio 
plojimais. laukai“ — Muzikoje nieko po-

,,Tykus buvo vakarėlis“ — litinio nėra. Tai liaudies dainų 
Švedo harmonizuota liaudies temų pynė. Plojimai dar skys- 
daina. Antroji jos dalis — ab-tesni — argi iš tikrųjų politi- 

sokis j-oiiučiai atitinka žinomą Stro-niai pavadinimai ima gadinti pu MA2LIETUV1Ų SUVAŽIAVIMO
ima lios harmoniją... Kiekvieno blikos nuotaiką? ■ <■ nn i i -> iz

Taip — o ne kitaip! Matyti, įvykusiam Liet. Namuose pn-ir M. Meiliūnai 6,00 dol.; 3. K. 
tartum aidą imituojant, kartoja tai pajuto ir Švedas: skubiai ėmime MLBD Toronto skyiius Pakalniškis 5,00 dol.; 4. A Ri- 

...............  ----------- i auką 85 bskis 2,00 dol. Viso 35,50 dol.
L. “ * ’ x '

ŠALPAI AUKAVO.

(2) VALSTYBINIO DAINŲ IR ŠOKIŲ LIAUDIES 
ANSAMBLIO KONCERTAS. 

(Dekados atidaromasis koncertas 1954. III. 4.). 
Koncertas neprasidėjo, kaip plotmėn, 

numatyta, 20.00. Transliuoja- Toliau — liaudies 
mas dekados atidai ymo aktas. „Lenciūgėlis“. Publika _ _____ _
Maskva be jokio pasiaiškinimo staugti, ritmiškai ploti, visa gei posmo pabaigoje vyrų choras, 
duoda fortepiono muziką. Vii- kle šaukiasi pakartojimo. ................ ........ .......___ , -____ _____
nius — taip pat neatsiprašęs uz Sutartinė ,,Antele“. — Sun- paskutjnę pastraipą „mezza vo- anonsuojama rusų liaudies dai įteikė p. Simonaičiui 
programos nesilaikymą — gro-ku su mūsų senobinėmis šutai - ce>. Susidaro labai graži, mis na... Vos išgirdusi žodžius ,,ru dol. 
ja M. K. Čiurlionio simf. poe- tinėmis. Musų laikų žmones tj^ka nuotaika, atsispindinti ir sų liaudies daina“, publika pir
mą „Mipkas“. 20.00 vai. jun-juk atprato nuo polifonijos. Si publikos plojimuose, kuri pra-mykščiu, nuoširdumu pertiau- 
giama Maskvos Konservatori- muzika kreipiasi daugiau i klau deda ploti nedrąsiai, taitum ne- kia anonsatorę plojimais! Vadi 
jos Didžioji salė. Įjungiama j sytojo intelektą negu jausmu... norėdama gadinti gražios sva-naši: eikit po velnių su „kolcho K-tas praneša visuomenės 
„Dainą apie partiją“. Ansamb- Retas ir netikėtas sąskambis is- |ing0S nuotaikos — tačiau plo- zo pirmininkais", 
lis dainuoja tris posmus lietu- kart suintriguoja klausytoji . 
viškai. Koncertą pradeda liau- kuris ima sekti temų įstojimą, tensyvumu!

Ta proga Toronto Apyl. Šal 
pos K-tas reiškia padėką auka
vusiems ir tikisi, kad torontie- 

KLB Toronto Apyl. Šalpos čiai, kaip visuomet, bus duos 
’ i ži- nūs šalpai ir tuo nepamirš savo 

Baigus, šilti niai apie gautas aukas iš šių or- j vargą patekusių tautiečių, li- 
lis dainuoja tris posmus lietu-kart suintriguoja klausytoj; , ja jabai ilgai vis didėjančiu^m- plojimai. Tai buvo vienintele ganizacijų ir asmenų: 1. KLB kusių Vokietijoje.
viškai. Koncertą pradeda liau-kuris ima sekti temų įstojimą, tensyvumu! rusų daina rusų kalba, kurią an &v. Kom-ja 22,50 dol.; 2. K. I oronto Ap. Šalpos K-tas.
dies šokiu „Kepurine“. Toliau lw spręsdamas kartu seną liau Liaudies šokis „Džigūnas“ ir samblis atliko.
eina liaudies daina „Praded auš 1 tasai naujas. Ta”, ii muzikos Toliau liaudies šokis „Blez- nio jis yra subtilus ir taip es-kaip oficialiai skelbiama, apie
relė auW. Jausti publikos sa- Liaudies šokis „bagutt —sprendžiant, tikras makabrinisdingėlė“, su įžangine muzikėle. mingai skiriasi nuo to, kas iian 7.000 nauju pareiškimu troi»- 
votiškas rezervuotumas, įtemp- vestuvims isčiame minore. Čia paaiškėja, Publika vėl tokia, kaip pirmoje die“ Tarybu Sąjungoje vadina-siams kelti. Atrodo, kad ligi
ta mąlsi nuotaika. Tohau—be mantehs ansamblio programoje kad instrumentų sąstatas kiek dalyje: šaukia, trypia, rėkia, ma liaudies menu“ Drg. Jaun šiol daugumas ūkininku dai te- 
galo miela ir iraži liaudies dai-— net abejoju, |yta8. Be bagno — grand ritmiškai ploja... Susidaro įs- zem betei savo pastabose išeina begyvena senuose vienkiemių
na „levarėho tiltai“. Atliekama kas. ! Jisai lėtas, pasivaikscioji cassa _ jvesta kažkas pana-pudis, kad čia nėra tiesioge iš normos" ribų Pirmiausia ji trobesiuose.
labai švelniai intonuojant. Dai- mo ritme šokis, bent kiek pu-šaus į ksilofoną, panaudotas la- transliacija, nes radiofonas la- ra”da kad trūk‘sta dain„ >nu. Nors jie ir gyveno ten, bet ju 
na perdėm lyriška ir menantis senovišką „Havaną bai vykusiai, balsas galingesnis bai nemokšiškai ima kirpti ap- dienin’ės sovietinės tematikos, gyvenimas buvo suvaržytas, 
savo giedrumu ypač žavinti, arba Musette — Gavotą. Be ga už zinomą medinio ksilofono lodismentus! „Žiema bėga, že atSpindinčiu dabartinį liaudies nes trobesius, kaip ir žemę, vai 
Publika kiek piadeda sušilti. Po ° gįa stus, io ^o-inis taiP toną. 1 as instrumentas dar pa-mė lodos žinomoji Švedo gyvenįmą...“ Ar neužtenka bla dė visokie kolchozų viršininkai,
jos — liaudies daina „Tykiai, galėjo rašyti Mozartas Hayd- didina šmėklinį muzikos charak harmonizuota liaudies daina su mažo su atiiktaisiais politmeno nustatydami, kas, kur, kokioje
tykiai Nemunėlis teka“, palydi-nas arba Gluckas! Gal tai ne terj. _ Publikos plojimai pe- tinkama dideliu entuziazmu irnumcriais! o jeigu imtu an. troboje ir kiek žmonių turi gy- 
ma instrumentų. Instrumentą-kas kita, o viduaramzių <^,.0^3 j audrą. plojimais. Tohau — liaudies šo samblis tikrai dainuoti tai, ką venti. Tačiau bent iš paviršiaus
cija patobulinta. Ilgi ir šilti puL 11111 menuetas, amžių icg . j^ „Kiškelių Polka“ — Švedo k‘s „Oželis , kuris vėl kauka- šiandien dainuoja liaudis tai pažiūrėti atrodo, jog Lietuvos
likos plojimai. liaudies pasąmonėje pdkreip- poikutė skudurams. Atlikta lamais ir staugimais sutinkamas. uždraustu sakysim: „Jau pra- kolchozininkai dar vis tebeturi

„Kubilas“ visiems gerai žino tas, suvirškintas n „suhetuvin-bai švariai. Taip patinka publi- „Pasvarcyk antela“ — vie- ž do obelys ir kriaušės, pasi-šiokį tokį savarankiška gyvem- 
mas, grojamas, kaip ir anksčiau tas . 1 alyginti gražiame aran-kaj( jog jr vėi reikia kaitoti. nas is senųjų „nemirtingųjų“ skleidė utėlės piačiai...” arba mą, o Lietuvos kolchozai labai 
is ansamblio girdėta. Publika zamente tą pati šoki J Juzelui- Vos anonsuojamas šokis „Malu ansamblio deimančiukų. Ploji- >nūd»enė“ kolchozininkų dai-skiriasi nuo „plačiosios tėvy- 
P*"1"3 J ntmmguS plojimus, nas Įtraukė 1 savo baletą „Ant nelis“ — jau publika ploja ir mas 1 šios ilgos ir nuotaikiu-na. „Verkė gaidys ir višta prie nės“ kolchozu. Šitas dalykas 
reikalauja šok} pakartoti. manų krantelio —Įdomiai sv. rėkia. Šokio pabaiga paskęsta gos dainos ilgi bei šilti! kolchozo pririšta! Ką noii, tą bolševikams kaip tik ir nepatin-

Po jo — „Piemenehai‘ B. edas sprendžia eitą ansainblm aplodismentų audroje. Šokis „Klumpakojis“ — šo- daryk_į kolchozą nevaryk!“. . ka. Todėl jie dabar užsimojo
D^nono trumpas „Charakter-problemą: šokėjų sėjimą so- 21.37 vai. koncerto tęsinys ka dvigubas šokėjų sąstatas ' J launzems skun paspartinti vienkiemiu ardymą,
stuck liaudies instrumentams, kiui sustojimą pirmajai figų- jungiama salė - į nežinomo šo (ansamblis ir Vilniaus universi 11 au a gn J^ze™ Tas ardymas šiemet pradėtas
šis trumpas dalykėlis — tai re rai. lam tikslui šitame šokyje kio muziką. Publikos plojimai teto studentai saviveikliniu- į į’ a°į ano^ ino plačia agitacija. Noi-ima įkalti
tas perliukas! Jis parašytas įsi parašyta instrumentme įžanga,/vmiai menkesni. Transliuoja-kai). „Pastanovka“ - Gudavi- a^ °et ™aakolchozininkams, kad jie palys 
gilinus j primityvių liaudies ms sudaryta is šokiotematinių u: ma švedo harm, liaudies daina čiaus. Dėl šokio „lietuvišku- - dabar/įienO buvo meno de f °besills keltu 1 užplanuotas 
trumentų technines galimybes, dimentų. lai nelygmant pns _ nieko ypatingo. Plojimai mo gahma ginčytis. Labai vy- k da MaskCofe _ uzb^u’ Keliantiems trobesius
Pavyko komišką skudučių tu- mena įžangos 1 Strausų vaisus, silpnesni. Toliau - tariamai kus. ir balsi instrumentacija. So koncertavo °£zinua° ^u^ žadamos paskolos .r kitokios 
tavojimą ir tariamąjį „falsyvu kurios taip pat yra trumpos Haudies šokis „Kolūkio pirmi-kėjų labai daug - sprendžiant H ° g^u . "ų 1,eluV11^ lengvatos, kaip traktoriai iš M
mą perkelti rimtos muzikos uvertiurmes simfometes. Šoku ninkas“. štai jisai, tas „tarybi-įš baisių trepsėjimų... Publika Kas gi sudarė visą ansamblio TS, kurie galį iš karto visą na- 
į®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^ n^s tikrovės šedevras“... 1 ai šėlsta, „bis rėkimai. pasisekimo pagrindą __ tvras m4’ b’S kokį kopūstą, pervežti

>5 ne kas kita o žinomas vaikų Žai Suvestines pastabos. Koncer belaikis giedras lietuviškumas? i kit4 viet4- Keliantiems trobe- 
dimas ratelis: „Mus kolūkio tas didelis pasisekimas, tai sius paskolų žadama po 4.000

x pirmininkas vidury ratelio. ..“ matyti iš daugybės pakartotų Griauna vienkiemius. rb žadama ir daugiau lengva- 
I Paskui, pagal reikalą: „Mus numerių. Jį gadino politmeno ’ Po karQ bolševikai, vos tiktų' — pvz. kitų kolchozininkų 
i į01u,kl° karvmmke, paukštiniu- numeria1. Kovo 10 d „liesoje jsi lėj Lietuvoje> tuoj pagalba darbu, miško medžia- 
I kė, kiauhninke... vidury rate-RIFSR ir Gudijos liaudies ar • ūkininJkus Atėmį iš ju<£ ga, plytomis ir kt.
| ho O visa tai pakaitomis su tiste Irma Jaudzem tikrai nesi- sujun ■ jas ; kolchozį* o ukl.’ x=XK==<}c=o<x==> 
g neįdomia polkute, ilgai be galo, gaili komplimentų. Kitame nįnku* D<ve‘tė -uose dirbtj na

ue krusto.
X gal tik pusė publikos ploja!

i W. A. L E N C K I, 
I B. A., L. L. B. 
t TEISININKAS —

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
$13.300. Bloor-St. Clarence, pusiau atskirtas, dideliu kie- 

J mu, gražiu darželiu; dvigubu garažu. Namas 7
3 kambarių, visi tinkuoti, šviesūs ir jaukūs. Didelė
X moderni virtuvė; vandeniu-alyva šildomas. Įmo-
S keti nemažiau $ 4.000.
# $16.900. Linolne A., atsk. g. muro, 9 kmb., did. ir švies.;

2 virt., parketas; įmokėti $5.000.

| 1. Namai pardavimui
X Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant 
v namus įvairiose miesto dalyse.

| 2. Paskolos
a Parūpinami pinigai Įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 
K Paskolos statybininkams ir NU A paskolos.

3. Insurance
i Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 
i ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

į Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
’ po pamaldų.
! KREIPTIS OL 6381

J®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®',

- , - , .- ninkus privertė juose dirbti pa-Plojimai skystoki, „Tiesos numeryje dideli savo našiai kaį bauJdžiavos Iai/aiL 
žavėjimąsi liet liaudies menu is d ni dvaruose. Lygiagic- 
reiskia rusų tenoras Lemeše- čiaį su ūkininkų žemių sukolek holz'e. Pamokos vyksta bemaž 
\ a». ai mums visai supian a tyvinimu buvo varomas ir vien kasdien po vieną, o kartais ir 
ma. ui. iauies menas ui i kjemįu trobesiu kolchozinimas. truputį ilgiau kaip valandą. Ją 
giedrumo, natūralaus muzikalu Trobesiai buvo‘ardomi ir veža- uoliai lanko apie 15 vaikų. Tuo 

mi į užplanuotą kolchozo cent- džiaugiasi ne tiktai pati mokyt, 
rą, vadinamąją „gyvenvietę“ A. Gasnerienė, bet ir visi vaiku 
visai nesiklausiant jų savinin-čių tėvai. Kun. V. Šarka, 
kų. Tačiau, nepaisant bolševi B Mažosios Lietuvos lietuvių 
kų agitacijos ir žiaurių pastan- Amerikoje gali būti apie porą 
gų, toks prievarta vykdomas tūkstančių, Kanadoje, Austrai; 
vienkiemių kėlimas nesisekė, joje ir Pietų Amerikoje yra po 
Kaip dabar aiškėja iš vyr. sta- porą šimtų. Vokietijoje subur 
tybos kolchozuose valdybos virta į organizaciją apie 12.000. 
šininko Variakojo pranešimo M Išradus Rayonu siūlus, auto 
per Vilniaus radiją, tik daugiau mobilio padangos tampa daug 
kaip 2000 kolchozininkų trobe stipresnės. Jau visu 100 proc. 
siu buvo perkelti į tokius rusiš naudojami tik Rayonu siūlai 
ko tipo centrus. Dabar esą, vietoje medvilninių.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

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.

IŠ VOKIETIJOS...
Atkelta iš 3-čio puslapio.

®®®®S®®®

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON i
::

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, :: 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek- 

mad'ienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

J į) į n tiri t P PARDUOTI AR PIRKTI
’ • • * NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 

bandykite paskambinti mums.
Štai tik keletas pavyzdžių:

$1.600 Įmokėti, St. Clare-Dufferin, 4 k. mūr. namas, 
pilna kaina $10.000.

$4.000 Įmokėti, Bloor-Dufferin, atskiras 8 k. per du augš- 
tus mūr. n., tvarkin. užlaikytas, pilna k. $16.000.

$5.000 įmokėti, Queen-Dovercourt, 10 k. mūr. namas, 
įvažiavimas į kiemą, g. paj.; pilna kaina $15.500.

$5.500 įmokėti, H. Park, 9 k., gerų plytų namas, vand. 
šild., gerai užlaikytas; pilna kaina $15.500.

$6.000 Įmokėti, Dundas-Dovercourt, 10 k. mūrinis namas 
su baldais, geros pajamos; pilna kaina $14.500.

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.

Įstaigos tek: OL. 7996 arba OL. 7997

s? VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK

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

Toronto, Ont. KE 3027.
►®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® < 

v®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®- 
X KE 1118

y

J. GREEN i
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 

mumis — mielai Jums patarnausimi X
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®<

HAMILTONUI. TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

H Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
H Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

JDr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
v Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
X Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 
X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

:uztutii

8

BALTAKYS PLIOPLYS
Namų telef. LL 3810. Namų telef. RO 3345.

POŠIUS MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namu telef. JU 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®< 
LA 7570 $

WILLIAM BENDENA £
REAL ESTATE X

S 
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto. g

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis &
— mielai Jums patarnausimi ą

«

''

0

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

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.
i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

:

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES:

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

P U N K R Į ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.
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LEBANO AMBASTDORIUS ĮSPĖJA VAKARŲ 

PASAULĮ.
Lebano ambasadorius JAV-atstatymas yra vienas būtiniau 

ėms Ch. Mahik, kalbėdamas šių reikalų. •
Washingtono Universitetą bai ■ Anglijoje 12 metų mergaitė 
gūsių išleistuvėse, patarė Va-užtiko pajūryje vandens išplau 

pradėjo karų pasauliui laikinai atsisa- tą jūros gyvio lavoną, kurio ko

&Sf COOLEE, Atta. 
ALBERTOS PROVINCIJOJ. 

. Birželio baisiųjų dienų priminimas. 
KLB Edmontono apyl. vai- ir t. t.

dyba suruošė birželio baisiųjų Po Juodelio kalbos . , .
dienų minėjimą per radiją. An-dainuoti lietuviškas daineles, kyti „patogaus gyvenimo“, jei jos išaugę nugaroje, dantys — 
glų kalba apie Lietuvą Ed- bet griaustinis dar daugiau šau norima nugalėti susidariusią pa liežuvyje su kastuvo formos 
montono radijo stoties paskai- dė ir tuomi dar daugiau į pri- šaulyje krizę. uodega. Mokslininkai, perėmę

į ta pietinėj Albertoj girdėjosi imtuvą atsiliepė ir teko priimtu Šiandien pasaulis reikalingas minėtą gyvį tyrinėti, teig.a, 
'neblogai. Pirmiausia pagiojcvą užsukti. „dvasios didvyrių“ — pareiškė kad iki šiol toks gyvis nebuvo
Lietuvos Himną, paskui p. Juo Labai esu dėkingas Edmontu an>basadorius ir todėl reikia pa žinomas.
delis gražia anglu kalba 9 minu no lietuviams už suruošimą uošti sutikti sunkumus. H Indijoje prie Kaupui trau-

maTknv/i nlatim“m7 vaiuš" s“rtes PaPasakoJ° aPle Lietuvą, nors 15 min. oro bangomis pa- keistis gerybėmis, laisvės kinys užvažiavo ant keturioh-
mas knygų pla mo vajus, Sp ariiF, C11iail5wma ir m__ _______i.idėjomis ir žmonėmis bei jų su-kos dramblių, kurie sugulę ant

gebėjimais yra tinkamiausia bėgių miegojo. Traukinys vi- 
priemonė ne vien šaltąjam ka- sus dramblius užmušė ir pats 

Darbai. rui užbaigti,
Darbai anglių kasyklose pas nu° katastrofos išgelbėti.

mus East Coules eina neblogai. Kalbėtojas pabrėžė, jog Ry- 
Dirbama 4 ar 5 dienas per sa- Europos, jų tarpe ir Baltijos 
vaitę, bet naujų darbininkų dai Valstybių, nepriklausomybes

HAAAI>LTOM
SPORTO KLUBO T. FONDO VALDYBOJE 

GEGUŽINĖ PASIKEITIMAI.
praėjo su nemažu pasisekimu. Iš valdybos balandžio 27 d. 
Buvo sužaistos futbolo rungty- išstojo Motiejus Lazdutis, iš
neš tarp Toronto LSK „Vytis“ buvęs joje beveik tiejus metus, 
ir Hamiltono LSK „Kova:. (Į valdybą p. Lazdučio vieton 
;:0 Toronto naudai) pašaudyta pakviestas Povilas Kanopa, pra 
iš šautuvėlių, pasišokta prie ge dėjęs eiti pareigą nuo birželio 
ros muzikos. Klubo kasa pa- 1 dienos. T. F. Valdybos veda- 
pildyta beveik 170 dol. mao f««****i**v vajuo, op . c„iailx„ma ir m • • •• . • • • u-" iMalonu pasidžiaugti gražu audos Atgavimo sukakčiai atžy aP‘f suUicių sulaužymą ir ru- minėjimo baisiųjų birželio mc- 

iviaiunu m į, į, t, 7 su-bolseviku 1940 m. jėga uz-nėšio dienuvietos sportminku veikla, kurie meti davė gana gražių rezulta- Uetuvos> a ieJ gaisius dienų- 
savo eilese turėdami žymius tų. likimasi išplatinti knygų tfėmi^us į Sibiro vergu sto- 
sportininkus, kaip P. Vaitonis, uz > 00 dolerių. vykias 1941 m. birželio mėnesj
A. Tėvelis ir kit. garsina musų Didesniąją šio darbo dalj at- ’ 
kolonijos vardą, kaip pav. pas- liko valdybos pirmininkas St.
kutinėse Pabaltijo tautų žaidy-Bakšys, pats vienas išplatinęs PAJIESKOJIMAI 
nese Toronte, lietuvius atstovą daugiau knygų negu visi kiti 
vo šie hamiltoniečiai: P. Vaito-valdybos nariai kartu paėmus, 
nis, K. Paltarokas, A. Grajaus- P. L.
kas ir V. Subatnikaitė. Sportu Tautiečiai, kreipkitės kiekvienu 
klubui vadovauja aktyvus spor reikalu pas tuos, kurie skelbiasi 
tininkas Alg. Grajauskas. „Nepriklausomoje Lietuvoje“.

LONDON, Ont.

bet ir žmonijai nušoko nuo bėgių.
Nėra klausimų, kuriais negali

ma būtų kreiptis į spaudą. 
Lietuvi, reikale pirmiausia 

kreipkis pas lietuvį.

. Pajieskau Alfonso Gudai vjncijoj šiemet labai daug ir 
čio, buvusio ledo ritulio ir kitu dažnai lyja, taip, kad vietomis 
šakų sportininko, kuris, atvy- ^os drėgmės yra net perdaug, 
kęs iš Belgijos, kurį laiką gy Įjpės visos gerokai paklusios. 
veno Sudbury, Ont. Aš jam pa- o nekurios net veržiasi ii iš 
žiravau 500 dol. Tris šimtus krantu. A. Vaisnis.
grąžino. Iš Sudburio išvyko •
Hamiltoną, o iš ten į Vakarų POVANDENINIS PLAUKI 
Kanadą. Būsiu dėkingas jei kas MAS KANADOJE, 
praneš jo adresą man šiuo ad
resu: Mr. Vladas Skripkus, nįam povandeniniam plauki- 
194 Bloor St., Sudbury, Onta- mui, kuris rado pritarimą Eu- 
no- ropoję, buvo priežastis kai ku-

P. Robert faktu pilna, bet ir įspėjimas'ka * * * rių Povandeninių klubų steigi-
provincijos nadiečiams ir laisvojo pasaulio ~ Jieškomas yra Jonas Pu- mos‘- kįbas Kanado

p. Harry žmonėms apie komunizmo gics leikis, Chicago, jieško Sofia Jo- )UV0 Is ei& as °5?n eį 1 
1 - ’ Prašom atsiliepti, arba klubai Yra Įsteigt! Hamiltone,

tų žodžių ir supratimo pabal -konferencijas su vakaiiečiais lo kas ji žino, prašau pranešti jo Windsore, Winnipege n Van 
tiečiams. P. R. Mitchell, kvies- šia tik dėl laiko, o laikas dirba adresą, labai skubiai, šiuo adre- couveryje.
damas pilinai persiimti ir pasi-ju naudai. su • Sofija Jonelytė, 2832 Rose- Jack Carroll, rašydamas Ka
tikėti Vakarų demokratija, pa- Pabaltiečių atstovai kalbėjo mount Blvd., Montreal, P. Q., nados žurnale Weekend e, įspe 
brėžė, kad ji kartais turi ir mi- savo gimtomis kalbomis ir uu- Canada. ja, kad keletas drąsių povande
nusų. Bene vienas ryškiausiu vo karštu plojimu palydėti. Jie ninių spoitininkų yia piaiadę
minusų yra lėtumas: nevisada užakcentavo, kad Pabaltijo tia-!aisv? mylinči4 žmonių daimo-savo gyvybes, norėdami pasta- 
tuojau daroma tai, kas turėtų gėdija ir laisvės kova nėra jų Je vienybės dvasioje. Londo-tyti rekordą gylio ir ištvermes, 
būti daroma neatdėliojant. Far vienų reikalas, bet ir viso lais no.Free Preas idė 1° išsamų nu- arbma, kad jie nepažino plauky
lamento narys H. White pažy-vojo pasaulio. Latvis prof. A nėjimo aprašymą. L. E-tas. mo prietaisų. (CS).
mėjo, kad ne pirmą kartą turjs Dreimanis sumaniai, vedęs mi- 
progos susipažinti su skau- nėjimą padarė jų kalbų sant- 
džiais pabaltiečių gyvenimo įvy raukas angliškai.
kiais ir pilnai tam tikis, nors T................., r. T._
daug kas tiesiog negali įsivaiz- tor Tril pareiškė, kad Ukraina 
duoti, kad tokie baisūs dalykai kenčia priespaudą ir trėmimus 
gali būti dabar — 20 amžiuje, jau daugiau 200 metų, bet ypač 

Pagrindinis minėjimo kalbe- dabar jo tautiečiai ncapsako- 
tojas buvo vengras Frank Ba- mai naikinami, 
banec, pats savo akimis matęs Bendrai minėjimas praėjo 
komunizmą ir jo siautėjimą darniai ir susikaupimo bei visų

LONDONO PABALTIEČIAf 1941 M. BIRŽELIO 
TRAGIŠKAS DIENAS

šiemet paminėjo kartu su akrai Vengrijoje, nes ten buvęs kaip 
niečiais ir vengrais. Minėju nan Kanados pilietis nuvykęs. Jo iš 
atsilankė Kanados Federalinio sami kalba buvo netik šiurpių 
parlamento narys 
Mitchell ir Ontario 
parlamento narys x t o__
White. Jie abu pasakė daug sil mę. Komunistai per nuolatines nelytė.

MAS KANADOJE.
Prietaisų išvystymas ilges-

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

V

f i
J

f9

rio. DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną

Ukrainiečių atstovas p. Vic-

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMA1

GRE1TAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

: MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
I Tel. RA7-3120
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36

X X

i I
K

S

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

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

kamb. su centr. šildymu. 
Naujas namas. Kaina $16. 
500. Įmokėti $5.000.
3- 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. 3-jų metų. 
Kaina $13.500. Įm. $6.000.
Vasarvietės:

Square Lake Netoli St. 
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 
tai po 60 et. kv. pėda. 
Avė. 2 lotai už $1.950.
St. Zotique kampinis lotas, 
viso 3 lotai—po 80 et. kv.p.

lo-
42

Ž—nn himmJL Jinn 
X

o XX
Visais nekilnojamo turto pirkimo X

bei pardavimo reikalais kr ipkitės 
j didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE
įstaigos atstovą Hamiltone

: Paskolos namų statybai: iš 5%% netoli užbaigimo na- 
• 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 ĮSTAIGĄ.
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.

A. PRANCKEVIČ1Ų.
Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo

se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

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

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Hani Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

•sssssssss*

IMIIIMM 
HRStįUU.
HMICt

Paimame 
tome j 
realyje 
Darbą

iš namų ir prista- 
namus visame Mont 

ir priemiesčiuose, 
atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

P. 
F. 
B. 
B. 
i

.2,50 

.1,50 

. 1,75
2.00
1.00 
2.50 
5.00
2,50
1,50
1,50
1,50
2,00 
2,50
2,00
1,00 
2,50 
0,75

‘Dėmesio šiam sąrašui!
Be knygos nemiela bus ir vasara, kas gi veikti atostogų 

netu, jeigu nėra knygos? Tuojau rašykite į „Neprilkausomą 
Lietuvą“, pasirinkę iš dedamo čia sąrašo. 
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas . . .3.25 
fl 1 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ........................5,00
S. Būdavas. VARPAI SKAMBA, romanas ....................... 1 ,S0
Amerikos lietuvių VARDYNAS ................................. 5,00

Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
Krėvė. RYTŲ PASAKOS ......................................
Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ........................
Moriac. GIMDYTOJOS, romanas ..............................
Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ...................
Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................. • •........
Paukštelis. KAIMYNAI. Romanas.................................
K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI.

(Merirnee. KOLOMBĄ, romanas.............................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO............................
p. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU...............................
Pirandello. PIRMOJI NAKTIS.......................................
[Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 
Tutinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................
'Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ.................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.............................
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA......................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .......................
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50 
K. Binkis. LYRIKA......................................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ . .
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas. . . . 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................... $
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI................ $
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS .......................... $
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ..................................$
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI . . . 3,00 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI .......................... $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..................................................... $
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas......... ..  $

- J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $
IV. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................................
|J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas..............
lDr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...........
(P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .......................
į S. Zobarskas, RIESTAUSIO SŪNŪS, vaikams . . . 
‘ S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams.........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .......................
V. Tarnu liūtis, SUGRĮŽIMAS..................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ...........
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........
J. Gailius, KARTUVĖS...........................................
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis.......................$

2.
4.
5.
6.
7.

w.

$ 
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

2,00 
2,00 
2,50 
2,— 
0,50 
1,— 
1,—

1

1,50 
2,— 
3 
2,— 
2,50 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0,30 
0,30 
1,— 
1 — 
0,25
0,75 
1,— 
2,50 
0,50 
2,50 
2,50 
2,00 
2,25 
2,50 
1,75

Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelės .... 
Putinas, KELIAI )R KRYŽKELIAI, poezija. . . . 
Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė.........
Prosper Merirnee, KOLOMBĄ, romanas................
August Gailit, TOMAS NIPERNADIS, romanas

8. Francois Mauriac, GIMDYTOJA, romanas. .. .
Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 

7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
j ūkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.
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Montrealiečiai, ateinantį sekmadienį, birželio mėn. 27 d. 
visi j skautų - čių rengiamą

JONINIŲ MŪGŲ
kuri įvyks p. J. Mozūraičių ūkyje, St. Lin, 35 mylios
nuo Montrealio. * Smulkesnės informacijos kronikoj.

Montrealio Skautų-čių tuntai.

TORONTO IR HAMILTONO B-N1Ų VALDYBOS
š. m. birželio m. 26 d. (šeštadienį) p. V. N arusio ūkyje rengia

Joninių ir Petrinių gegužinę
X1 Turtingas bufetas su minkštais ir kietais gėrimais! Puikus šokiams orkestras! Laužas!
▼ X
^Pradžia 4 vai. p. p. Pabaiga 12 vai. naktį. X

i ’ __ __ KLB-nių Toronto ir Hamiltono Valdybos

AKTUALU VILASALIEČIAMS
H. Beilazzi kandidatuoja į Mokyklų Komisiją. J I T'KT7 \ T I

Hubert Beilazzi, Bellazzi-La šomas, jis sutiko kandidatuoti į V,,-/
Co. pirmininKas, Catholic School Commission <5

spaudo icTVr Flačiai žinomas Ville Lasalle per rinkimus liepos 12 d. Bal- KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS.

Liepos 3 d., 6 vai. vak. Tu- nuo liepos 24 d. iki rugpj. 2 d. 
ronto katedroje susikaupimas, Jon priimami ir ne skautai 8-15 
maldos valanda: Švč. Sckia-m. amžiaus. Dienos mokestis 
mento išstatymas, J. Em. Kar 1.50. Vaikus galima registiuoti 
dinolo žodis, J. E. Vysk. V. kekvieną sekmadienį po mišių 
Brizgio pamokslas. Muzikinę pas Vyt. Tasecką, arba bet ku 
ualį išpildo Pris. par. chotas, riuo metu klebonijoj, 
ved. V. Verkaičio.

Liepos 4 d., sekmadenį, Ha
miltone: 10 vai. ryto iškilmin
ga procesija nuo Aušros Vai- . , „ , .
tu bažnyčios į katedrą. 11 vai. nĄ° P1a^aV° 1U&
Pontifįkalinės mišios. Jas celeb PJuįo 2 -29 dd. Priimami ir ne 
ruoja J. E. Vysk. V. Brizgys, ateitininkai nuo 10 m. amžiaus, 
pamokslą sakys prel. Pr. Juras. Dienos mokestis 
Mišias gieda šv. Jono ir Aušros P^ 
Vartų jungtinis choras, veda- P\ne Er; Rd? ta
rnas kun. B Pacevičiaus. ar.^a k\eį°n?We- c

4 vai. iškilminga ak ademija ™?KįAS. Sendzlkas ir 
Marijos Garbei, Westdalle Ha- w r n r11. KLK Veikimo C. Valdybos |^ITUOKĖ J-V^us <r M. 
pirm. p. Inž. P. Razgaičio at. p a vonri’rv’ri t ai 1darymo žodis, Prel. M. Krupa- paKRIKsTYT1 Jurgis - Alek 
vičiaus paskaita, Sveikinimai ir sanįras/aveckas ir Zlta ‘ 
rezoliucijos. Meninę dalį išp.i- na 
do „Varpas“, vadovaujamas SEKANTIS „DAINOS“ 
muz. St. Gailevičiaus. gi upės narių susirinkimą.-:

(Priskėlimo Parap. Žinios). ivYks birželio 25 dieną, penkta
dienį, 7 vai. v., 235 Pacific Av., 

SEKANTIS „DAINOS1' pas p. Matulevičienę. Visos na- 
narių susirinkimas įvysk birž. rėš prašomos skaitlingai daly-

ATSIŠAUKIMAS J MONT REALIO LIETUVIUS.
Baigėsi mokslo melai šešta-dol. pas mūsų inkasemus, kaip nty Lumber

dienio lietuviškose mokyklose, jau buvo skelbta ... . w -
o jų pabaigtuvių iškilmės įvy-kiekvieną sekmadienį po pa- biznierius praneša, kad kandi- savimas vyks < 644 Edward Si. 
ko birželio 19 d. A. V. pavapi-maldų A. Vartų parapijos sale- datuoja 1 Colholic Scnooi Com- taip 7 ii 8 vai.
jos salėje. Šiemet mokyklų va-je mūsų iždininkui p. J. Luko- mission trečios seniūnijos (Wa ) Balsavimo teisę turi šios se 
dovai galėjo visus vaikučius ap ševičiui. ‘d o) atstovu. Rinkimai .įvyks niūnijos nejudomo turto savi-
dovanoti už jų stropumą ir dar Neatidėkite šios pareigos ki- liepos 12 d. įlinkai).
bštumą įvairiomis dovanomis, tai dienai, nes Jusu parama mu Mr. H. Beilazzi kandidatuo- Mr. Beilazzi gali daug pa- 
neaplenkiant nė vieno. Tuomims yra šiandien būtinai reika- Ja perrinkimo siekiantį A. dėti School Commission, atsto- 
norima juos paskatinti kitais linga. KLB M. Ap. Valdyba. Leroux. vaudamas 3-čią seniūniją, ilki
metais būti dar darbštesniais. SKELBIMAS Gimęs vasario 28 d. 1908 m. ma, kad jis susilauks didelio
KLB M. Apyl. v-ba, gerai įver- Norintieii dalwauti’ VI IKn St7 Jean de la Croi,X PaiaP‘j°Je> balsuotojų pasitikėjimo.
tindama šešt. mokyklų dideli Vadovybės nriemime vakario M,ontr<,alyjc> penktuoju pen- 
inaša lietuvvbės ualaikvmui Dli mime vakario kjo]jkos nariu šeimoje. Mukęs-
Lupančio.“ka'lOK „X“ «« • '° Christ.a„ Brother. nteojt
™6pS.uviU iremHoms pa. " lt,ekv‘f1,’’ sA'k™d‘c"l «•»>•» Si. Fam.lle Academy. ”
7 paudigruvrų premijoms j a pamaldų. Ausros Vai tu pa- M1. arieiffVvpnn Vii .

skyrė 160 dolerių, o L.ituanisti- anii viršutinei? sal< ie nr Mr‘ B a apsigyveno Vii- > W
kos kursams anie 60 dol viso. l. V,'a tJc. Pa“ le Lasalle 1929 metais vietos „z; įJ;

, ,rsams aP‘c °“ aoi--bet kurj KLB Montrealio Apy-‘ ® M 220 dol. Šiuo metu B-nes V-bai hnkės Valdybos narį. Registru- iaPl.ia* 1 ūfU8- 
yra dar vienas didelis rūpestis, ci a baigiasi Iiepos į dien 
kaip paremti skautų ir neskau KLB Montrealio Ap. V-ba. 
tų lietuviško jaunimo stovy-a^.' yQvTop.u rn f N/INIFRIiJ 

Mūsų turimos lėšos baigiasi. ”luI\1KtALIU ‘NZIINILKIŲ
L ____________ ________c .
dienai tėra sumokėję apie 30 pirmadienį,

jūsų paramos, mieli tautiečiai. Minėje salėje. Kviečiami visi na nd Knights of Columbus Ville

reigose. Mes apeliuojame į Jū-ml technikiniu veikimu atsilan- 
sų lietuvišką sąžinę, būkite jaut 1 1....

vasaros susirinkimas.
TAUTIEČIŲ

PATARNAVIMUI.

Vedęs 1939 m. su gailestin- 
kaip paremti skautu ir neskau J izi n lį/innirpaGn A „ V 8a seserim Miss Eugenie Mes
tų lietuviško jaunimo stovy-as? °" "”,iiSn D7 tCr’ yra 2 vaiky tėvas'

Mūsų turimos lėšos baigiasi, MONTREALI° INzINIERIŲ 1944 m. jis įsteigė Bellazzi- 
o solidarumo mokestį iki šiai draugijos susirinkimas įvyks Lamy bendrovę.
22___  ___  ____ -- r -- ~~ j---:, birželio 28 d., o Ville Lasalle Chamber of Co
žmonių, tai bus 60 doleriu. Bt vak vak> Vytauto klubo žemu- mmerce vicepirmininkas; Gra

ines negalėsime ištesėti savo pa r,a^ k norintieji įstoti ar besido Lasalle atstovas.
x Mr. Beilazzi visad buvo ne

Tai bus paskutinis šios paprastai aktyvus ir vietos ben 
V-ba druomenėje ir parapijos veiklu 

je.
Gausaus prietelių būrio pra-

resni priaugančios kartos remi 
me, juos auklėjant lietuviškoje 
dvasioje, paremkite mūsų dar-
bą. Tai galite lengvai atlikti už f j 
simokėję solidarumo mokestį 2 paskolomis, draudimu, namų ir 

žemės pirkimu spręsti P, Ada- 
monis priiminės interesantus 

labai geroje vietoje -— Fronte- kiekvieną sekmadienį tuojau po 
nac 2131 — delikatesų restora- pamaldų A. V. parapijos salėje, 

šalia kiosko.
PRANEŠAMA, 

kad nuo š. m. liepos mėn. 5 d. 
Adamonio ir Budriūno Real įs
taiga dalinai persitvarko: pakei 
čjami telefonai: į PL 8501-2. 
Duodamas vardas „District-Es- 
tate-Brokers“. Adresas, funkci 
jos ir savininkai — tie patys.

JONINIŲ VAKARIENE, 
^subūrusi apie 150 asmenų, pra

ėjo gražiai, ją vedant p. Kęs
gailai. Pasveikintas klebonas 
kun. J. Kubilius ir Joninių pro
ga jam įteikta dovanų. Gražiai 
vakareinės metu giedojo p. Vy
tė ir p. Keblys.
SPAUDOS BENDROVĖS„N 
EPRIKLAUSOMA LIETU

VA“ VALDYBOS IR 
DIREKTORIŲ 

susirinkimas šaukiamas šį pen
ktadienį, birželio 25 dieną, „N. 
Lietuvos“ redakcijoje, 8 vai. va 
karo punktualiai. Visi valdybos 
nariai ir direktoriai maloniai 
prašomi dalyvauti.
LIAUDININKŲ - Varpininkų 
klubo narių susirinkimas bus 
birž. 26 d., 6 vv. Ville Lasalle, 
176—8 Avė. Kviečiami ir pn- 
jaučią.
JŪRŲ skautų vakaras Golfo 
klubo salėje buvo gražus ir sek 
mingas. Dalyvavo apie 200 sve 
čiu.
NEUŽMIRŠKIME paaukoti 
Lietuvos išlaisvinimo tikslui — 
Tautos Fondui.

Susijusiems klausimams su

PARDUODAMA

nas ir grosery.
Teirautis nurodytu adresu arba 

telefonu: FA 0342.

» PRANCŪZŲ KALBOS
E' PAMOKOS

pas p. Bulotienę,
Ville Lasalle. Susitarus kehe- 
ms mokiniams, galėtų nuvykti ! 
j namus ir kitose miesto dalyse. -

Susitarti tel. HE 3^19.

SULLIVAN REALTIES Co.
63511410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar 
namų telefonu HE 7877. 

* * * 
Pasirinkimas namų, ūkių ir va

sarnamių įvairiose vielose.

j“

j Dr. J. Š E G A M O G AS j 
S CHIRURGINĖ ir BEND- i

ROJI PRAKTIKA 
'office 4906 Wellington 5 
• VERDUN. Tel. YO 361L | 
; val.: 11—12, 2—4, 6—9, | 

šeštadieniais 11—1

!arba pagal susitarimą. S 
namų 1038 Osborne Av. J 
: VERDUN. Tel.PO 6-9964 jį

Įe.-'.'.'—mh'~* *«<- >»~l —

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MA LĮSK A 
priima: 9 a m. — lo p. m: 
5303 Verdun A„ Verdun, 

Telef.: TR 4547.

ŪKIAI PARDAVIMUI.
84 AKRAI su gyvuliais ir 

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

ATEITININKŲ STOVYKLA 
ruošiama moksleiviams ir stu
dentams prie Erie ežero uki-

1.50. Regis- 
Andriulį, 8/ 
— LY 7484,

D.L.K. Vytauto Klubas
(2159-61 St. Catherine St. E.)

Pašajpinės Draugijos mėnesinis narių

SUSIRINKIMAS 
įvyks ne pirmą mėnesio sekmadienį, bei

PENKTADIENĮ, 
liepos 2 d. 8 vai. vakaro,

PASTABA: vasaros metu Paš. Dr-jos susirinkimai bus
penktadieniais.

1.

25 d., 7 vai. pp., 235 Pacific vauti. 
Avė., pas p. Matulevičienę.

ŠV. JONO DR-JOS 
mėnesinis narių susirinkimas 
vasaros metu nukeliamas į ant 
radienį po pirmo mėn. sekma
dienio, 7 :30 vai. pp. šv. Jono sa 
Įėję.

SKAUTŲ STOVYKLA 
ruošiama prie upės ir miškelio,

Raštinė: OLiver 4451 ų

V-ba.
ŠV. ANDRIAUS 

L1UTERONIŲ BAŽNYČIOJ, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, bii 
želio 27 d., 9,30 vai. ryto lietu
vių pamaldos,

Kun. dr. M. Kavolis.
TAUTIETI!

Padėk savo vargstančiam 
broliui Vokietijoj.

Tavo auką paimti ateis į na
mus.
rx .. . ~ K

Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND
Sherbrooke E.

2. GEGUŽINĖ

J. VEKTERIO VASARVIETĖJE 

sekmadienį, liepos 11d, Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Klubo Valdyba.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

■ 1082 Bloor W. Toronto 4.
; ; į rytus nuo Dufferin St.

Gydytoja-chirurgė.
/ Kampas Bloor ir Brock A v, iį 
J (Įėjimas iš 613 Brock Av.) ;! 
■į Priima ligonius, gimdyves H 
i: ir moterų ligomis sergan- ;; 

: čias kasdien nuo 1—4 ir iį 
i: nuo 5—8 vai. p.p., šeštad.

!
 nuo U—3 v. p.p., kitu lai- ;į 
£ ku pagal susitarimą.
į Telefonas OL 6851 |

$

kviečia visus lietuvius į savo vasarvietę pasinaudoti va 
saros malonumais ir atsikvėpti gamtos aplinkumoje.

VEIKIA ežeras su maudynėmis ir tramplynu; restora
nas su lietuviškomis dešromis, kumpiais ir tt. Savo kar
vės duoda natūralų pieną. Dvi aikštės šokti — dengta ir 

atviru dangum. Čia pat miškas ir vasarnamiai, ku
riuose galima ilsėtis.

Kasdien galima pasinaudoti visais patogumais ir 
malonumais.

Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur

Po

©
<3

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. 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 vv„ 
ketvirtadieniais ir šeštądie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Jonas J. Juškaitis, LL. B. f
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 2

TEISININKAS. S

Iš Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur 3 
už pusmylio vasarvietę rodo rodyklės — J. Vekteris.

Telef.: Mascouche 23 Ring 5. £
VISI maloniai kviečiami atsilankyti. Savininkas. 3

PIRMOJI „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
GEGUŽINĖ-PIKNIKAS.

Ji jau paskelbta liepos 4 d., dalyvauti. Apie p. Vakterio va 
kaip ir pernai p. Vekterio va- sarvietę skaitykite pranešimą 
sarvietėje, ties Mascouche (iš- skyrium.

ma-tariama — Maskuš). LIGOS IR NELAIMĖS.
Sekančiame NL nr bus dau- Oficialiai pranešama, kad pir 

mas atsitikimas kad Montiea- 
lio šis savaitgalis netuiėjo ne- X 
laimių. O žmones ligos kanki- £ 

.. .................................... .. na. Visuomenės veikėjui teisi- © 
Bus labai jvairus ir įdomus pik- mnkui B Katihui įf . Adom0. | 
nikas- su varžybomis, šokiais, nui da tos 0peraCiJ0S. P. Ka $ 
prizais ir kitomis pramogomis tįlius jau sveiksta naiįie. Seigd k 
ir trumpu pranešimu apie span A LaJtvaitis v AmbrozaiUs, f 
“4'........................................................A. Plaušinis, J. Verbyla, E. Čcr K

Iš varžybų numatomos plau- nius> sužeistas į galvą. M. Kiau $ 
kimo ir šokių varžybos su pri- pa sugrįžo iš N. Damc ligom- K 
žais. Galimas dalykas, kad bus nės. sergančių. P. Kiškitnci 
ir kitų įvairumų. po 2 mėn. nuimta gipsas nuo su

Autobusai išeina kas valandą laužytos rankos. Ji jau baigia

O t-

3

X (Išvykęs keliom savaitėm atostogų.
X Naujas įstaigos adresas bus paskelbtas vėliau).

A. GARBENIS $ 
C

100 AKRŲ, gyvuliai, ūkio
šinos, modernus namas, dar
žinės ir kiti trobesiai—prie giau žinių, bet dabar praneša- 
Ottawa upės ir 17 kelio. ma, kad piknikas ruošiamas šū- 
$ 15.000. kiu „Lietuviškos spaudos atga-

------------ vimo sukaktuviniai metai“.
AKRŲ, gera daržinė, na
mas, be gyvulių. $ 4.500.

PRANEŠIMAS!

80

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

Teirautis: Mr. J. E. Lalonde, 
telef.: Rigaud 446.

PARDUODAMAS ŪKIS
ti » j 1 •-• » akr9 žemės, 3 mylios nuo Terminal East, De Montigny sveikti. J. Juodienė, p. Jukony-

Rigaud upės kranto. Kaina gatvės, ties St. Catherine gat-tė jau sveiksta namie.
4.0(1 del., įmokėti 1 000 dol. ve miesto geriausia išvykti ATOSTOGAVUSI Bostone 
Likusi dalis lengvam issimokė- gatvėmis į rytus ir Pie IX bul- akordeonistė E. Griganaviciū- 

jimui. leirauus pos varu. Per tiltą pervažiavus, laite sugrįžo, o, K. Nevardauskas 
Mr. Radieux, tel. Ripaud 611 kvt’s 18 kelio. Visi kv:eč'f—' i-n.

956 Sherbrooke E. 
Td. CH. 7236

$
X

Šiuo pranešu gerb. klijentams, kad nuo gegužės 31 

PERKĖLĖME MŪSŲ ĮSTAIGĄ Į

1611 Bloor Street West
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 

prašome kreiptis virš nurodytu adresu.

REAL ESTATE

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

d. s

i;
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