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Politinė įvykių savaitė
ATVERSTAS NAUJAS ŽMONIJOS ISTORIJOS LAPAS.
Vakarų Vokietija įjungta į laisvųjų valstybių tarpą ir į Euro 
pos saugumo sistemą. — Aus rija gaus nepriklausomybę šį 
sekmadienį. — Projektuojamas „keturių didžiųjų“ susitiki 
mas „įtampai sumažinti“. — Virš Korėjos vyksta

kovos veiksmai...
Gegužės 9 dieną Paryžiuje jis sutinka susitikti ir vykti bet 

usirinkę Šiaurės Atlanto orga kada ir bet kur, jeigu tai reika 
nizacijos — NATO — nariai linga ir būtų naudinga taikai 
pasveikino Adenauerį, laimėju ir sugyvenimui. Tiktai jis abe 
sį Vakarų Vokietijos savaran joja, ar 
‘ ................................... JAU PRIBRENDfS

SUSITIKIMO LAIKAS?
Jeigu Rusija

kaip Dulles dabar Paryžiuje pa grįžimą į gimtinę“, kuriame pa Amerikos Valstybėse, 
reiškė, savo seno nusistatymo, 
tai susitkimas nepribrendęs ir 
jo Rusija siekia tiktai savo pro 
pagandos tikslams. Todėl Ei

kiškumą ir kaip pilnateisį narį, 
įstojusį į NATO ir Europos ap 
sigynimo bendruomenę. Tuo 
būdu Europa ir visa Žmonija at 
verčia naują istorijos lapą.

VOKIETIJA VĖL SAVA 
RANKIŠKA VALSTYBĖ.
Visi NATO užsienių reikalų _ 

ministerial pasveikino Vokieti senhoveris pasiūlė, kad 
ją kaip 15-jį savo narį. Visi 
Adenaueriui palinkėjo sujung 
tos Vokietijos. Dabartinė turi 
50 milionų gyventojų ir tuo pa 
čju jau yra didelė jėga. Užsieni 
nė spauda jau įdėjo ir atvaiz 
dus, kaip Adenaueris priima 
pirmąjį Vokietijos kariuome 
nės paradą...

Ar kas norėjo, kad Vokieti 
ja, kuri vienos kartos laikotar 
pyje sukėlė du pasaulinius ka 
rus, kad taip greit būtų atstaty 
ta ir įgytų miHtarinę jėgą? — 
Bent' Vakarai to tikrai nenore 
jo. Privertė sąlygos — tas 

PAVOJUS, KURI DABAR 
SUDARO RUSIJA.

Rusija, užsikrėtusi baisiu mi 
litarizmu ir sovietiniu kolonia 
lizmu, verčia Vakarus telkti jė 
gas ir budėti. Rusija, pasigro 
busi Europos vidurio valstybes 
ir pusę Vokietiojs, užsimojusi 
pasigrobti ir visą pasaulį, — yra 
tas pavojus, dėl kurio visas pa 
saulis neramus ir labai susirūpi 
nęs. Tas pavojus ir privedė prie 
Vokietijos jėgų atkūrimo.

MASKVA PRADĖJO NAUJĄ EUROPOS LAISVĖS KOMI 
„VAJŲ“ TETAS KANADOJE

Maskvos r. dijas u da kas Montrealy besikuriąs komi 
dien lietuvišką progiainą, ku tetas tęsia darbą toliau. Tai 
rios tikslas yra atkviesti į Lie kol kas organizacinis darbas, 
tuvą ir kitas Rusijos pavergtas Jau posėdžiavo komiteto darbų 
šalis daugiau darbo vergų. planavimo komisija, kuri bend 

Maskvos radijas siūlo visie rais bruožais sumetė planus, 
ms esantiems šiapus geležinės Sekantis komisijos posėdis bus 
uždangos, rašyti jai laiškus anteinantį penktadienį. Komisi 
nurodant pa.aivics ..u»uc..ų, su ja nusistatė dirbti kontakte su 
kuriais lai...u rūkytojai norėtų konstitucine komisija, kuri po 
susirašyti. ia..t ...„.va ras sėdžio susirenka šį penktadie 
tuos žmones ir laiškus rašan nį.
čiam atsiųs jų adresus... Konstitucinė komisija, kaip

Iš Berlyi.o, lyt.n.o, taip pat girdėti, susipažįsta su Europos 
tebesilaiko, siuntinėjamas luatrustis „Už su Laisvės Komiteto struktūia J.

Toliau 
skelbtas atsisauiumas neva ko abi komisijos derins savo dar 
miteto, kurio tarpe yra ir „Vii bus. 
niaus Dramos teatro aktorė“ 
Vosyliūtė-Dauguviciiene 
tas laikraštis Uup pdl K/i 
sus pasitraukti.,.u„ is avietinės 
vergijos gi įzti už geležinės už 
dangos.

Montrealy yra asmenų, gavu 
šių tą laikiusių

Spėjama, kad tuo budu Mask 
va ruošiasi i.auj„m naru,, nes 
jie nori sužinau p^vaiues .ų as 
menų, kurie tun i 

’ niais ir per l.u. i / HCZ/lllia. ai Girnai V M y »
z:u valstybės įteiks Maskvai Pries n 1 “ ‘PA-nnrfimo i k* 

mui eaanmia Titu U*UX/iMlU . * .
sus.tikimo. Pinais teigimu toks koncentracijos stovyKta 
pareiškimas Maskvai turi būti 
įteiktas dar šią savaitę, ligi už 
sienių reikalų ministenų susiti 
kimo Vienoje.

Kai taip kalbama apie susiti

PRIEŠ 4-RIŲ SUSITIKIMĄ 
TURI SUSITIKTI UŽS1E

NIŲ REIKALŲ 
MINISTERIAL

ir išsiaiškinti, kiek tas susitiki
mas bus naudingas, kiek jame 
ką nors galima bus aptarti ir X' 
susitarti?

Šio pareiškimo akivaizdoje, 
dar nežinia, ar tikrai trys Va „ 
i aru valstybės įteiks Maskvai Pries ntr5Į* 1 ' U*U11 
pareiškimą dėl 4-rių didžiųjų deportuos } Rusijos gilumas bei 
L.v.tiUmn koncentracijos stovyKias visus,

Lietuvius komisijose atsto 
Ir vauja Montrealio Seimelio pre 

čia vi zidiumo narys ryšiams su kito 
mis tautomis Albertas Norke 
liūnas. 
ŠARKAITĖS IR GERHARD 

AITĖS BYLA
Kaip žinoma, 1953 m. liepos 

mėn., Montrealio lietuvių skau 
tams stovyklaujant ties Joliet 
te, P. Q., nelaimingo atsitikimo 
dėliai buvo sužeista 11 metų

•“P ir skautė Karutė Gerhardaitė. Vy 
..... ą, resnė skautė Ona šarkaitė ją 

1 vežė, kunigui vairuojant auto 
mobilį ir palydint skautei pran 
cūzei, į ligoninę. Bet pakeliui 
įvyko katastrofa: susidūrė dvi 
dvi mašinos ir buvo užmušti 
abiejų mašinų vairuotojai ir su 
žeistos O. šarkaitė, K. Gerhar 

kimus, apie taikos sutarčių pasi NEPASISEKUSI MASKVOS daitė ir prancūzė skautė.
rašymus (o 4 susitikimas pri 
leidžia Vokietijos sujungimo 
klausimą, žinoma, 1 
mintų Vakarus ir sutrukdytų visas soveitines 
jų pasiruošimus gintis), tai Į

VIRŠ KORĖJOS DEDASI rodo, kad Maskva pati ir visi kovu. Kitus jieškovus atstovą 
VĖL DIDELI DALYKAI. . . . . ' ~
Komunistai, Maskvos pade k°jų sveikinti Bandunge įvyku tęsė dvi dienas.

darni, prisisteigę aerodromų ir 
prisivežę lėktuvų, pradėjo vei

kurie susirašinėja.
Atsargiau, tautiečiai, su susi 

rašinėjimu. Tokiu būnu galima 
ten esantiems žmonėms padary 
ti didelių bėdų.

iiSf’

ALEKSANDRAS STULGINSKIS
Lietuvos Steigiamojo Seimopirmininkas ir jojo išrinktasis 

Lietuvos Prezidentas, okupantų išvežtas į Sibirą.
Minint Steigiamąjį Seimą.

1920 metų gegužės 15 dieną lo ir plėtėsi. Kilo žemės ūkis ir 
susirinko visos Lietuvos lais pramonė; vystėsi prekyba; au

KAMPANIJA Praėjusią savaitę Johette tei
_ Sovietinės okupacijos orga sme vyko ši byla, kurioje advo 

kad nura nas Vilniuje — „1 iesa“ atidaro katas dr. S. Daukša buvo abie 
___ _j užmačias dėl jų lietuvaičių, jieškančių už su 

Bandungo konferencijos. Pasi žeidimus atpildo, atstqvu-jieš 

jos ^tditafTuvo*1 smkelti ant vo dar du advokatai/By'irLYsi vais Jinkimais išrinktasis Lietu go kooperacija, kurioje patys 
aveisi, juauuumtc įvyku . Išsiaiškinta, vos Steigiamasis Seimas, kuiis krašto žmonės rado didelę eko

šią Azijos ri Afrikos valstybių kad buvo kalti abu mašinų vai Prieme pagrindimus Lietuvos nominę atramą. Pienocentras, 
konferenniją^ Sovietinė spauda ruotojai, todėl ir nuostoliai jieš ResPubhkos jstatymus Lie Lietūkis, Maistas, Cukrus, Li 

: j-- j-o-c------------------- - x-------—c    • r--——-j- «-- • • ■ ■ u’ • .v . i*i • tnvns Knnstif nei I .ipfuvnc
Prancūzijos užsienių reikalų ksmus, kurie laužo visus susi P“ną. sveikinimų ir „geriausių 

miništerio Pinais pareiškimu, tarimus. Todėl, kaip antradienio Hnkjėimų.
ateinantį sekmadienį, gegužės rytą pranešė radijas, Amerikos .*^uo tarpu koniereniija baig

komi iš jų palikimo. Be to, tie *uvos Konstituciją, Lietuvos nas, Sodyba, Marginiai, — tai 
čiuoju atsakovu dar yra viešbu reformos įstatymą ir ki vis kooperatinės įmonės, kurio 
čio savininkas, kurio viešbu - T ’

15 dieną, Wienoje bus pasirašy lėktuvai numušė kelis sovieti m*n®je rezoliucijoje pasisakė čiui viena susidūrusių mašinų 
ta Austrijos taikos sutartis ir nius lėktuvus, kurie buvo prasi Pr*e® naująjį kolonializmą ir im tarnavo, dėl vairavusios ją mo 
AUSTRIJA GAUS VISIŠKĄ skverbę į Pietnę Korėją. Taigi, perializmą, kas būdinga tiktai teis ir viešbučio savininko tam 

NEPRIKLAUSOMYBE. tuščios kalbos apie taiką, kai Rusijai, kaip naujojo būdo im tikiu santykių.
Tiesa malimas dalvkas kad Priešas nuolat tyko ir daro vei perializmui ir kolonializmui? Byla jau baigta svarstyti, bet 

pali tain sklandžiai neišeiti nes ksmus priešingus ne tiktai tai LIETUVIAI BENDROJE sprendimas dar laukiamas, 
gali taip sklandžiai neišeiti, nes f 6 pr0vokuoian LIETU ,“E.?DROJE INŽINIERIUS p. Šablauskas,
tuo pačiu pareiškimu, šios sa bet provoKuojan MISIJOJE kai vienos b kom ni
vaites gale Vienoje dar turi su C1UB T* į . , , , - • - - • - - 1 7 - r
ci4*{V*i*{ r>R TAV bei praneša^ lead e ~ « —
zijoš ir Austrijos užsienių rei KINIJOS KOMUNISTAI Iš čla Amerikoje roušia plačią mi ukrainiečių unijotų bažnyčios miškai . kultūriškai> Visas Lie 
zijub ZAUSIIIJUS uzmciuij i c* „, nine sna savame krašte 1956 me statvbai Rosemounto sritv. . _ gin?s su miestu,
kalų ministerial, 
spręsti Vienoje 
čios komisijos nesutartus klau

| simus. Galimas dalykas, kad
kad tie klausimai bus ir nesun zą'ir kitas jos’ salas. Taigi, ko apygardos. jOn Kanadoje yra ‘Mrs T ’ Grabošienė 
kini išsnresti bet. kas žino. Ru kins kalbos irali būti anie taika. __ ... • su * S- J* 'J aDOsie .

tus įstatymus. se patys Lietuvos žmonės buvo
Steigiamasis Seimas buvo šeimininkai. Jos buvo apėmu 

Lietuvos valstybės atkūrėjas sios visą didelį Lietuvos žmo 
naujais, demokratiniais, pagrin nių ūkį, nešusį jiems naudą, kė 
dais. Steigiamojo Seimo priim lusį jų gerbūvį ir teikusi jiems 
tais įstatymais besitvarkąs gy kasmet vis geresnių vilčių ir 
venimas ilgainiui visiškai pakei šviesesnių perspektyvų.
tė Lietuvos veidą. Ligtol buvu Paskutiniais Lietuvos nepri 
si Rusijos pavergta, suniekinta klausomybės laikais jau tiek bu 

Jungtinė Liuteronių Bažny jos viceprezidentas, vadovauja X- pakilęs Lietuvos žmonių ger
i Amerikoie roušia nlačia mi ukrainiečiu uniiotu bažnvčios P T • būvis, kad kaimas buvo susiiy

kaimo žmokurte turi te MASKVOS GAVO DAUG XX “U K tuvos,gyvenimas, atgavus sava J - kaip ir^;o daSteinSį
jan ZENI nuolatines cvanpfelizaciios ko* m atciii iminn ^^•^^i^kunią, buvo pasinešęs į buvo išaugę kultūriškai, ir vi

-- IR LĖKTUVU. nuolatines evangelizacijos «o tų yra atsiųstas Gedimino Dau didelius ’ ’ - ’ - •
.. _ misijos. Jas sudaro kunigų ats erčios ‘ 

Jie nuolat puldinėja ormo tovaį pO vjeną kiekvienos tas p1
kiai išspręsti, bet. kas žino, Ru kios'kateos įa’ii'bū’d api’"^^. v^tVuvT, 543 Materti^P^C “‘SnX

sija gali užsispirti taip, kaip lig kai visą laiką provokuojamas fatvių ir estų kunigą Kitų tau ’ ’ ' ’’
šiol kad spyrėsi ir taikos sutar karas?
tis gali pasilikti nepasirašyta?
Greičiausia, atrodo, tur būt bus
rastas susitarimas. Taigi ir Aus
trija, gerokai Rusijos apgrobta ja pasirašė ekonominio bendra 
ir iščiulpta, jau gaus nepriklau darbiavimo sutartį. .
somybę.

Bet
DAR LIEKA DAUG

RUSIJOS PAVERGTŲ
TAUTŲ,

______ _ ir plačius kūrybos užsi
> vardu. Laiško adresą mojimus. Visas gyvenimas ki 

tas prašomas atsiimti šiuo adre
Box

sas Lietuvos gyvenimas spar 
čiai žengė primyn, — visose jo 
apraiškose.

Jau buvo suprojektuotas 
Lietuvos perstatymas į mūrinę 
Lietuvą; jau buvo suplanuoja 
mas Lietuvos elektrifikavimas, 
pakinkant Nemuno vandens jė 
gą, užtvenkus jį ties Birštono 
kilpomis; jau buvo planuoja 
mas Lietuvos žemės ūkio moto 
rizavimas, įsteigiant kooperati 
nius mašinų punktus. Ir taip 
plėtėsi įvairėjančio gyvenimo 
padairos, augo galimybės, didė 
jo perspektyvos visose gyveni 
mo srityse.

Bet žiaurusis imperialistas ir 
piktasis okupantas, sugriovė 
visą laisvos tautos gyvenimą ir 
dabar jau keliolika metų žiau 
riausiai išnaudoja ir Lietuvos 
kraštą, ir Lietuvos žmogų, ir 
grobia Lietuvos turtus.

Bet..v ateis atpildo dienos. Nė 
vienas nedoras darbas nelieka

TORONTO
KREDITO KOOPERATY

V AS „PARAMA“ 
vasaros laikui pakeičia darbo 
valandas ir dienas: nuo gegu 
žės 17 d. atidaroma kasa ir ant 
radieniais nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. 
Kaip ir ligi šiol bus dirbama 
penktadieniais tomis pat valan 
domis. Šeštadieniais operacijų 
nebus.

PRANEŠIMAS DĖL 
MOTINOS DIENOS.

Gegužės 15 d., 7,30 vai. vak. 
Varp. klubo pirmininkas Ste Lietuvių Namuose (Il-me augš 
pas Paulauskas, kuris Montrea te)> Evangelikų Jaunimo Rate 
ly buvo įsikūręs Ville Jaque hs rengia Motinos Dienos arba 
Cartier.

LIGOS IR NELAIMĖS

JUŠKEVIČIAI, Jonas ir Petro 
nėlė, buvo susilaukę svečių iš 
Rochesterio — p. Juškevičiaus 
brolio su šeima ir giminių.
BIRŽELIO baisiojo sukaktu 
vės bus minimos bendrai visų 
3-jų Pabaltijo valstybių tautų. 
Pasiruošimai jau pardeti.
SLA KUOPOS sekretorium, 
St. Paulauskui išvykstant į Ame 
rikę, kuopos susirinkime išrink 
tas Stasys Morkūnas.

tinių parapijų atstovai nepa 
TRUMPOS ŽINIOS kviesti. Tuo būdu lietuvių pa 

............................ ....... _ . rapijos klebonas kun. dr. Kavo 
Y’ Vokietija ir Prancuzi jis pakviestas ton komisi 

jon. Be to jisai yra pakviestas 
dalyvauti misijos suvažiavime,

— Manilos susitarimo daly kuris įvyksta gegužės 2—5 d. 
viai išdirbo planus, kaip gintis Ladysmith veitovėje, Quobecc 
nuo komunistinio agresoriaus, provincijoj.

— Anglijos karalienė Elzbie 
ta pasirašė dekretą, kuriuo pa 

kurias sovietinis imperialistas ir leidžiamas parlamentas ir nau . x , .. . . .----------- j-----------------------------------

kolonistas siekia sau užkonser jo rinkimai paskirti gegužės 26 IŠVYKSTA į Čikagą LVL ir
vuoti ir pasilikti amžiams pave dieną.

. rgtas. — A. Bevanas pasižadėjo bū
f Kad Rusijos diktatoriai taip ti drausmingas ir todėl Darbie

Diem sudaryti naują vyriausy 
bę, kuri įvykdytų seimo rinki 
mus.

veikia, yra daug ženklų, ir apie čiai jį grąžino į partiją. — Laisvųjų profsąjungų fe
juos daug netenka kalbėti, nes __  Adenaueris ir Painais su deracijos prezidentas Mini pa
jie yra aiškiai matomi. sitarė dėl Rachnin fabrikų Sa reiškė, kad darbininkai yra pr .p. Greitaitienė operuota dr. J.

Dulles teisingai pasakė, kad are, kurio statutas įsigaliojo įsi ieSingi bet kokiai diktatūrai— Šegamogos. Sirgo A. Šimonė 
sovietiniai imperialistai tiktai galiojus Paryžiaus susitarimą fašistinei ar komunistinei, nes lis, A. Mažeika, Žmuidzinas 
tada sutinka Austrijai duoti ne ms. kiekviena diktatūra varžo dar jnr., B. Botyrienė. A. Lukšai
priklausomybę, kai Paryžiaus 
susitarimai jau patvirtinti. Da 
bar

DEDAMOS PASTANGOS
SUŠAUKTI 4 DIDŽIŲJŲ

PASITARIMAS.

tėlę su programa. Maloniai kvie 
čiame atsilankyti.

Evangelikų Jaunimo Ratelis 
Toronto.

F. VALYS nusipirko namus
High Parko srityje ir persikėlė gyvenime be atpildo. OkupaciT UAUIULUIM Valau VXCZ1. J Ik JL . U—*. JL/V v ‘ 4 V 44 V • CJ J . vi «

_ Gegužės 5 dieną Vakarų bo žmogaus laisvę ir tuo maži padaryta vidurių operacija, M. ten gyventi. Sėkmės nuosavoje ja praeis ir sužlugs okupantas, 
Vokietija gavo savarankišku na J° gerbūvį. O kiekvieno dar Lygnugarienė taip pat operuo pastogėje.
mą, gegužės 6 d. priimta į UN ' '
O ir geg. 7 — į Europos apsigy 
nimo bendruomenę.

— Valstybės paminėjo 10
Kaip visada, pasitarimo šie metų nuo Antrojo Pasaulinio 

kia Did. Britanija, pritariant karo pabaigos — 1945 m. gegu 
Prancūzijai. Bet visai teisingai žės 6 d. Kapituliacija buvo pa _ .
; tai atsilenė TAV preziden sirašyta Reims© mieste gcn. R. Krekeler įteikė JAV preziden cine Girouard gatve. 
ks Ei«nhoweri3, paMkf», fad Smith ir gen. JmU. tui ovo įgaliojimu.. abomonto Jono

išnaudotojas ir pavergėjas.
Lietuvos Steigiamojo Seimo, 

persikėlė į nuosavus namus, kuris buvo sušauktas Tautų 
pirktus Ville St. Laurent.

MONTREALIO 
SKAUTAI-TĖS.

______ r------ Gegužės 14 d. ruošia ilnks tiesą ir Teisybę. Yra tikra, kad 
— V. Vokietijos atstovas ja tą judėjimą nukreipė komer mą ir įvairų šokių vakarą. Pro ir šis pakartotinis Rusijos kolo 

■ ■ .. .______________ grama bus paskelbta sekančią nializmas sužlugs ir Lietuva
ADOMONIO Jono šeima jau savaitę. TuntininkaL vėl bus laisva!

bininko tikslas — taika, laisvė ta. V. Ramanauskienė krito ir 
ir gerbūvis. susižeidė.

... D , , . MOTERYS Regent gatvėje su
~ ya?arUTAver??° ^ošė pikietą prieš sunkveži

ras vyksta Į JAV tartis del eko važPinėjimą ta gatve, sulai 
nomimų reikalų. kė judėjimą, o įsikišusi polici

apsisprendimo principu, faktas 
įrodo, kad ir didelės galybes ga 
lų gale turi kapituliuoti prieš
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Laiškai Redakcijai
Didž. Gerb. Redaktoriau, dėnas klaidingai interpretuoja, 
Š. m. gegužės 4 dienos NL bet iš paties p. Dr. P. Karvelio 

laidoje tilpo p. J. Audėno laiš ranka surašyto ilgesnio praneši 
kas, kuriame p. Audėnas, neva mo, kurį jis man įteikė 1940 
siekdamas padaryti „faktinių metais ką tik pabėgęs iš Lietu 
pataisų“ ryšyje su mano pareis vos trumpai po rusų Raud. Ar 
kimu NL No. 16, pats pridarė mijos įsiveržimo į mūsų kraštą, 
klaidinančių tvirtinimų, ku Kadangi p. Audėnas, pats su 
riuos šiuomi prašau teiktis ati painiodamas praeities įvykius 
taisyti: bei juos nustiliuodamas kitaip,

1. Minėtas pareiškimas palie negu buvo, prikiša man neva
čia ne kokius nors antraeilius aš esąs padaręs klaidingų išva 
Sovietų priekaištavimus, pada dų, tai prašau jį, kaip, buv. Lie 
rytus Lietuvos Vyriausybei žo tuvos Vyriausybės narį ir gy 
džiu per Loktionovą, bet svar vą liudininką ano meto „Ašies“ 
bią rusų notą, apie kurios įtei grupių pasitarimų, etiktis duo 
kimą mūsų visuomenė sužino ti paaiškinimų į sekančius kon 
jo birželio pirmomis dienomis, kretiškus klausimus: 
kaip p. Dr. P. Karvelis teisin a) Argi „Ašies" ministerial, 
gai tvirtina. laikotarpyje nuo 25 gegužės

2. p. Audėno pasakymas ne Molotovo notos iki susilaukimo
va tokia nota nebuvo gauta, Maskvos tikrojo ultimatumo, 
yra gryniausia netiesa. Kalba nedėjo pastangų pakeisti Mer 
ma nota buvo įteikta Lietuvos kio Vyriausybę kita, stipresne 
Vyriausybei forma raštiško pair ryžtingesne akyvaizdoje aiš . -- - . .
reiškimo, kurį Molotovas pada kiai grėsusio pavojaus Lietuvos prof- J- Puzinas ir dr. J. Gir vo, kad žemėlapis neisejo žade 
rė Lietuvos Pasiuntiniui p. Dr. nepriklausomybei? nius. Iš montreališkių daly va tu laiku, bet tai atsitiko ne dėl
Natkui gegužės 25 d., 21 valan b) Kas buvo svarstyta ir ko vo P- Jurkus, p. Rudinskas, p. leidėjo kaltės, bet dėl to, kad 
dą vakaro ir vėliau Užs. Rkl. ks buvo priimtas „Ašies“ gru Balsys, p. Nagys, p. Žmuidzi buvo susirūpinta išleisti gerą, 
Min-jos centro išsiuntinėta Lie pių nusistatymas laike jos ats nas» P- Povilaitis ir p. Kardelis; taisyklingą žemėlapį ir kai tas 
tuvos Pasiuntinybėms dėl orien tovų ir „Ašies“ ministerių pasi d®l darbo būsenos negalėjo at reikalas buvo pradėtas tvarky 
tacijos. Ponas Audėnas, kaip tarimo birželio 12 d. p. Matulio silankyti p. Katilius. ti, išėjo 1 gas laikas. Bet žemė
suminėtos Vyriausybės narys, nio bute, apie kurį mini p. Dr. Susirinkimo pradžioje trum ĮaP13 Jau baigtas paruosti ir tuo 
negalėjo nežinoti apie sakytos P. Karvelis? pą pranešimą padarė leidėjas J. Jau bus pradėtas spausdinti, ii
notos gavimą, ypač, kad ji reiš c) Kas buvo svarstyta ir nu Kapočius. Jis pasakė, kad pre kimasi, kad j birželio galą jis 
kė aiškų pagrasinimą Lietuvos tarta per sekantį „Ašies" gru numeratorių skaičius vis dar di Jau bus atspausdintas, 
nepriklausomybei. pių ir jos ministerių pasitarimą, deja. Darbo pradžioje dalis at Vienas iš klausimų, kuriuo

3. Neužilgo po notos įteiki įvykusį birželio 14 d. po pietų krito, nes jie dar nebuvo susidau£ kas domėjosi, tai buvo re 
jus su kitomis* valstybėmis šie diktatorių vadovaujamasis pa mo> j°s tekstą Sovietai paskel p. Bortkevičienės bute, daly vau orientavę. Iš jų tikmiasi atgau dak^/l°® a“aJ,^ark^™°v^i avaaį 
jusiu ryšių nutraukimo aktas saulinis komunizmas ir rusiška bė per TASS-ą 
buvo paskelbtas istorinėje Lie sis imperializmas yra laisvės ir 
tuvos sostinėje Vilniuje 1918 vakarietinės civilizacijos prie 
m. Vasario 16 d. Tame akte bu §ai ir nuolatinė grėsme laisvą 
vo taip pat pareikšta, kad atsta jai žmonijai ir taikai;
tytos Lietuvos valstybės sant 2) Veikti savo vyriausybę, 
varką ir jos santykius su kito ka(j jį

a) ir toliau nesuteiktų diplo 
matinio pripažinimo Sovietų 
agresijos veiksmais sudarytai 
politinei padėčiai Lietuvoje,
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Steigiamojo Seimo 
35 metu sukakti minint

Buvusiųjų Lietuvos Steigiamojo Seimo narių atsišaukimas į 
laisvųjų valstybių parlamentų narius Lietuvos Steigiamojo 

Seimo sušaukimo 35-tos sukakties proga.
Pirmasis Pasaulinis karas, tauta minėdami jai istoriškos 

Santarvės (Allied and Associa reikšmės Lietuvos Steigiamojo 
ted Powers) valstybių vestas Seimo susirinkimo 35-ją sukak 
ir laimėtas teisės tautoms lais tį, mes, išlikusieji gyvi ir pa 
vai apsispręsti šūkiu, sudarė są sprukę į laisvę buvusieji to Sei 
lygas ir lietuvių tautai, kurios mo nariai, laikome savo šventa 
valios būti laisvai nepalaužė pareiga kreiptis į Jus, laisvųjų 
120 metų laisvės sutemų, atsta valstybių parlamentų atstovai, 
tyti savą nepriklausomą valsty ir prašyti Jus:
bę, egzistavusią nuo 1231 ligi 1) Neišleisti iš akių darant 
1795 m. Lietuvos valstybės at politinius sprendimus ir balsuo 
statymo ir jos žemės gyvento jant įstatymus, kad Kiemliaus

Neužmirškime atnaujinti 
Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

APIE LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ
ir Lietuvos žemėlapį.

Gegužės 5 dieną „Nepiiklau kumus, nes yra asmenų, kurie 
somos Lietuvos” redakcijoje, į visus laiškus neatsiliepia. 
Liet. Enciklopedijos leidėjo pa Paklausatas apie Lietuvos že 
geidavimu, buvo sušauktas pa mėlapį, p. Kapočius atsakė, kad 
sitarimas, į kurį, be leidėjo, bu jis bus išleistas apie birželio pa 
vo atvykę ir du redaktoriai — baigą. P. Kapočius apgailesta

vienašališkai, jant p. Dr. P. Karvelio suminė ti jų gautus pirmuosius L. E. 
visai neatsiklausiant Lietuvos tiems asmenims? tomus, nes leidykla jų jau stin
Užs. Rkl. Min-jos sutikimo. d) Kuo p. Audėnas paaiški ga. Jais bus aprūpinti naujieji 
Tuo būdu jos turinys pasidarė na savo ir kitų jo kolegų, Mer prenumeratoriai. JAV prenu 
visiems žinomas ir buvo lietu kio Vyriausybės narių, nusista meratoriai visi gerai apsimoka, 
vių visuomenės plačiai komen tymą primti Maskvos ultimatu Kiek blogiau yra su Kanada, 
tuojamas. Tai matyti iš Saugu mą be jokio ginkluoto pasiprie nes į Kanadą apdėtu mokesčiu 
mo Departamento pranešimų šinimo ir protesto, nežiūrint, ” 
birželio pirmomis (

Leidėjas plačiau paaiškino, kad 
jis neteisingai kaltinamas paša 
linęs vyr. red. prof. Vaclovą 
Biržišką. Profesorius pats pasi 
traukė. Bet jis ir dabar galėtų 
dirbti, jeigu tiktai norėtų. Jis 
yra prašytas dirbti ir su vyr. 
redaktoriaus titulu. Tačiau jis 
atsisakė. Gal jis pergalvos ir 
sugrįš į bendradarbių tarpą,

L. E. negalima siųsti. Bet ir 
dienomis, kad prieš tai tos pačios Vyriau Kanados prenumerata taisosi.

Viename jų taip ir pasakyta: sybės buvo vieningai primtas Enciklopedija į gegužės pa ?"gr£ nTčIoTriklauso* 
„Žinia apie SSSR notą labai principinis nutarimas pravesti bai persikeis į nuosavas pa b Be ko kiJta Pbuvo pastebėta 

b) nedarytų sandėrių su So fe^^r^^u pasinė ma" iei Vol^SeSs^pa ?lpaS’ nU°m°S kad profesores atsisakęs laiky
vietų Sąjunga, kuriais būtu le Jvisa eilė ^vSriausL sSii He’mžt Uetuvos Nepriklauso kaS baigiasE NauJoa Pa*al tis raštu padarytų susitarimų, 

mu" Elta nert e^ Lietuvos Nepriklauso poS( k paslse^^ vienu balsu
U;" pertieke t4 zinią gt myb?f. . geromis sąlygomis, bus erdves į redakcijos kolektyvo pri

gūžes 29 d. Visi tie dalykai jau yra nue nA. ir natovesnės . . . ’• •
4. Tai, kas buvo gauta iš Ma ję į istoriją ir nebesųdaro jo -pei^ eaiima bus išplėsti ir spau imto ir p? ies Pasu sy .p 

skvos nakti iš 14 i 15 biižeiio kini naslanties kad anie mos 1 gallnaa bus i3Ple3ti ir spau tokoloi> kuriuo, visų sutarimu,
U?™ ®-.P _aptA_ ’..- kad 1 Pujy !stuvf’ kad j°s pajamomis gali buvo nustatyta redakcijos dar

bo tvarka. Nežiūrint to, buvo 
djėta pastangų, kad vis dėlto 
vyr. red. galėtų dirbti. Bet pro 
fesorius atsisakė.

Be ko ktia, buvo pabrėžta, 
kad priešingai kaikieno teigi 
mams, nebuvę kokio ideolo 

_______ ______ ginio arba politinio klausimo, 
ja prof. Čepėnas, Y-J red. dr. dėl kurio nuomonės būtų, buvu 
J. Girnius, raidę K prof. J. Pu sios išsiskyrusios.
žinąs, toliau vėl p. Čepėnas, o 7

mis valstybėmis nustatys demo 
kratiniu būdu išrinktas Lietu 
vos Steigiamasis Seimas. Dėl 
vykusių laisvės kovų su sveti 
momis kariuomenėmis, kėsinu 
siomis į Lietuvos laisvę ir jos 
žemes, Lietuvos Steigiamasis 
Seimas susirinko tik 1920 m. 
gegužės 15 d. Demokratiniu bū 
du išrinktas ir reikšdamas au 
tentišką lietuvių tautos valią, 
Steigiamasis Seimas _ _ _ _ ~ ~ ~

B Vieningai nriėmė iškil atstatymuį Lietuvos suverenu bet, savo forma‘ir‘tuiiniu, tik juos komentuoti spaudoje. Jie E.“stigtU. Sąlygos daba“r yra 7o
minia Lietuvos ^enHklaiso “i SudarXmU,1 tau ras ultimatumas, kurio aš savo yra žinotini lietuvių visuome kiQS; kad L. E. leidžiant nusi
mvbėt deklaraciia tuo suteik S^ygU .lssirinktl valdzi4» k“ pareiškime visai nekomenta nei, kad ji galėtų susidaryti sau stovėjusiais tempais, sąlygos
damas ir formaline visos lietu n°S non’ vau‘ J° neSabma pmnioti su ge teisingą ir objektyvią nuomo yra išleisti tokią, kokia ji už
vių tautos sankciją Lietuvos td2 P^emttt?aV®rgt’?-’U Jun a-P1®„Pu8kutini™Y>8 į!®1“??8 Planuota-
valstybės atstatymo aktui;

2) Davė atstatytai Lietuvos vyriausybėse prieš komunistų 
valstybei demokratinę santvar režimų vartojamą prievartinį 
ką ir grąžino svetimos okupa darbą ir vergų stovyklas, religi 
cijos panaikintas parlamenti jos persekiojimą, masines žmo 
ne® institucijas; nių deportacijas, žmonių nutei

_ .... _ . sinimą ir išnaudojimą, fizinį,
^2 Ratdlkavo. Taikos Sutartį kuitūrinį ir moralinį genocidą, 

su Sokietų Rusija, kuria pasta ..... . .
roji atsisakė visiems laikams Buvusieji Lietuvos Steigiamo- 
nuo bet kokių jos turėtų teisių J° Seimo nariai:
į Lietuvos žemes; Lietuvių Krikščionių Demok

„ .. . v . r . ratų Partijos, Lietuvos Darbo
4) Priėmė žemes reformos įs Federacijos ir Lietuvos Ūkinin

galizuotas ar pratęsiamas Lie j
tuvos ir kitų Centro ir Rytų Eu , 
ropos valstybių pavergimas,

c) ryžtingai panaudotų Jung skvos naktį iš 14 į 15 birželio, kio's paslapties,
timų lautų Chartos nuostatus buvo nebe kokia paprasta nota, nebūtų galima viešai kalbėti ar ma būtų dadurti jeigu ko L.

gtinių Tautų Pilnaties daromus pastaroji ir buvo aiškus įspėji Vyriausybės sugniužimą aky 
žygius Jungtinėse Tautose ir mas apie tai, kas Lietuvai grė vaizdoje Maskvos ultimatumo, ,

sė. kurio tikslas nuuždyti Lietu kad„2'fH/aJd^U„ tO^? 2?^°
5. Išrašai, kuriuos padaviau vos nepriklausomybę buvo aiš 

NL skaitytojų žiniai, mano ‘ 
buvo paimti ne iš kokių mano 
asmeniškų užrašų, kaip p. Au

Prof. J. Puzinas pranešė,

kus kiekvienam.
Su tikra pagarba Ir leidėjas ir redaktorihi tei

Kazys Škirpa. Lietuvos tomą, kuris projektuo gė, kad buvo padarytos (viso3 
iamas išlesiti ir anelu kalba, re pastangos. kad prof. V. Viržišjamas išlesiti ir anglų kalba, re pastangos, kad prof. V. 
daguoja prof. Maciūnas. Dr. J. ka L. E-joje dirbtų ir dab^r no 
Girnius konstatavo tūlus sun rimą, kad jis dirbtų.

APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ. 
Dėl Manitobos farmerio korespondencijos.

Skaitydamas straipsnį „N. kurie žmonės gali rašyti 
___ __  . balandžio 6 nešvarų melą ir siųsti jūsų 

buvo sušauktas kiu ar kitokiu būdu pasireiškė dienos, pavadintą Kanados Ma raščiui. 
Firdale, Manito F _

VIENIJASI Į BENDRĄ DARBA BRAZILIJOS 
LIETUVIAI

Brazilijos lietuvių „Žinios“ sų Sao Paulyje veikiančių orga 
rašo: „Lietuvių S-gos Brazili nizacijų, spaudos ir bendrai vi tokį 

laik
tatvma ankarnanti stambiais mzaujų, bpduuus u uciiukuvi Skaitydamas S
žemvaldvste irdavusi žeme tie »Fje>°S atstova‘: Galdikie joj pirmininko kap. J. Ciuvins sų lietuviškų vienetų, kurie šio L. Nr. 14(414), 
mC ia dirha • 1 ? ne Magdalena, 186 Hale Avė., ko iniciatyva buvo sušauktas kiu ar kitokiu budu pasireiškė dienos, pavadintą

’ J* » . Brooklyn, 8, N. Y. Dr. Drau Sao Paulo lietuviškų or kolonijos gyvenime. Tam tiks žoji Lietuvą, Fi:
5) įvedė auksu paremtą sa Eliziejus, Utinga,,Antyer ganizacijų, spaudos bei mokyk lui išrinkta organizacinė komi ba, nustebau, kad 

vo valiutą.
_.. Petras, zsz union st., Hudson, mas. Pasitarimą atidarė ir jam konkretesnį veikimo planą ir mjos gyvcmujai. iviaunuuos idi

,v. k . . imetus hetuvių tauta n. Y. Mskr. Krupavičius My pirmininkavo p. J. Čiuvinskas sušaukti naują visų lietuvių vie meris, slapyvarde prisidengęs, 
džiaugėsi laisves ir nepriklauso kolas, (14b) Pfullingen, Goeth ir sekretoriavo p. St. Vencevi netų susirinkimą atatinkamų nedrįsta parodyti savo veido.
m i nSo<?a aima* estr> Germany. Milčius An čius. Pasitarime dalyvavo Lie įgaliotų atstovų. Komisija išrin Bet drįsta taip teršti nepama kitas laisves, bet aš esu tikras,
nV .. . rugpju 10 • J*1 tanas, 328 Stanton St., AVilkes tuvos Konsulas p. A. Polišaitis, kta iš Liet. S-gos Brazilijoj, tuo-tomis žiniomis. Visa Mani 1 3 ’ 1 ’ *’

.?u e Barre, Pa. Msgr. Šaulys Kazys, kap. J. Čiuvinskas, kun. šeške L. K. Bendruomenės, ,,Vyčių4’ tobos farmerio korespondenci
no Vokietija prieš taiką, ispro vįa Colloni 14, Lugano. Switze vičius, J. Matelionis, J. Januš organizacijos, Liet. Braz. Bend ja pagrįsta grynu šmeižtu ir
vokavęs Antrąjį Pasaulinį karą rland. Šmulkštys Vincas, 1037 kis, St. Jurevičius, St. Vancevi radarbiavimo klubo ir „Liuani melu. Atrodo, kad rašydamas mu
ir pažadinęs tradicinį Rusijos Darrow Ave., Evanston, Ill. Va čius, Kl. Jūra, p. Mg. Vinkšnai jos“ valdybos pirmininkų, bū žinutę, norėjo kam nors įkąsti, „Manitobos Farmeris" s<xvb
imperializmą, buvo pirmas bo laitis Jonas, P. O. Box 1004, tienė, p. Kaseilūnas, inž. Bače tent: kap. J .Čiuvinsko, klebo ar sudrumsti kolonijos gyven straipsnyje rašo apie kaimyno
vietų Rusijos agresijos prieš Waterbury, Conn. lis, V. Grabauskas, p. Lukoše no kun. P. Ragažinsko. V. Gra tolu fina Aiškiai mainai kari arklio šaudvma. neuždarvma
Lietuvą, taip pat prieš Lenkiją, 
Suomiją, Latviją, Estiją ir Ru

veiksmas- 1940 m. birtovaj. Bielinis Kipras, 350 W. diskusijų nutarta principe jieš
zeho 15 d. suverenine Lietuvos v 1._ 1 ___r___ ___ ___ ___ ____ __________
valstybė; turėjusi galiojančius 24 n. Y. Digrys Stasys, Eroi pio bendradarbiavimui tarp vi Tai yra sveikintina, 
nepuolimo ir agresijos apibrė 
žimo paktus su Maskva, buvo
pastarosios reguliarios visų gin 40^ SUnhope'st“,* Brooklyn“?; 
klų rūšių kariuomenes okupuo N Y Pakalka Jona u/7 Put 
ta. Toliau ėjo Lietuvos susovie , - — - - — -- —• • «••••• . • lldlj.1 L • y JJXkJV/I ___ _ _
mimas, su lai įsivaiz uoja poįį|a Vladas, 4, Kingston vavo Hamiltono atstovai, tai iš Toronte, Hamiltone ir St. dalyvauti suvažiavime. Taipgi toja slapyvardę.

mas eror s, pas angos paverg ^veAdelaide, Seecombe-Gar balandžio 17 d. V. L. S. Toron Catharines gyveannčių asme prašo pranešt savo, adresus
1 žmonių min į ir šie ą, masi dens, S. Australia. Inž. Siruta to skyriaus posėdyje dalyvavo nų. Vajaus kasininkas Jeroni kad galėtų visais reikalais i

mai gyventojų areštai, zudy vj-ius vlatja ------ ------ y ¥ -J J B - ...........
mai ir deportacijos į Sibirą, be 
atodairinis anksčiau klestėju 

šio krašto apiplėšimas ir susku 
rdinimas. f” 
siekia įsitvirtinti rytiniame ir 
pietiniame Baltijos jūros kran 
tuose, pasidaryti Baltijos jūros 
viešpačiais, kad galėtų plėsti 
savo ekspansiją į Vakarus ir 
pulti Skandinaviją ir Angliją. 
Lietuva yra rusiškojo 
lizmo ir komunistinio 
lizmo auka.

Tokiose tragiškose 
bėse drauge su visa

Be abejo, Amerikos ir Kana 
ba^ nustebau, kad taip riepagrįs dos lietuviai norėtų mieliali sk

pia 93, Sao Paulo, Brasil. Jočys lų atstovų bei veikėjų pasitari sija, kurios tikslas bus suruošti tai yra šmeižiami padorūs kolo aityti rimtus dalykus. 
Petras, 252 Union St., Hudson, mas. Pasitarimą atidarė ir jam konkretesnį veikimo planą ir nijos gyventojai. Manitobos far -*-**’—’ - -----nijos gyventojai. Manitobos far

savo veido

Aš visiškai suprantu, kad 
mes šiame mūsų didingame kra 
šte turime žodžio, spaudos ir

. _ _ “   . — y . _ j . .------------ ’ -------J ' ------------------ ****** •"•• A T T V * V ir UHVIU M VO I

nų 1939 m. rugpjūčio 23 d. kn tanas, 328 Stanton St., Wilkes tuvos Konsulas p. A. Polišaitis, kta iš Liet. kad Tamstų puikusis laikraštis 
padarytų daug geriau, spaus 
dindamas faktus vietoj nešva 
rių gandų ir melo, kaip kad

> Farmeris“ savb

Waterbury, Conn. lis, V. Grabauskas, p. Lukoše no kun. P. Ragažinsko, V. Gra tojų ūpą. Aiškiai matosi, kad arklio šaudymą, neuždarymą
Lietuvos Socialdemokratų vičius, p. Blaževičius ir M. Lau bausko, J. Januškio ir inž. Ba tamstos iš rusiškos mokyklos iš vartų pravažiavus per svetimą 

Partijos Steigiamojo Seimo ats pinaitis. Pasitarime po neilgų čelio“. neštas bagažas buvo menkas, žemę, padarymą sveiko žmo
" _ ’ “i Tai maždaug tas pat, kas įvy Keista, kad nori pasidaryti ne gaus bepročiu ir tt. ir tt. Ar šie

85th St., Apt. 2-E, New York koti būdų tampresniam savitar ko ir Montrealio lietuvių tarpe, teisingų žinių korespondentu, dalykai yra įrodyti?
_ “ ’ ’ ’ ' ......... ~ Esu tikras, kad Tamstos tu

ca Gasse, 8a, Wien XIX, Aus miršk, kad esi atsakingas už ne rife daug geresnių dalykų spa
.z----- >---------------- ------ ------- v . ......... ' usdinimui, nei kad šis, vadina

B. G. mas korespondentas gali patie 
Negaliu suprasti, kodėl kai kti- Nenuostabu tad, kad šis as 
---------------------- —------------  muo, vietoj savo pavardės j

Vytautas Antanavičius.
N L. red. apgailestauja, kad 

kurie, neži

Rašydamas žinutes, nepa

tria. Prof. Kamniskas Juozas,
V. L. S. VEIKLA KANADOJE

Kai balandžio 3 d. V.L.S. St. tik kad apie Vilnių. Dabartį 
nam St., Brooklyn 21, N. Y. Catharines skyr. posėdyje daly nis vajaus komitetas sudarytas 

, 4, Kingston vavo Hamiltono atstovai, tai iš Toronte, F-

pamatuotų žinių skleidimą.

prašo pranešt savo, adresus, 
„ x , , , . ~ . _________ „______ „ in _ _

911 E. Broad Hamiltono ir St. Catharines ats mas Cicėnas, 138 Shaw St., To formuot. Susirašinėjimui adre atsiranda žmonių,
way, So Boston 27, Mass. tovai. Skyrių posėdžiuose daly ronto, Ont., Canada, telef. Lasas: Antanas Petkauskas, 33 ma kuriais sumetimais, redakci 

Valstiečių Liaudininkų Sąju vavimas kitų skyrių atstovų ke side 8109. Gautos jau ir pir Grace St. Toronto, Ont. Telef. jm siunčia netikras arba tiesiog
__ .. , . ngos: Bildušas Jonas, 57 E. 99 veiklą daugiau subendrina ir mosios aukos: 1 dol. Almus, 5 EM 8-8519. išgalvotas žinias taip sukombi

a' th St. Chicago 28, Ill. Kupčiū darbą pagreitina. Kai St. Catha dol. Balys Petrauskas abu iš Posėdis užgyrė VLS St. Cat nuotas, kad jose sunku įžiūrėti
nas Kazys, 36 Ontario St., Ot rines buvo įneštas tik pasiūly Amerikos ir 90 dol. sumetė po barines skyrių už ruošiamus du netiesą. Red. interesuota tiktai
tawa, Ont., Canada. Makaus mas steigt Vilniaus Spaudos sėdžio dalyviai. parengimus, gegužės 21 d. ge teisingomis žiniomis,
kis Jonas, 701 Willoughby Fondą tai Toronte jis beveik Nutarta spalio 8—10 dieno gužinę Port Weller ir birželio
Ave., Brooklyn 6, N. Y. Prons įsteigtas. Dabar pavidintas Vii mis šaukt Toronte Vilniaus Lie 25 grandiozines Jonines Wella
kus Juozas, 651 Pritchard nius Lietuvos Gyvenime ir Vii tuvių S-gos suvažiavimą. To ndę. Iš šių parengimų tikimasi
Ave., Winnipeg, Man. Canada, niaus miesto istorijos išleidimo mis dienomis bus ir KLB Tary didesnės sumos knygų leidi 
Škirpa Kazys, 2715 Terace Rd., Vajaus Komitetu. Vėlaiu šis ko bos suvažiavimas. Taigi Toron mui.
S’. E., Washington 20, D. C. Žu mitetas pasidarys Vilniaus S'p tas pajudės Ta proga VLS To Vilniečių posėdžiuose viskas lo sumanymas įrengti, nors ir 
kas Kostas, 13434 E. 66th St. audos Fondo' Komitetu, nes iki ronto skyrius daro atsišaukimą eina sklandžiai ir be jokių nesu kuklų, paminklėlį, kuris primin 

aplinky Cleveland 3, Ohio. šiol nebuvo kas rūpinasi spau į visus Vilniaus krašto lietu tarimų. Reik-tikėt; kad. jų dar tų tremtyje esanteims tautie
lietuvių 1955 m. gegužės 15 d. da, kuri informuotų pasaulį ne vius, kas gali, kuo skaitlingiau bas atneš gražių vaisių. I. S. Nukelta į 6-tą puslapį.

imperia 
kolonia

PAGERBKIME ŽUVUSIUS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ. 
Prieš kurį laiką Toronto lie 

tuvių ats. Karių Valdyboje ki
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DR. M. ANYSAS

Pabaltijo Federacija
ATSAKYMAS Į P. J. GRIGOLAIČIO PASTABAS APIE 
PABALTIJO VALSTYBIŲ FEDERACIJOS KONSTITU 

CIJOS PROJEKTĄ (NEPR. LIET. NR. 12).
Sudarant šitą projektą buvo je federalinėje įstaigoje bus su 

išeinama iš sumetimų, kad nu taupoma daug tuščio darbo ir 
matomoji Federacija apribotų darbo jėgos, 
valstybių suverenines teises tik Tas pats galioja ir —-—- 
tiek, kiek tai būtinai reikalin ms finansams, bendrai valiutai 
ga, nes suvereniškumas, net nu ir bendriems muitams, 
stojus Pabaltijo valstybėms 
laisvės, vis dar etbevaidina dide 
lę rolę pabaltiečių politikų sme 
genyse. Net ir tame atvejy, kai 
buvo stengiamasi išlaikyti kuo 
daugiausiai suvereniškumo va 
lstybėms, konstitucijos projek 
tas užkliūva pas daugel mūsų generaliniam štabui.

šitą pirmenybę latviams. Suda kyta ir valdoma iš vieno centro Jokiu būdu nereikia iš Kariuomenės dydį nustatys 
ryti visai naują sostinę irgi bū pagal vieną norą. Tokio abso imti iš konstitucijos projekto Federalinis Generalinis Štabas 
tų sunku susitarti, neskaičiuo liūtinio teisių išsižadėjimo mes nuostatų apie dipl. tarnybą, (Str. 82, II posmas).
jant didelių išlaidų, kurios bū niekuomet nepasieksime laisvu vizas, pasus, muitus ir akcizus, Tikiu, jog išsemiamai išaiški 
tų reikalingos tokiai idrbtinai būdu. Tas gali įvykti tik po ge kadangi autorius jau iš anksto nau visus iškeltus klausimus ir 
sostinei sukurti. Panašius spau ležine letena. numato tvarką, kaip kai-kurie paaiškinau pakankamai, dėlko
doje tilpusius pasiūlymus skai p q toliau mano, kad švie dalykai gali būti subendrinti, Federacijos projektas sudary 
tau gryna fantazija. tįmo reikalai turi likti kiekvie kaip galima sutaupyti išlaidų, tas lengviausia forma.

Šitas klausimas yra nustaty nai valstybei atskirai. kaip padalinti konsulatinius ...... ... .....................
tas Federacijos konstitucijos

ir bendrie Pr°jekto 16 str- antrame pos 
■Liuwd me ’ š*toic konstitucijoje numa 
Visus tYtos federalniės įstaigos bus 

- padalinamos lygiu skaičių ir 
galimai lygiaverčiai visose tri

• jose Federacijos valstybėse.
_ _____ _____ ______ j Federalinių įstaigų buveinė bių kultūrinių ir švietimo rei 
dar didesnes^ išlaidas, atvirkš numatoma galimai pastovi, jog kalų. Juos kiekviena valstybė 
čiai norima sutaupyti.________ tuomet nebūtų reikalo jas kil gali tvarkyti pagal savo norus.

Ar nesusidarys per ---- -r. - .... , . >y.
našta pabaltiečiams, sanprotau nės dydį. Nepaprasta erudicija bei is
ja p. Grigolaitis? Jeigu einant p. kritiko nerei kilmingumu išdėstęs svarbes

Sudarytasis projektas siekia kalingi nuostatai apie dipl tar nius P®11*1”65 pa

reikalus sukoncentravus, būtų 
sutaupoma daug darbo ir 
bo jėgos. Nėra Federacijos ti 
kslams ant gyventojų užkrauti

Taip ir yra numatyta. Proje mokesčius, kad nei viena vals 
ktuotoji 95-96 str. Fedeialinė tybė nesijaustų nuskriausta. .Ši 
įstaiga švietimo reikalams turi 
nustatyti tik principus kultūri 
škai suartinti Pabaltijo Federa 
cijai priklausančias tautas, vi 
sai neliesdama atskirų valsty

PASKAITA ROMOJE.
Romos Žurnalistų Sąjungostie nuostatai yra konstitucijos p ’ " ~ J

esminė dalis. Jie irgi yra princi salėje „Laisvės Internacionalo“ 
pai, sulig kuriais numatoma 
daryti Pabaltijo Federaciją.

Pabaigoje p. Grigolaitis sa to socialdemokratų frakcijos 
ko, jog neaiški yra gynimo ta pirmininkas prof. P. Rossi lai 
ryba, taip pat neaišku kas ga kė paskaitą apie politinius trem 
lės skelbti karą ir kas sudarys tinius istorijos ir moralės švie 

didelė taiką, kas nustatys kariuome soje.

su organizacija surengė susirinki 
mą, kuriame Italijos parlamen

Tas pats galioja ir bendram ”oti iš vįna krašto į kitą, kaip 
- • - • • Šventos Romos vokiečųi tautostas tuiwuva uao uauKCi musu tcuviauuiuui ovmmui. V CIKUd . .... . . .

imigrantų-politikų, bet jis per ras bendrai jis sutaupytų daug prijoję, kur imperatoriai ke 
daug suvereniškumo perduo bereikalingo darbo ir visas Fe bau av° n°jV1S^ Imperijos ras OUaaryiasis projesias siesta "“-*• ----- -r- --- j*:’ nraeitvie nr el even tas
dąs federacijai. Iš kai-kurių mū deracijos gynimas pasidarytų tJ*- Y1*3 ederacija butų va do sukoncentruoti visų trijų vals nybą, vizas, pasus, muitus ir Y di drie^Araline^r no 
sų laisvinimo poiltikos vadų te veiksmingesnių ir pigesniu. Gy ma.iš šitų keliose valstybėse pa 1? « ...-e.-- - nulieto didele moraline ir no
ko net girdėti, jog jie nenori nimo atžvilgiu kiekviena vals *~aimtų e erannių is aigų. sjekia subendrinti kai-ku Įėję reikės tvarkyti, tai kam rei 
atiduoti suvereniškumo nei per tybė turės savo atskirą kontin Mes turime istorijoje nevieną rias administracijos šakas ir su kalinga arčiau apibudinti gyni trpmtiec Vplia nrntMtnn 
nago juodymą. gentą, su tautine vadovybe ir atsitikimą, kur centrines jstai bendrinti atstovybes ir konsulą mo tarybą, kuri tik karo metu 9 kovodami ^nrFeš Sovie

P. Grigolaitis klausia, dėl ko tautine kalba. Tautinės vadovy g°s nebuv<> vienoje vietovėje. tug Negalima kalbėti apic Fe pradėtų veikti. Ligi tol pabal J^iesnaSa Prof Rossi š 
projektas numatomas sudaryti bės bet bus paduotos bendrai Jei£u numatomoji e eracija derabnįų įstaigų neproduktivin tieciai turės pakankamai laiko \ p iXikinima kad tu trem 
tik 10 metų laikotarpiui? Federalinei vadovybei. Aš ne įe_lf,a™ai išsivystytų vėliau Jeigu visų trijų valsty nustat Y.t i gynimo ta rybos k °™

Ir čia išeinama iš sumetimų, galiu įsivaizduoti, kad pabaltie butų daug lengviau išrišti sosti svarbesnių įstaigų svoris petenciją. Dėlto ir neduota tiks timų ^aštaijus veljaisvi. 
kad netik pabaltiečių masė bet čiai išsižadėtų net savo tautinių ne^ Klausimą. * pereis į Federalines įstaigas, Iešmo apibudinimo^ paliekant
ir vadovaują politikai labai skep kontingentų, visi kareiviai bū J

vien ar jis būtų pavadintas fe nę, einant Sovietų Unijos pa susidarytų Federacija, o ir avė buotojų skaičius. Bendri finan mas.
deracija, konfederacija arba ki vyzdžiu. Pastaroji gali kalbų lė liktų sveika... sai, bendra valiuta, bendri mui L
taip. Lietuviai dar vis nėra uŽ skirtumus išlyginti jėga, bet ši
miršę ’ ' ‘ x x i i
unijos su lenkais, kuri privedė 
prie valstybės sugriuvimo. Jei 
gu toki federacija iš pradžių 
bus numatyta tik apribotam lai 
kui, įstojimas į ją politikus ma 
žiau baugintų, reiškia iš jos ga

tvbiu svori i viena* bendra tas tt., kuriuos reikalus pirmoje ei nušvietė didelę moralinę ir po 
tyčių svorj j vieną Denarą tas , tvarkvti tai kam rei litm? reikšmę to fakto, kad daką, siekia subendrinti kai-ku !eje rentes tvarxyti, tai Kam rei“ t _ 11— — —ocii miliormi žmonių yra pasi

Min. Lozoraitis pareiškė:
_________ ,, r_______________ „ _ i P. G. toliau sako: Autorius p;oporcionanai~sumažėš'”tauti klausimą atvirą. Tą klausimą ^X/dotoo meta 
tiškai žiūri į susijungimą, vis tų suvaromi J vieną kariuome norėjo, kad vilkas būtų sotus— nių įstaigų kompetencija ir dar sutvarkytų vėlesnis gyveni ™ ^rptautikio bendradarbia 

vimo keliu likviduojamos kolo 
nialinės imperijos Azijoj ir Af

viduramžyje sudarytos tos jėgos trūksta laisvam pabal gilinęs į visą Federacijos kons mažinti daug tuščio darbo, ku deracija yra defensyvme sąjun miižJinišk vergu imperiją. Ši 
tas faktas sudaro tikrąją tarp 
tautinės krizės esmę, nes jis su 
griovė tarptautinę santvraką. 
Iš tikrųjų, net jeigu prileistu 
mėm stebuklą, kad sovietai at 
sisakytų nuo veto teisės Jung 
tinių Tautų Saugumo Taryboj 
ir, susitartų dėl nusiginklavi 
mo, ir, jeigu prileistumėm dar 
didesnį stebuklą — kad sovie 
tai pradėtų tokį stebuklą vyk 
dyti, — visa tai neatstatytų sa 
vitarpio pasitikėjimo tarptauti 

. niuose santykiuose ir nepašalin 
tų bolševizmo pavojaus ligi so 
vietai ir toliau laikytų savo vai 
džioje šimtus milionų mūsų tau 
tiečjų, naudotų toliau mūsų 
kraštų materialinius resursus 
ir laikytų strategines mūsų kra 
štų pozicijas.

Tokiu būdu mes manome, kad 
mūsų tautų gyvybiniai intere 
sai, tai yra, jų išvadavimo iš 
sovietų priespaudos byla šutam 
pa su civilizuotojo pasaulio in 
teresais ir yra Viena svarbiau 
šių sąlygų apsaugoti žmonijos 
ateičiai nuo sovietų pavojaus, 
o juk tik tas vienas pavojus 
jai ir gresia. Mes manome to 
dėl, kad neprivalo būti daroma 
nieko, kas galėtų pažeisti mūsų 
tautų laisvės troškimą, viltis ir 
teises.

Kas skelbs karą dėlto nenu 
Jeigu p. G. būtų daugiau įsi tai ir bendras gyvenimas gali su statyta, kadangi Pabaltijo Fe

tiečių susijungimui. Tą faktą titucijos projektą, jis be abejo ris anksčiau buvo daromas tri ga, kuri turbūt niekuomet ne 
mes turime paboti realiniame būtų pastebėjęs, kad ta avelė jose valstybėse, o dabar tik vie skelbs karo. Jeigu ji būtų puola 
gyvenime. palieka daug vilnos Federaci noje vietoje. Kartu jis žymiai ma priešų, šitas puolimas jai

Kaip bus su sostine, klausia jai. Numatytieji susijungimai sumažintų ir išlaidas. Iš tokio butų kartu ir karo paskelbimas.
p. Grigolaitis? užsienio politikoje, finansuose susijungimo piliečiai galėtų Jai nebebūtų reikalo dar specia

„ J __ Projekto 16 str. pirmame >r gynime yra svarbiausios vals turėti tik naudos. Baimė, kad liai skelbti karą. Bendrai mūsų
Įima išeiti metų skaičiui subė posme yra pasakyta, kad Pabal tybės gyvenimo šakos. Man at išlaidos padidėtų susidarant laikotarpyje išeina iš mados kla
gus, jeigu ji pasirodytų nevy tijo Federacija neturės bendro* rodo, kad toks dalinis susijun Federacijai, yra nepamatuota, siškieji karo paskelbimai,
kusia. sostinės. Tai nustatyta iš prak girnas yra visai įmanomas, bet Kas liečia žemės ūk}, žvejy Dėl taikos tarsis ir ją pasira
Teigiamame atsitikime, visos su tiškų sumetimų, nes kol-kas nė yra neįmanoma sujungti visą bą ir kitas konstitucijoje nepa šys Federalinė ministerių tary
sijungusios valstybės Federaci ra vilties, kad pabaltiečiai gale Pabaltiją į vieną nedalomą vie minėtas gyvenimo šakas, jos ba užsienio reikalams arba jos
ją gali padaryti nuolatine, jei tų laisvai susitarti dėl bendros netą. Jeigu mes to pageidauja lieka nepaliestos ir laisvos. Kie įgaliotas vienas ministeris (str.
gu ji joms paisrodys naudinga, sostinės. Natūralinė sostinė bū me, mes turime geriausį pavyz kviena valstybė gali jas tvarky 40). Taikos sutartį ratifikuos 
Tam nėra jokių kliūčių. tų Riga, bet turbūt nei lietuviai dį pažvelgus už geležinės už ti sulig savo nuožiūra ir suge Federalinis Parlamentas (str

Kritikas toliau klausia, ar jp nej estai nesutiktų atiduoti dangos, kur viskas yra sutvar bėjimu. 23).
bus tik viena užsienių ministe 
rija arba keturios vieton trijų?

Įgyvendinus Federaciją, už 
sienio politikos svarbumas per 
sikels į Federalinę užsienių mi 
nisteriją, kuri tvarkys visą Fe 
deracijos užsienio poltiką. Šita 
turės ir didžiausį bendradarbių 
štabą. Kartu paraleliai mažės 
tautinių užsienių ministerijų 
tarnai*-’" -------
belik/ 
taip,/ 
reik/ 
bą / 
ęiau 
mas 
nisi 
tim 
goi

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
spaustuvė

IETUS, VOKUS, VIZITINES

il.SE.

M intreąl, P. Q.

inių, uola, ant kurios yra pasistatęs nors yra buvę tokiame Wind 
airės Port Radium. sore, pačiame piečiausiame Ka

x. . .... . nados mieste. Pavasaris pareišiaurėj šilčiau nei Wmmpege na . Norman WeJls esantįFprie 
Kanados šiaurė yra ryškiau pat Arktikos Rato tuo pat me 

____ siu kontrastų kraštas. Ji yra tu, kaip ir į Gaspe. Vidutinė lie 
enęs pilnas kvapą užimančių gra pos mėnesio temperatūra Daw 

penkerius metus tame krašte žiausių vaizdų pasaulyje. Čia son City (Yukono teritorijoje) 
kiekvienas pasidaro ekspertas, Yra gilus fiordai, giliai įsibro yra tokia pat, kaip centrinėse 
bet pagyvenęs dešimt metų pa v? i Bafino salą, apsupti mėly prerijose. Ir dažnai Winnipege 
sidaro tik naujokas. Nieko nuo nu kalnų ir milžiniškų emeral esti šalčiau žiemą, nei Arktikos 

_______ _  r r__ Niekas, kas nėra matęs, ne stabaus tad, jei mūsų pažiūros diniu ledynų. Čia yra fantastiš salose nebe toliausiai nuo Šiau 
toba, Saskatchevan, Alberta ir kuojančio išilgai didžiojo’__ van gali pilnai įsivaizduoti šio kraš į šiaurę yra atmieštos daugybe kos Nahanni daubos, kurių gel rėš ašigalio, kur termometras
t>—•x._ -------  . . ............... . . v. ” ’ _±— -i—: jų*.- T/- retai tenukrinta žemiau 45 lai

psnių.
______________ ________ ____ ________ _____ ____ ____ __ Faktas yra, kad šiaure nėra 

nių mylių ir turi mažiau nei vie joja apie greit tenai suklestė ežerų, nei viso pasaulio ežerus ne* rojus, nei netikusi dykuma.
Pertekliaus ir bado kraštas
Populiariai yra manoma, kad 

šiaurė yra klestintis, galimybių 
kraštas. Tai yra tiesa, bet tik 
tam tikrose srityse. Šiuo metu 
tai yra tiesa kalbant apie Un 
gavą, kur geležies rūda jau rie 
da prie jūros. Greit tai bus tie 
sa pietinėje Yukono teritorijos 
dalyje, kur Frobisher Limited 
kompanija jau yra baigusi pir 
mąją projekto dalį, pastatant 
tvenkinį su 5 milionų arklių jė 
gos stotimi. Tai reiškia, jog čia 
prasidės didelis „boom“ (už 
darbiai), ir tie uždarbiai bus pa

iečia 
a pa 
ams.

W ...
Kanada yra milžiniškas kraš dradarbis, Pierre Berton, to zu aisixciia AKiavikas. 

tas, susidedąs iš 10 provincijų: rnalo pereito lapkr. spec, nume „ . ...
Nova Scotia, New Brunswick, ryje: Mažiausia .try* skirtingos
Prince Edvardo Sala, Newfoun Mšias eilutes rašau ant denio šiaurė*
dland, Quebeck, Ontario, Mani mažiuko vilkiko laivelio, puš _  _ 1 -i-1___—A 11__ •_ _ _ ... __ . «... *
Britų Kolumbija. Bet tikrumo denų vieškelio Mackenzie upės to didumo ir tuštumo. Yukono nesusipratimų. Vieni ją jsivaiz mėse slypi didžiausieji Kana 
je tai nėra nė pusė Kanados. Ki sistema savo 60 dienų kelionė ir Šiaurvakarių teritorijos ap duoja, kaip sušalusį pasaulį iš dos vandens kriokliai.
ta pusė yra į šiaurę nuo visų je nuo šiaurės Albertos iki Ak ima pusantro miliono ketvirtai vieno sniego ir ledo, kiti gi sva Kanados šiaurė turi daugiau 
šešių kontinentalinių provinci laviko prie Arktikos deltos. ’’ ................... ''' ’ ' _ o L. ___ 1
jų, bendrai vadinama Šiaurės užpakalyje liko Atabaskos n4 Kanados gyventojų nuošim siančįą civilizacija su miestais kartu paėmus, ‘ pradedant ža 
Vakarų Teritorijos — į vaka (Atabaskos ežero) kraštas, _ č.ia» Palei Mackęnzi?/ande ir farmomis. liuoju Muncho prie Alaskos
rus nuo Hudsono įlankos, ir smaiingo smėlio, kurs nenoriai ni^ sistemą, yraLbjBusiaiapgy Didžiausias nesusipratimas plęnt°, baigiant ketvirtu didžia 
Ungava kraštas į rytus nuo tos atiduoda savo aliejų, druskos, y.en<bntoT* ®10, krast° dalis, ta yra įsivaizduoti, kad ta šiaurė y3*V ezeru. kontinente Didž 
įlankos, ir daugybe didžiulių ir kurj gja kastj brangiai kainuo ^iau Per ’^tisą dieną (laivu plati ra vienalytis gabalas nuo Klo iuoju Lokiu (Great Bear), to 
mažesnių salų pačioje siauroje, ja, didžiausios uranijaus ga ^ian^) vargiai teko pamatyti įj^į Ungavos. Lygiai taip kiu saitu, kad ir liepos mėnesį 
kitapus Arktikos Rato, kaip tai mybos §iame kontinente. žmogaus gyvenamos vietos žen pat netikslU būtų sudėti į viena tebėra užšalęs. Didžiausioji pa 
nk! MpI die p7rrvS * VakarUS Xra Pietini° Nahan ’’ daiktą SkOti> Serbi^’ kadali A?!"®!
Wa’l« ii ni sl®nio žiaurūs moliakmenio Čia galima būtų įmesti visas S* j°s abidvi priklauso Europai,
to t. ž? n7 ni gūbriai, kur šešios kompanijos Didžiosios Britanijos salas ir Nėra tokio dalyko, kaip viena
. ... • Pi jieško žibalo, ir už to Yukono neliktų nė žymės. Tik prieš tris tyt® šiaurė. Yra daug šiaurių,

Pa? ne ^"šiaurvakari,! T^ritori uPė’ *uri ateinančiai gentkar metus vienas lakūnas atrado kiekviena skirtinga savo klima 
Ine ^auLji ; fui di^inito tei duos du8Vk daugiau energi tris salas Hudsono įlankoje, tu> topografija, ekonomija ir so 
įoriiu S Talte Unis Yuko nei viM St' “P“ Iresnė už Prin cialine struktflra.
no JKachanzie unės PArktikos sistema- Kitapus į rytus, didžio co Edvardo salą! Bet niekas 1) Aukštoji Arktika, kuri 
T./nrlrne /t..s?inJinQ’ barren dv J° Prieškambrinio Skydo (Prie apie tas salas iki šiol nebuvo nė niekuomet nepažįsta tikros va 

t ’ -Cambrian shield, uolos kalvų girdėjęs. Kur kitur pasaulyje saros ir maža ko bendra teturi

lietaus per metus gauna ma 
žiau nei Sacharos dykuma. Fak 
tas, kad yra tūkstančiai ežerų 
toje sausoje šiaurės dykumoje, 
dalykus daro dar labjau paslap 
tingais.

Visa šiaurė yra pilna tokių 
paradoksų.

numosi ir xvccwcuiu icmuiuus - - - -- Kanados šiaurė yra užša stovūs, nes čia bus didžiulė me
šiaurinė Kvebeko nrovinciiada kraštas) pakraštyje yra auksi 190 mylių ilgumo upė gali būti su Yukono slėniu, kur tempera lusi dykuma? Taip, apsčiai yra talų tirpykla (smelter). Šiaip 

. . . P J nis Yellowknife kraštas, ir UŽ pamesta turą o-ali nakliti iki inn 1ain« vietn kur eskimai dėvi kailiu ------- -------- —u---------
Imasi } Ungava ir Labrador te tundra tęsiasi per 500 mylių £atai atsiįiko Hornaday nių.
n PriJas- . . .__ .. iki Hudsono įlankos. Tiesiai į upe, tekančia šiaurėje nuo Di 2) n

ors mine osios piovin j §įaurę p]agįoji šaltoji Macken džiojo Lokio ežero į Arktiką, tundra, į
naZaiai60 paraižė tačiau1 nerei Z1? upė nepaliaudama slenka Vienas misionierius apie tą upę Churchillio, kur 60 metų amžia
kia nakeliauti nė’ šimto mvliu tdkstanti mylių ar daugiau į pranešė 1868 metais, bet jbs us karklai neužauga augštesnitohau nuo tų provSijų sS Arktikos t^T ^iJ^ F** C°HU’
nių, kaip jau prasideda „paslap Čia tai yra Šiaurės Širdis —lkl pat 19.48 Tetų’ J?ks baltas labai maža ko teturi oendra su
tintoji šiaurė“. kraštas be kelio ir be geležinke zm°g\is nėra dar nuėjęs iki tos Mackenzie upyno farmų kras

lio, ir viso šio krašto vieninte uPes žiočių. tu, kur pašarinė žolė per vieną
Paslaptingosios šiaurės vaizdai lif} vieškeli8 yra gį milžiniškos Kanada turi didžiausias ark mėnesį užauga iki 5 pėdų augš

Bendrą „Paslaptingosios Šia upės sistema, sausinanti visą tines ir priearktines teritorijas čio. --------
urės“ vaizdą puikiai nupiešia penktadalį Kanados. pasaulyje. Bet mes apie jas te 3) Nuogoji prieškambrinė nių. Tai yra karščiau nei kada do kraštas).

kūmos) ir Keewatin teritorijos
per visą šimtmetį?! turą gali pakliti iki 100 laips vietų, kur eskimai dėvi kailiu gja esama nemaža „vaiduolclių“ 

x x.._ mjestejjP( liūdnų paminklų,
kaip staiga buvo prasidėjęs 
„boom“ ir kaip staiga vėl meta 
lų kasykloms išsekus, jie sykiu 
su kasyklomis sunyko. Tokie 
yra Dawson city ir Cameron 
Bay prie Didžiojo Lpkio. John 
Hornby, ilgus metus klaidžio 
jęs po tas dykas šalis, jas api 
budino, kaip „the land of feast 
and famine“ (pertekliaus ir ba

muštas parkas per apskritus
2) Nuogoji, be jokio medelio metus, kur lėktuvai nutupia 

i. į šiaurės vakarus nuo ant ežerų ledo birželio mėnesį 
-- - — ir temperatūra niekuomet ne

siekia daugiau, kaip 15 laipsnių 
augščiau šalimo.

Ar Kanados šiaurė yra sau 
lės rojus? Fort Smith (pusiau 
kelyje tarp Atabaskos ir Didžio 
jo Vergų ežerų) temperatūra 
neretai pasiekia iki 103 laips
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KULTURWWKROjVIKA i
STEIKIME MUZĖJUS <

Nutautėjimo pavojus realus, vaizdavimo priemonės ir tt. Pa ' 
Reikia imtis žygių atlaikyti, galvotina, ar muzėjaus turėjimo ; 
Prieinamiausios šiuo reikalu proga nevestina lietuvių gyve ' 
kultūrinės priemonės. Jomis ir nimo kronika.
reikia naudotis kuo įviariausio Muzėjus būtų stambi šaknis ' 
mis, kad susidarytų solidus fro lietuvių medžiui. Reikia disku ' 
ntas. O kai dalykas tampa soli tuoti jo diegimo reikalą Reikė 
džiu, tai į jį jau su dideliu pasi tų tik, kad to žygio nesiimtų 
tikėjimu žiūrima kaip į švyturį kelios organizacijos kas sau. I 
ir inkarą. Šis klausimas turėtų būti spren ;

_   ________ _ __ ____ Viena tokių svarbių kultūri džiamas absoliučiai objektyviai 1 
ir~25 veiklos metai jo vadovui ginių koncertui Koncertus Vo niV tautybės palaikytojų yra ta ir priimtinai visiems lietuviams. ’ 
A. Mikulskiui.________________kietijoje aplankė apie 119.000 utinis muzėjus. Lietuviai ture

1940 m. Vilniuje įkurtas Čiu užsieniečių. Repertuare buvo jV^įsteigti savo muzėjus visose 
rlionio1 tautinio meno ansamb apie 80 liaudies dainų, 30 reli 
lis tartum atgaivino M. K. Čiur ginių giesmių ir 18 tautinių šo 
lionio iki 1911 m. vestą Vilnių kių.

1955-uju metu sukaktuvininkai
ČIURLIONIO ANSAMBLIS SU A. MIKULSKIU — 

SUKAKTUVININKAI
Kas nepažįsta Čiurlionio An Stuttgarto, Miuncheno ir 

samblio? Dainavo jis, Alfonso Hamburgo radijofonai turi sa 
Mikulskio vadovaujamas, trem vo archyvuose užrašę ansamb 
tyje Austrijoje, Vokietijoje, ir lio koncertus ir juos transliuo 
jau keleri metai koncertuoja sa ja lietuvių švenčių dienomis, 
viešiems ir svetimiesiems JAV Čiurlioniečių dainas užrašė į pi 
ir Kanados salėse. Gegužės 15 okšteles ir Vienos Mokslo Aka 
d. — Clevelande, Ohio, JAV, demija ir jas naudoja folkloro 
minimos jo dvigubos sukaktu studijoms.
vės. Sukanka 15 veikios metų Iš viso Vokietijoje atlikti 
pačiam Čiurlionio Ansambliui 297 koncertai ir apie 120 reli

—GUBŲ |
PADŲ 

KOJINĖS i

Reikalaukite
NAUJO 

kojinių patogumo 
savo kojoms

I. D.
IŠĖJO 5 TOMAS LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJOS
Lietuvių Enciklopedijos lei ' 

j’e'lietuvių’chorą.’Tuo' būdu Vii JAV ir Kanadoje ansamblis todėl visose kolonjiose turėtų dykla jau išleido ir prenumera ; 
niuje buvo sustiprintas gaiva atliko daug koncertų nors būti Lietuvių Namai, prie ko toriams išsiuntinėjo 5-jį Enci ■ 
liškas lietuvybės tęstinumas, kartą jų darbo sąlygos žymiai jau *r einama. Tuose namuose klopedijos tomą, kuris apima 
Ona Mikulskienė vadovavo ka sunkesnės. * gal ne iš karto bus galima skir žodžius nuo Dievas ligi Epušis. ■
nklių orkestrui, tautiniams šo Suprantama, darbo sąlygos *i patalpų išdėstyti muzėjaus Labai plačiai išdėstyti lituanis ( 
kiams Marija Baronaitė. 1940 JAV dirbti čiurlioniečiams nė eksponatams, bet padėti juos tiniai dalykai: Deveniškes, De , 
—44 m. laikotarpy ansambliui ra lengvos. Jie net neturi savo aYk kaipo sandėly tai jau yeniat Dimai, Dymša, Dmei ■ 
darbo sąlygos nebuvo lengvos, repeticijoms patalpų. . J-1 r'-- -4-~ - T''"
Kai kurie čiurlioniečiai nuken kreiptasi į lietuvių visuomenę havimo patalkins atskiri asme vele, Dirvenai, Dysna, Dobke geij0 22 d. 
tėjo, buvo išvežti į Sibirą. Per padėti įsigyti tinkamas patai nYs savo nuosavais namais. Pr vičiai, Dobužinskiai, Dociai, Do 
ketveris okupacijų metus an pas — namus savo darbui (dra adžiai svarbu, kad būtų asmuo geliai, Domaševičius, Domeika, 
samblis beveik kiekvieną sek uge ir lietuvių kultūriniams rei žinovas arba nors to dalyko Domšaitis, Donelaitis, Dotnu 
madienį giedojo per pamaldas kalams), išleisti tinkamą mono mylėtojas, kuris rinktų ir glo va, Dovydaitis, Dovydėnai, DP, 
Vilniaus bažnyčiose. grafiją, išleisti daugiau plokšte botų muzėjui tinkamą turtą. At Dragašius, Draugeliai, Drūk

Po 1944 m. karo sąlygos nu lių drauge su simfoniniu orkest e*a kad v*aa tai^bus gali šiai, Druskininkai, Dubas^ Du 
bloškė čiurlioniečius į vakarų 
Europą ir vėliau į šiaurės Ame 
rikos žemyną. Vienoje, Austri 
joje, atsidūrę jie greitai vėl su 
sibūrė į krūvą. 1944 m. spalio 
29 d. įvyko pirmasis koncertas 
Vienos Koncertų Rūmų Mozar 
to salėje. Vienoje jie giedojo ir

oo"r°^ ir ,a?str.u vatoriioie vėliau nasuko i Kau Ponatu išdėstyti, tam tikru bū ir tt. 
publikai. 1944 m. pabaigoje vatonjoje, venau pasuKo į is.au r j » , , k-;
čiurlioniečiai atsidūrė jau Ber n4. Vilnių, kur įkūrė Čiurlionio du Juos apsaugojus, bendro Yra tūlų trukumų bei nesu
lyne. Sunkiose sąlygose ten su ansamblį. Jis Kaune konservą ^au ojimosi pata ppse^ 
rengfė 10 koncertų. toriją baigė 1937 m., į6/uOmOB - ‘ ‘ ‘ x. .

Anie karo nabai™ hnveR Ke violenčelistO, muzikos mokyto JiePu°stų pačias patalpas.

didžiosiose kolonijose — Mont 
realy, Toronte ir Hamiitone. 
Tam reikėtų nuosavų patalpų,

&

d. jis buvo Lietuvos Valstybi 
nės Filharmonijos dirigentu 

-------  Vilniuje ligi Vokietijos - Rusi 
Todėl tikrai bus galima. Prie sande kos, Dirmantas, Dirmenas, Du jos karo pradžios, 1941 m. bir

Fu
L/ STILIUS 

spalva 
DARBAS 

PRITAIKYMAS 
IR PATOGUMAS
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
V. Varnienė. DIDŽIOJI VI 

RĖJA. Praktiškas vadovas šei 
mininkėms. Išleido „Vaiva“. Sp 
audė Saleziečių spaustuvė Ita 
Ii joje. 792 puslapiai. Kaina 6 
doleriai.

Tai yra didžiulė knyga, ku

Bet bendrai imant, Enciklo 
pedija gerai atrodo, daug žinių 
turi ir yra labai naudingas kiek 
vienam leidinys. . . .. , . acnnLiet. Enciklopediją dar gali no->e Vra Patekta apie 3500 re v . , . \ ° . rpnfn maictn natiAlralH nalvniužsisakyti „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“ trys asmens, kurie 
tuojau gaus ir primuosius to 
mus.

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
PASIUVIMAS

Jau gilioje senovėje lietuvės 
tautinius drabužius ypatingai 
kruopščiai ir su didžiausiu atsi 
dėjimu siūdavo ištisas savaites. 
Ir dabar, naujuoisus ir puoš 

. jeigu derinimų. Pav., vienoje vietoje niuosius tautinius drabužius ne
renge iu Koncertu ‘-“jv -“s* —- > įgydamas būtų patalpų stoka. Šiuo atveju Dūkštas su Dysnykščiu ežeru galima siūti atmestinai, šiaip

ArU* lrar« nakaitro violenčelistO', muzikos mokyto Fe Pu°štų pačias patalpas. priskiitas Švenčionių apskri sau, ant greitųjų suraukiant,
motene PietiFVokfetiioie? Čiur 1° ir choril dirigento specialy Kas laikytina tokiame „para ciai, o kitur jau Zarasų, kai iš Bet reikia juos gerai pritaikyti, 
mptene, rietu Vokietijoje, Ciur bes Kompoi2cijos žinias gilino Piniame muzejuje? Žinovai tikrųjų Dūkštas yra buvęs tik modeliuoti, daug kartų matuo
homo Ansamblis išsikėlė vėl į Vokietijoje, Stuttgarte. Chora nuspręstų — kas; o paprastai tai Zarasų apskrities, o Dysny ti, kad jie būtų ne kasdieniški,

ms vadovavo Klaipėdoje, Pane kalbant — daug kas. žmogus kštis ne Dūkšto, bet Rimšės vai bet kilmingieji tautiniai drabu
kick pavargęs, jis neiruKUS pa . ~ . --i. . . * ’ a..._2 T - .~4..Arno • Uoli iLmrtA t T-v —21 a ___ _______ ± T'»
suko į triumfalinį, patį žymiau 
šią savo veiklos laikotarpį. Įvy 
ko įsidėmėtinas koncertas ties 
Bodeno ežeru, Bad Schachen, 
kurio klausėsi 78 sąjungininkų 
generolai ir apie 1500 kitų augš 
to rango karininkų.

Ansambliui jau atsivėrė var 
tai į Vokietiją. Jis iš visur gau 
na pakvietimus ir tik 1945—H 1.200 pasirodymų 14 metų — 
46 m. atlieka per 200 koncertų, laikotarpyje! Šį gražų rekordą 
čiurlioniečiai dainuoja didžių „Ateiteis“ šokėjai apvainikavo 
jų miestų teatrų salėse — Stut tradiciniame savo vakare šešta 
tgarte, Miunchene, Baden-Ba dienį, balandžio 16 d. Lietuvių 
dene, Konstanzoje, Augsburge, auditorijoje Čikagoje. Šokėjai 
Frankfurte, Hamburge, Bayre yra demonstravę lietuviškus 
uthe, Freiburge. Prof. dr. Hen šokius šiuose miestuose: Phila 
kel iš Hannoverio štai ką paste delphia, Pittsburgh, Celveland, 
bi apie čiurlioniečius: „Mes Toronto, St. Louis, Milwaukc 
esame nustebinti lietuvių kury e, Green Bay, Barington, Madi 
bine jėga ir jų tautine kultu son ir daugelyje vietų Chicago 
ra...“ Ansambliu vis daugiau je ir jos apylinkėse, 
domisi vakarų mokslininkai ir — JAV užklausė Lenkijos 
menininkai. 1949 m. pavasarį valdžią, kas yra su 16 komunis 
iš Paryžiaus atvykę prancūzai tų nuteistųjų 10-čiai metų kalė 
užrašė ansamblio koncertą Pa jimo Lenkijos laisvės kovoto 
ryžiaus radijofonui. jų?

ru.
Kad ansamblis vis gyvas ir 

veržiasi į naujus laimėjimus, 
daug lemia paties jų vadovo A. 
Mikulskio asmenybė. Jo gyve 
nimas su lietuviška dama suriš 
tas jau 25 metus. Savo kūrybi 
nį kelią jis pradėjo Klaipėdoje, 
kai dar mokėsi muzikos konser

ceptų maisto patiekalų, palydi 
mų pagrindiniais išaiškinimais, 
kaip ir kas reikia gaminti. Yra 
receptų ir nurodymų, kaip rei 
kia gaminti ir gėrimus — vy 
nūs, likerius, degtines, lietuviš 
kus krupnikus, lietuviškus mi 
dus, kriušonus ir tt. Be to yra 
sudaryti receptai pietų, vakarie 
nių ir kt. Taipgi yra patiekti ir 
vegetariški valgiai. Žodžiu, „Di 
džioji virėja“ yra rimtas ir tik 
ras vadovas, apimąs visas mais 
to gaminimo sritis ir plačiai vis 
ką išaiškinąs. Vadovas įrištas į 
kietus viršelius.

Ši knyga, „Didžioji virėja“, 
_ gaunama „Nepriklausomos Lie

— uau6 Žmogus kštis ne Dūkšto, bet Rimšės vai bet kilmingieji* tautiniai drabu tuv°s” 7?n<2 Ge°^
pat Lietuvos atsivežęs sčiaus. Arba: apie Balį Dvario žiai. Dail. A. Tamošaitienė R. &e St., Ville Lasalle, Montreal 

- - - - - - - - > Pr*e sa 32’ P’
Mikulskio gy Jus gali paimti. Tautiniai audi Vilnių, buvo paskirtas Vilniaus vo išaustų tautinių drabužių vi — Rusai pažadėjo JAV grą 

i susijęs n*a*> taut, drabužiai ir papuoša miesto simfoninio orkestro di sad prideda brėžinius ir nuro žinti jai paskolintus prieš 15 
11.x....:.. ---- *... :xt------ i:~: j---------- i._j -i. mętų laivus, kurie esą jau visai

sudėvėti.
— JAV mini 10-ties metų su 

_ į — Sol. V. Verikaitis išvyko sitikimą JAV ir SSSR kariuo 
V. Al. mos, lietuvių gyvenimo nuot 1940 m., birželio 15 d., o nuo į Bostoną dainuoti metiniame menių Vokietijoje prie Elbės 

raukos, Lietuvos vlastybės pa 1940 metų lapkričio mėnesio 1 „Aidų“ koncerte. upės.

ma išdėstyti ir rodyti. Ir tai bus beneckiai, Dubingiai, Dubysa, 
viena iš daugelio užtvarų, ku Dūkštas, Dundulis, Dundzila, 
rios saugoja mūsų namus. Ir Dusetos, Dusia, Dvarionai, Dz 
kaip itk svarbu ne vienas, kad ūkai, Eidukevičiai, Eretas, Ei 
ir turtingesnis, muzėjus Kana mutis, Eišiškės, Elisonas, Eis 
doje, bet keli, kad ir mažesni, bergas, Endziulis, Endziulaitis 
nes jie turi būti realiomis prie ir tt. ir tt. O kiek kitų žodžių: 
monėmis čia pat žmonių tarpe, čia ir Edenas, Dulles, karalienė 
Pagalvotina, ar negalima eks Elzbieta, Einšteinas, Edisonas

vėžyje ir Vilniuje. Yra suhar tur* tš 1 - - ..
monizavęs apie 100 liaudies dai kirv! — tegul nemeta jo, muzė ną pasakyta, kad jis „atgavus R. 1, Kingston, Ont., prie sa 
nų. Nuo 1940 m. T 
venimas neatsiejamai .
su ansambliu. lai, lietuvių dailininkų kuriniai, rigentu, ir juo išbuvo ligi dymus, kad jie buty. taisyklin

Čiurlioniečiams ir A. Mikuls liaudies meno dirbiniai, lituanis 1941.“ Iš tikrųjų Balys dvario gai; puošniai ir kruopščiai pa
kiui linkime sulaukti dar ne tikos mokslo knygos, valstybi nas Vilniaus miesto simfoninio siuvami.
vienos gražios ir vaisingos atei niV tautinių iškilmių progra orkestro dirigentu buvo ligi 
ties. r“ _

TAUTINES MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJOS „LITAS“ STATUTAS.

19. RINKIMAI
1. a) Valdybos, revizijos ir kredito komisijų nariai renkami

metinio narių susirinkimo. Toki rinkimai atliekami bal 
savimo kortelėmis. Kasmet valdybos nariai, vienas re
vizijos komisijos narys ir vienas kredito komisijos narys 
renkami dvejiems metams ir likusieji, kurie turi užpil 
dyti vakuojančias vietas tokiuose organ, ir komisijose 
renkami tik vieniems metams.
Mažiausia gavę balsų skaitomi išrinkti tik vieniems me 
tams.

b) Kandidatuoti rinkimuose į valdomus organus narys tu 
n būti pasiūlytas raštu mažiausia dviejų kitų narių ir 
toks pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių ma 
žiausia vieną savaitę prieš metinį bendrą narių susirin 
kūną. Sekretorius turi painformuoti pasiūlytuosius na 
rius prieš metinį bendrą susirinkimą.

c) Narys jau buvęs bet kuriuose valdomuose organuose ir 
komisijose gali būti perrenkamas pagal šio statuto sek 
ciją (1) (6).

2. Atvejuje vakuojančios vietos valdyboje, revizijos ar kredito 
komisijoje, — valdyba arba valdybos likusieji nariai turi 
teisę paskirti pavaduotojus toms pareigoms iki sekančio me 
tinio bendro susirinkimo.

3. Valdybos, revizijos ir kredito komisijos narių darbas neap 
mokamas. Valdyba tačiau turi teisę kartkartėmis paskirti 
atlyginimą vedėjui. Valdybos, reivzijos ir kredito komisijos 
nariai ir valdybos paskirtieji turi kredito unijos narių trans 
akcijas laikyti griežtoje paslaptyje.

20. FINANSINIAI METAI
Finansiniai metai prasideda sausio mėn. ir baigiasi pasku 

tinę gruodžio mėn. dieną.
21. METINIS BENDRAS SUSIRINKIMAS

1. Metinis bendras susirinkimas įvyksta šešiasdešimties dienų 
laikotarpyje finansiniam metui pasibaigus.

2. Kiekvienam nariui turi būti pasiųstas pranešimas raštu ma 
žiausia dvi savaites prieš metinio bendro susirinkimo datą.

3. Tokiame metiniame susirinkime:
a) Valdyba ir revizijos komisija turi patiekti pranešimą apie 

kredito unijos reikalus už praėjusius finansinius metus.
b) Vedėjas patiekia balansinį lapą apie pelną ir nuostolius 

už praeitus finansinius metus. Toks balansinis lapas ir 
išvados turi būti patikrinta, kaip tai numatyta Quebec‘o 
kooperatyvų-sindikatų akte.

c) Pelnas, jei būtų, parodytas išvadoje augščiau minėtame 
paragrafe, turi būti paskirstytas sekančiai: mažiausia de 
šimt nuošimčių atsargos kapitalui ir subalansavimui pana 
šiems kitiems kredito unijos reikalams, arba nariams in 
dividualiai susirinkimui nutarus, turint galvoj, kad kiek 
viena suma sumokama nariams turėtų būti mokama kai 
po dividendas už šėrus (įnašus), arba proporcingas grą 
žinimas nuošimčių sumokėtų skolininkų.

d) Valdybos, Revizijos ir Kredito komisijos nariai turi būti 
paskirti einant šio statuto nuostatais.

e) Bet koki kiti kredito unijos reikalai gali būti svarstomi 
metiniam bendram susirinkime.

4. Dėl valdybos nutarimų gali būti apeliuojama į metinį bendrą 
susirinkimą, tik sąlyga, kad sutartys su trečia šalimi nebūtų 
liečiamos. Kiekviena tokia apeliacija turi būti palaikoma 
bent dviejų narių.

22. NEPAPRASTAS BENDRAS SUSIRINKIMAS
1. Nepaprasti bendri kredito unijos susirinkimai gali būti 

sušaukti sprendimu valdybos, dviejų revizijos komisijos narių, 
arba pirmininko, arba vicepirmininko, arba pareikalavus ma 
žiausia vienam dešimtadaliui narių.

2. Apie kiekvieną tokį nepaprastą susirinkimą turi būti 
pranešta nariams mažiausia devyniasdešimt šešias valandas 
prieš susirinkimo valandą.

3. Nepaprastas bendras susirinkimas gali svarstyti bet 
kokius kredito unijos reikalus, išskiriant tik tuos, apie kuriuos 
nebuvo minėta pranešime apie susirinkimo sušaukimą.

23. BENDRAS SUSIRINKIMAS
1. Bendruose susirinkimuose nereikalaujama specialaus

narių skaičiaus sudaryti kvorumą. Visi sprendimai daromi pa 
prasta balsų dauguma (išskiriant atsitikimą — šį statutą kei 
Čiant), balsams pasidalinus pusiau pirmininkaujančio balsas 
nusveria. Joks narys negali balsuoti per įgaliotinį ir kiekvie 
nas narys turi tik vieną balsą, nežiūrint jo turimų šėrų (įnašų) 
skaičiaus. Bent vienam nariui pareikalavus, balsuojama korte 
lemis.

2. Visus bendrus susirinkimus sušaukia sekretorius, iš 
siuntinėdamas nariams reikalingus pranešimus. Negavimas 
pranešimo apie susirinkimą arba bendrai kokio nors pranešimo 
arba informacijos, kurie turėjo būti išsiųsti pagal šio statuto 
nuostatus, negali anuliuoti eigos ir reikalų atliktų tokiame su 
sirinkime.

3. Nesant pirmininkui ir vicepirmininkui, bendrą susirin 
kimą atidaro valdybos narys, arba, nesant valdybai, bet kuris 
narys ir dauguma balsų išrenkamas pirmininkaujantis visam 
susirinkimo laikui.

24. STATUTO PAKEITIMAI
Šis statutas gali būti keičiamas tik pagal Quebec*© ko 

operatyvų sindikatų aktą.
25. BENDRAS ATSARGOS KAPITALAS

Bendras atsargos kapitalas ir jo dydis sudaromas prisilai 
kant antro paragrafo 39 sekcijos Quobec‘o kooperatyvų - sin 
dikatų akto nuostatų. Toks kapitalas gali būti panaudotas at 
veju nenumatytų kredito unijos nuostolių, įskaitant ii nuosto 
liūs susidariusius dėl neatgautinų paskolų iš narių. Papildy 
mai tokio kapitalo gali kiekvienu metu įvairuoti, subjektas 39 
sekcijos Quebec‘o kooperatyvų-sindikatų akto, pakeičiant šį 
statutą. Mažiausia pusė sumos tokio kapitalo kiekvienu metu 
turi būti investuota taip, kaip nurodyta 40 sekcijoje Quobec'o 
kooperatyvų-sindikatų akte.

26. PASIRAŠYMAS SUTARČIŲ ETC.
Visos sutartys, pasižadėjimai, čekiai, vekseliai ir kitoki 

dokumentai, liečią kredito uniją, pasirašomi vedėjo ir pirminin 
ko arba vice-pirmininko. Tarp kitko valdyba gali įgalioti bet 
kurį asmenį pasirašyti bet kurį specialų dokumentą kredito 
unijos vardu.
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomos Mickevičius pries 100 metę
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Fomoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly )
13. ANDRIUS TOVIANSKIS

1840 metų gruodžio mėnesio rys ir rašytojas Niemcevičius, 
penkiolktą dieną Paryžiuje Se Tado Kosciuškos draugas, pir 
noje ėjo ižas. Tai buvo išlepu —vau *—
siems paryžiečiams baisiai šal 
ta — keturiolika laipsnių.

Tada šešiolika arklių, visi ap 
kaustyti aukso spalvos metalu 
ir aptaisyti strauso piunksno 
mis, traukė į Hotel des Invali . _ ______ _ ____________ __ . ___ ____________ _ ____ __ _ r_......... ....... „. *........—
dės gigantišką karietą, penkias rvais raudojo. Egzaltuoti vie vo Sūnaus. Dabar tuiėjo ateiti rėlio spalvos beprotė laikė sura te mano žodžius tyra ir pasiže siems buvo tik šūvis iš kelmo?

... 1 Prancūzija, tada dar neprik
Tam žiurėjo žemyn. Pamatę vaikai su nuoširdumu tas, kuris tik ką iaUsydama didiesiems, susirūpi 

i.i.-i.j—• -r-iA-x nuo savo priėmė Išganytojo Kūną ir Kr „o, kad vieną dieną ’mistiškas
aują. Mano vienintelis tikslas sąjūdis nesibaigtų ginkluotu su

so ko pažadėti. Įvykiai prasidė ir ten skaitys tavo kančią“.1) 
jo. r- j •

Tada tai atvyko gražiai pra poeto dvasioje. Andrius 
žilęs svečias su mėlynais aki vianskis pataikė gerai, 
niais ir jis turėjo būti įleistas. Marijos Šimanovskos duktė 
Keistas svečias dvasios gilumas turėjo tuojau būti 
skrodžiančiu balsu prabilo: iš ligoninės.

— Tu įžengsi naujan gyveni Gydytojai laikė 
man. Būsi didelis slavų tautų nusikaltimu išleisti 
mokytojas, naujosios eros šven ji buvo beviltiškoj 
tasis Petras. buvo laiko su jais ginčytis. Vy

Taip kalbėjo vyras susigrau ras turėjo savo teises. Prie Ams mas yra arti. (Jis laikė rankas šaulio 
žusiam poetui jo nelaimės va terdamo gatvės pirmojo nume sukryžiavęs, 
landą. f j * . ... _ ......... - ■

Pasaulio sukūrimas priklau smalsuolių. Kaitra buvo neapsa jums šią žinią. Esu štai pasiruo Rothschild. Ar dėl to, kad jo 
-------------------------------- jus stįprįntį savo patari tikinčiųjų divizijos buvo men 

Nepaprastai išdžiūvusi numi mais ir patarnavimais. Priimki kos, jei pranašo šauksmas didie

mas pakėlė tostą.
Nepaprasta tai buvo vakarie 

nė.
Grafą Platerį parvežė į na

mus veik be sąmonės. Persigan ______  ________ _______
dus žmona nenorėjo visai įsi sė Dievo Tėvo epochai, atpirki koma, apakinanti, 
leisti. Likusieji pakrikusiais ne mas buvo antroji epocha—Die

ją. Sakau įsakmiai: žmones lau — Padaryk tokį dalyką, kad 
Mesijanizmas seniai brendo kia dideli dalykai, ir kas norės kai išeisi gatvėn, žmonės pultų 

To juos pasitikti, turės nusiskaid ant kelių ir prašytų palaimini 
rinti ir pasidaryti šventu...“ mo. Kad jį gavę, tikėtų pasida 

Paryžiaus Notre - Dame ka rę geresni ir iš tikrųjų taptų ge 
pargabenta tedroj, praleidęs mišias, klūpo resni“.3)

damas karščiausioje maldoje, Kai Andrius Tovianskis nu 
profesiniu Andrius Tovianskis taip kalbė vyko prie Šventojo Sosto, jį pri 

ligonę, kai jo iš šoninės navos susirinku ėmė tik du kardinolai, ir blogai 
būklėj. Ne siems lenkų emigrantams: priėmė.

„Džiaukitės, broliai, atpirki Tada jis kreipėsi raštu į pa 
'» didžiuosius: popiežių 

atrodė, maldai). Gregorijų šešioliktąjį, carą Ni 
rio jau buvo susirinkęs būrelis Aš esu Dievo siųstas pranešti kalojų Pirmąjį ir baroną James

dešimt pėdų augščio su viršuje nas kito klausė, apie ką kalbėjo šventosios Dvasios epocha — kintus dantis ir panarinus akis minančia širdimi: į jus kalba vi 
įtaisyta imperatoriška karūna poetas. Jis ištiktųjų kalbėjo sa sintezė dviejų pirmųjų. ____ ___ ______ v... r 
violetiniame krepe. Neuilly ir vo dienoje. Pirmas po Slovac Andrius Tovianskis likvidavo klykdami pasislėpė
Champs des Elysecs alėjų pak kio. Niekas negalėjo atsiminti, Lietuvoje savo nuosavybę ir pa motinos.
raščiai buvo pristatyti didžiu ar ilgai jis kalbėjo. Vieni spė Jiko ten savo šeimą, keturius Mistiškas svečias užsidaręs yra Lenkijos ir visos žmonijos kilimu,
lių auksinto gipso statulų ir ko bojo trukus valandą, kiti—pen vaikus, paimdamas sau tik stip rašomajame meldėsi. Didžiuliai išgelbėjimas.
lonų. Iš dešiniojo alėjų šono kias minutes.
augštai ant milžiniškų kolonų Tai nebuvo retorika. Tą nak 
patupdyti aukso spalvos ereliai tj genijus kalbėjo poeto lupo 
buvo' nukreipę savo galvas į ar mis. Jėga ir šviesa buvo atėjusi 
tėjančios karietos pusę, iš kai į tą žmogų, kurio misija turė 
riojo — į Liudviko XV-jo tiltą jo būti skelbti amžinąją meilę 
prie Quai d'Orsay. ir tiesą.

Sujaudinta mįlioninė minia , . George Sand atžymėjo tą įvy 
nejuto šalčio. Tūkstančiais kaip nepaprastą ir labai keis 
kartų aidėjo mieste: t5h Poetas rytojaus dieną pats

„Gloire, gloire a 1‘Emper apie^save liudijo: _ _
eur!“

Tai buvo Napoleono nemir 
tingų palaikų pargabenimas iš 
Šventos Elenos salos.

Kai kariški kornetai davė se 
ptynius si bemol major tobulus 
akordus, tris žemyn ir keturius 
augštyn iki oktavos viršaus, ka 
ralius Liudvikas - Pilypas, ap 
suptas ministerių, priėmė kars 
tą. Generolas Bertrand padėjo 
imperatoriaus kardą, ir genero 
las Gourgand — kepuraitę.

Prancūzų minioje lietuviš 
kam vežime, traukiamam stip 
raus arklio, buvo kilmingos iš 
vaizdos vyras, bajoras augšta 
kakta, aro nosimi ir viską per 
veriančiomis akimis už mėlynų 
akinių.

Jis atvyko iš Vilniaus Pary 
žiun į Napoleono pagerbimo iš 
kilmes laiku — nepavėlavęs.

Tai buvo 
kis.

Tų metų 
Kūčias, pas 
vičių poeto 
skyrimui į

Andrius Tovians

„Vakar buvome pas E. Ja 
nuškevičių šaunioj vakarienėj. 
Į Slovackio improvizavimą aš 
atsakiau su tokia įkvėpimo jė 
ga, kokios aš nesu pajutęs nuo 
to laiko, kada aš rašiau „Vėli 
nes“. Tai buvo kažkas nekas 
dieniška, nes visi klausytojai, 
priklausą nevienodiems sluogs 
niams, skendo ašarose“.1)

Taip ir liko nepasakyta, apie 
ką kalbėjo didysis solenizantas. 
Tai buvo jo paskutinė neužra 
Syta improvizacija, lyg Mozės 
balsas iš augšto kalno pažadėto 
sios žemės kartoms.

Turėjo kas nors įvykti. Pary 
žiuj tremtiniai visados laukė 
įvykių.

Tada buvo vasara, karšta, 
troškinanti Paryžiaus vasara. 
Pietų metu langinės turėjo bū 
ti uždarytos, ir poetas sėdėjo 
Rue d'Amsterdam No 1 vidur 
dienio prietemoj prie apversto 
knygomis ir popieriais stalo. 
Tarnaitei buvo įsakyta neįleis 
ti nė vieno žmogaus, net vaikų 
ir artimųjų.

Celina vėl buvo bepročių Ii 
goninėj, ir gydytojai jau nedrį

Aš jus kviečiu
rų vežimą ir arklį. prakaito lašai sunkėsi iš jo augš prisidėti prie manęs...“ (Čia To

Jis atnešė tremtyje kenčian tos kaktos. vianskis krito ant kelių, šaukda
tiems lenkams Apvaizdos paža Kai po valandėlės pasirodė mas Dievą paliudyti jo žodžių 
dą greitai grąžinti juos tėvy vyras, jis atrado savo žmoną teisingumui.)2) 
nėn. Jie turi būti pasiruošę ir klūpančią prieš Tovianskį dide Ir nelaimingi lenkai klaupėsi 
to verti. Pilni meilės ir Švento liame raudojime. Ji buvo visai kartu. Jie skendo maldoje tarp 
sios Dvasios. pasveikusi. Proto liga jog nie didžiulių romėniškų katedros

Apreiškimas Tovianskiui kados daugiau neištiks. kolonų. Ir herezija, ilgai jieško 
atėjo, bendraujant su mirusių Tada buvo atvesti vaikai, ir jusi formos, ją surado. Tovians 
herojų dvasiomis: Tado Kos buvusi ligonė siekė pabučiuoti kio mokinių sekta buvo sudary 
ciuškos ir Napoleono Bonapar Adomo ranką. ta.
to, epochos šventojo. Buvo per Žolinę, kada poe Pradžioj Švento Roko bažny

~ : tėlėj jie susirinkdavo.* Niekam
„Kai tik gausi šį laišką, pulk neparėjo į galvą, kad jie užkliū_________ ________ r__ j____

ant kelių ir dėkok Viešpačiui, tų kitiems besimeldžiantiems, tykius su Tovianskiuj nesutin 
Dideli dalykai vyksta. Skubėk, Kai katalikų dvasininkai at ka, kad Tovianskis galėtų būti 
atvyk kuo greičiausiai čion, sisakė tokiems teikti sakramen Rusijos agentas“.
kad tavo širdis pražydėtų ir pri tus, jie rinkosi privačiuose na Kodėl prancūzų saugumo jis 
sipildytų džiaugsmo ir ramy muose. Pagal pirmųjų krikščio buvo areštuotas ir ištremtas iš 
bės. Mano namuose — pavasa nių pavyzdį Agapėse, jie laužy 
ris ir gėlės, o sieloj — atgimi davo duoną ir ja dalindavosi, 
mas...“4 atlikdavo vienas kitam išpažin

Vasario mėnesį jis rašė Ign. tis, klausydavo klūpodami Tov 
Domeikai į Čilę: ianskio laiškų skaitymo.

„Pradžioje manė, jog aš iš Tovianskis ruošėsi Romon, 
protėjau. Deja, mano paskaitos Paryžiaus arkivyskupas Mou 
parodo, kad mano sprendimai seiqueur Affre tada paskyrė au 
yra sveiki. Tada žmonės svai dienciją poetui.
čiojo, jog aš skelbiąs naują here — Ką tamsta norėtum, kad pasityčiojo.
ziją ar steigiąs kažkokią parti aš daryčiau? — paklausė arki Tokie tai įvykiai dėjosi mar 

vyskupas atsidusęs. gam Paryžiuj.

— Jei tai yra Dievas, kuris tas rašė B. Zaleskiui: 
Jus siunčia, aš esu Jūsų tarnas, 
— atsakė poetas.

Ar ne to paties jis jieškojo 
vokiečių filosofų Boehme ir Ba 
ader raštuose, kai Steponas 
Garčinskis dar buvo gyvas? Ar 
palaidojęs Provanso kapuose, 
saulėtam Avinjone, jauną karį 
poetą, jis galėjo užmiršti prana 
šiškus žodžius:

„Tauta manoji, kaip sužalo 
ta Išganytojo' galva, kad paliko 
amžiams drobėje savo kruviną 
paveikslą, lygiai taip pat tu, 
manoji tauta, paliksi šiai gene 
racijai savo istorijos kraujuotą 
antspaudą. Tu mesi tai į akis 
Europai, lyg Veronikos skarą, ') Iš St. Garčinsko poemos.

Jos ambasadorius prie Jo Di 
denybės Belgijos karaliaus 
1844 metais lapkričio mėnesio 
šešioliktą dieną pranešė:

„Tvianskis gyveno sostinėje 
ir Ostendėj. Atsiskyręs. Jis vai 
dino įkvėptojo ir pranašo vaid 
menį. Pagal jį Kristaus vaid 
muo yra praėjęs. Kristaus misi 
ja yra jau atbaigta, kaip kad 
kitados buvo atbaigta Mozės 
misija. Jis apstulbino savo mis 
tiškomis idėjomis net genero 
lą Skryneckį. Generolas, kuris 
dažnai man pakalba apie jo san

Prancūzijos? Valdžios ir religi 
jos nemėgsta svetimų pranašų.

Poetas sumokėjo augštą kai 
ną už žmonos išgydymą. Ne 
vienam žmona brangiai kaštuo 
ja. Toji tuštuma, kurią jis ti 
kėjosi užpildyti vedybomis, ne 
nustojo iš jo šaipytis. Dabar ji 
iš didelio kūrėjo baidykliškai

Adomo dieną, per 
Eustachą Januške 
metinėms ir jo pa 
College de France 

pagerbti buvo trisdešimt septy 
niems svečiams vakarienė. Aš  
tuoniasdešimt metų amžiaus ka ’) Iš laiško A. B. Zaleskiui.

Igno Končiaus albumas 

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTĄJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“ 

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų.

Kieti viršai. Kaina $ 5.00.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.

SUSI VIEN U IMAS J
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 5
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
J k u r t a 1886 metais s

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Neriais priimaini abiejų lyčįų lietuviai 

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

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
307 West 30th Street New York 1, N. Y. [
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2) Marie Czapska, „La vie de 3) Iš kunigo KaizeviČiaus atsi 
Mickiewicz“, p. 195. minimų.

Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 
man Karį.
Vardas, Pavardė ......................
Adresas ......................... .

KRYŽIUOČIAI

H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 
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Aš gelbėjau Guatemalą
Kai pravėriau savo mašinos duris, trys policijos pareigu 

nai jau laukė manęs. Kiekvienas iš jų laikė paruoštą pistole 
tą, nukreiptą į mane. Vienas, sėdėdamas prie vairo, parodė 
man greit lipti vidun.

— Ko jūs norite? — nustebęs paklausiau. Bet vietoje 
atsakymo aš gavau smarkoką smūgį į veidą, kuris mane ir 
pasodino priekinėje sėdynėje.

Tas įvyko 5-tos ir 14-tos aveniu kampe Guatemala mieste.
Šimtai žmonių skubėjo miesto gatvėmis kaip galint grei 

čiau patekti į namus dar nesutemus. Atrodė, kad nė vienas 
praeivis nekreipė dėmesio į mane ir nė vienas nematė, kai 
man užrišo akis ir surakino rankas. Iš tikrųjų jie matė tą 
policijos elgesį, bet bijojo į tai įsikišti, nes raudonųjų domi 
nuojanti prez. Arbenz policija būtų suėmusi ir juos.

Aš žinojau, kad jau anksčiau buvau sekamas slaptos po 
licijos agentų. Kiekvienas, kuris kalbėjo ir rašė prieš Arbenz 
valdymo sistemą ar komunistus, buvo jų pažymėtas, kaip re 
voliucijos rengėjas. Daug kartų policija sulaikydavo ir ap 
klausinėdavo žmones lankančius mano įstaigą. O kuomet 
pradėjo veikti pulk. Carlos Armas antikomunistiniai laisvės 
daliniai — komunistai dar daugiau pasidarė veiklesni ir žiau 
rūs.

— Aš norėčiau žinoti, dėl ko jūs mane areštuojate?“ — 
paklausiau aš.

Atsakymą gavau — stiprų smūgį į veidą iš gretimai sė 
dinčio policijos pareigūno, akyse pasidarė tamsu, o burnoje 
pajutau sūrų kraujo skonį.

Niekuomet nesapnavau, kad priešais moderniškų krautu 
vių vitrinas čia Guatemalos mieste, toks barbarizmas galėtų 
būti.

Tai buvo vienas mažas pavyzdys iš komunistinio teroriz 
mo metodų.

Žinojau, kad buvau suimtas už bendradarbiavimą anti 
komunistiniam Mundo Libre laikrašty, kuris buvo redaguoja 
mas žinomo Arbenz vyriausybės kritiko Jose Miranda. Kaip 
vėliau sužinojau, ir jis buvo suimtas ir kankintas.

— Lipk lauk! — pastūmė mane.
Kadangi mano akys buvo užrištos ir rankos surakintos.

aš turėjau sunkumų greit išlipti iš mašinos. Bet ir čia jie 
man atėjo į „pagalbą“. Vienas iš pareigūnų taip smarkiai 
mane pastūmė, kad, netekęs pusiausvyros, kritau veidu į ce 
mentinį šaligatvį susimušdamas nosį ir kaktą.

Jutau kaip jie pakėlė mane ir įvilko į namą. Atrišę akis, 
jie paliko mane vieną kuriam laikui.

Apžvelgęs akimis kambarį aš žinojau, kad esu vyr. poli 
cijos būstinėje. Po kurio laiko atėjo trys policininkai veidus 
užsidengę juodos medžiagos gabalais ir užrišę vėl man akis, 
išvedė. Ėjome ilgu koridorium, kol pagaliau nusileidę siau 
tais laiptais žemyn patekome į nedidelį kambarį.

— Nusiimk rūbus, — įsakė vienas iš jų.
— Ne, — sušukau.
Pasirodo, kad mano atsakymas buvo kladingas. Gumi 

nės lazdos kirtis į galvą patiesė mane ant cementinių grindų, 
o kol įstengiau atsikelti, jie, kaip pasiutę žvėrys, draskė nuo 
manęs rūbus.

— Turi pinigų? — išgirdau klausiant. Keletui minučių 
jie paliko mane ramybėje, tvarkydami iš manęs atimtus daik 
tus. Iš manęs atėmė piniginę su 400 dolerių, auksinį laikrodį, 
deimantinį žiedą ir auksinę plunksną. Tų daiktų aš niekuo 
met negavau atgal.

Aš dar turėjau jėgų ir orientacijos išreikšti savo neapy 
kantai.

Su pajuoka širdy aš tariau jiems:
— Jūs turite taip pat užtenkamai pinigų, kaip ir prez. 

Arbenz.
Momentui tarp mūsų viešpatavo tyla. Bet, staiga jie 

visi trys puolė prie manęs ir nuplėšę sudraskytus baltinius 
pradėjo mane daužyti gumine lazda. Kenčiau sukandęs dan 
tis, neišleisdamas nė mažiausio dejavimo. Ir prieš nualpstant 
aš pajutau, kaip veidu ir nugara pradjo tekėti kraujas.

— Užpilk daugiau vandens ant jo.
Tuos žodžius girdėjau lyg per sapną, bet šaltas vanduo 

man greit padėjo atgauti sąmonę.
— Dabar, Linares, pradėsim rimtai kalbėti.—Tai buvo nau 

jas balsas, kurį aš iškarto pažinau. Tai policijos Departamen 
to direktorius R. Cruz Wer. Jis pabėrė man eilę klausimų, 
daugumoje apie mano antikomunistinį aktyvumą.

— Kas tau moka už straipsnius, nukreiptus prieš mūsų 
valdžią? — paklausė jis.

— Niekas.

— Niekše, tau moka Amerikos ambasada?
— Ne.
— Tu dirbi Amerikos valdžiai. Tu ir Jose Miranda.
— Ne.
— Niekše, valkata! — pradėjo šaukti Wer!
— Jūs padedate jiems įgyvendinti čia revoliuciją. Ar 

netiesa?
— Ne.
Įsiutęs, jis pradėjo mane daužyti, bet matydamas, kad 

nuo smūgių nežadu nugriūti, įsakė savo budeliams tęsti pro 
cedūrą gumine lazda. Tų smūgių pakelti jau neįstengiau. 
Nuo poros kirčių į galvą susmukau prie pat to niekšo kojų.

— Pakelkite jį! — sušuko Wer.
Jie mane pakėlė ir privilko prie jo rašomojo stalo.
— Jeigu tu, — švelniu balsu pradėjo Wer, — pasirašysi 

šį dokumentą tvirtindamas, kad pakeiti savo nuomonę ir bu 
vai padaręs klaidą rašydamas prieš Arbenz vyriausybę, aš ta 
ve paleisiu.

— Ne, — prakošiau pro krauju sukepusias lūpas.
— Pakeiskit tam šuniui nuomonę, — paliepė Wer, iš 

eidamas iš kambario.
— Įmeskime jį į vandens bačką, — davė pasiūlymą vie 

nas iš sargybinių.
Jie griebė mane ir vilkte įvilko į gretimą kambarį, kuria 

me buvo didelė bačka šalto vandens.
— Lipk ir atsisėsk į ją, — nurodė vienas, kartu nuimda 

mas man nuo akių skarmalą.
Apie betkokį pasipriešinimą negalėjau ir galvoti. Tad, 

sukaupęs visas likusias jėgas aš priėjau prie bačkos ir įlipęs 
atsisėdau. Tikėjau, kad šaltas vanduo atgaivins mane bei ap 
mažins skausmą. Bet vietoje to aš pasijutau lyg būčiau įsė 
dęs j karštų žarijų puodą. Pasirodo, kad vanduo buvo maišy 
tas su druska, o to mišinio veikimas į mano sukapoto kūno 
atviras žaizdas mane varė iš proto. Jie mane laikė tol, kol aš 
nualpau iš skausmo.

Atsibudau tik kameroje, kuri buvo pilna prikimšta ka 
linių.

Vienas iš jų, vad. Defino, ramino mane sakydamas, kad 
skausmai tuojau praeis ir aš vėl atgausiu savo jėgas. Pagulė 
jęs kurį laiką, aš tikrai pasijutau šiek tiek stipresnis. Steng 
damasis atsisėsti, aš apžiūrėjau akimis kameros vidų, skaity 
damas savo likimo draugus. Jų buvo 27 be manęs, sausakim
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Gausesnė praeitų metų pro kio savito, impresionistinio cha ma įdomūs dviem atžvilgiais: 
za. Kaip ir 1953 metais, belet rakterio ir poetizacijos, pasida viena, kiek jie parodo mokinių 
ristika gana užtikrintai ir grei riusi ramiai realistinė, fiksuo pažangą, tūlus moksle nugalėji 
tai baigia išstumti poezijos kny janti, tarytum is nuošalės, žmo mus ir laimėjimus, ir, antį a, ką 
gas iš leidyklų planų ir nuo 
knygynų stalų. Ir vargu mū 
suose platinama mintis, — gir 
di, poezija atsisakiusi maironiš 
kai vadovauti kovai už laisvę, 
todėl visuomenė atsisakiusi po 
ezijos, — teisinga. Daug lab

OS STUDIJOS MOKINIŲ 
KONCERTAS.

Mokinių koncertai visų pir

nes ir įvykius. Jankaus dabarti jie išryškina nauja, kas dar pra 
nė kūrybos technika bazuojasi 
gabiai vystoma intryga ir ryš 
kiai nubrėžtų personažų konf 
liktais. Todėl jo knygos skaity 
tojų mėgiamos, skaitomos be 
atsikvėpimo ir visuomet užslė 

jau, turbūt, bus bendrasai mate pusios nemažą dožą staigių ir 
rialistinis ir dolerinis šio konti netikėtų posūkių bei atomaz 
nento nusistatymas kaltas, pa gų- Tuose posūkiuose yra pa 
mažu, bet užtikrintai, įsisunkiąs vojų, kurių kartais Jankus ne . -
į tremtinio emigrantėjanČią sa beišvengia: alšas paviršutiniš nors labai yra galima, kad mo 
monę. Banali teisybė — aukso kos kriminalstikos, deus ex ma kini9 koncerte tikrai galima 
galia neapsakoma. Pinigas ir china, ant netvirtų kojų ir bu Sauti tikro meninio pasitenkini

eituose koncertuose nebuvo pa 
sireiškę arba nebuvo išryškėję. 
Trečias atžvilgis, kas domisi 
menu ir gali juo pasigrožėti,— 
tai yra iš koncerto, kad ir moki 
nių, meninis pasigrožėjimas, 
meninis pasitenkinimas, bet tai 
jau yra antraeilis dalykas, do 
minuojant mokinių koncerte 
pirmiems dviems atžvilgiams,

mo.
Pasižiūrėkime, kaip visa tai

turtas nėra gera dirva poeti taforinio tereno momentui pa 
niam žodžiui, nes pastarasis ne leisti herojai, —■ tai maži, bet 
žada nei intryguojanČio siuže nereikalingi, nukrypimai, kurių atrodė E. Kardelienės muzikos 
to, nei lengvo pasiskaitymo, nepastebi užintriguotas skaity studijos mokinių koncerte.

Gerai tačiau, kad poezijos žo toias> bet kurie rėžia ausi ir Pirmąją dalį, kurioje buvo iš 
dis dar reliatyviai skaitytojo aki akylesniam žmogui, tikin pildyti lietuvių ir latvių muzi 
priimamas bei laukiamas. Tai čiam Jankaus tikrai neeiliniu ta kos kuriniai, praktiška bus su 
bent tokiu keliu lietuviška kny lentų, 
ga pasiekia savo tikslą. Ir lie Mūsų manymu, „Namas ge 
auvis rašytojas nesijaučia esąs roj gatvėj“ kondensuotesnis ir 
muzėjinis rakandas, teliudijąs tvirtesnis kūrinys už „Paklydu 
kadaise gyvą, ir, vertą kitų tau sius paukščius“. Čia ir abu pa 
tų pripažinimo, literatūrinę tra grindiniai veikėjai labai relje 
diciją ir istoriją. fingai ir užtikrintai įvesti, ir jų
.... . dvasniai konfliktai drąsiai ir
Jurgio Jan aus „Namas geroj pSįchoiOgiškai sprendžiami, ir 

gatvėj . šalutinių personažų uždaviniai
(Išleido Venta; Aplanką piešė logiškiau įpinti įvykių fonan.

Albinas Bielskis; 267 psl.) IZ _ji 121 j___ '_______ ,
Jurgis Jankus šiandien tyir karna (šiandien taip populiariu muziko. Mažasis Bruno Bulo 

tai stovi pačių stipriųjų musų jr aprobuotu būdu) brutaliais ta, besimokąs apie metus, visai 
prozaikų gretose. Kadaise, dar neskoningais šūkavimais ar gerai paskambino Mozarto Me 

Pirmosmm savo kny sentencijom, bet leidžiama iš nuetą. Po G. Stankaičio, skam
- ..... skaįtytį įš pagių veikėjų likimo. binusio Clementi sonatiną op.

Miesčjoniška meilė pinigui ir 36, ir V. Lukošiaus, kuiis skam 
turtui užmuša tikrą meilę — bino Šumano Laimingą ūkinin 
tokia šios knygos vedamoji idė ką, Alvydas Bulota paskambi 
ja, atausta įvairiom antraeilėm no Haslingerio Sonatiną ir 
mintim, vertom apmąstymo. įspūdingai abu broliai Bulotos

O Jurgiui Jankui ir jo pasta keturiom rankom paskambino 
rosiom knygom primetami „sli Šopeno Linkėjimą. R. Jurjonai 
durnai“, kuriuos atrado orūs tė unikaliŠkai pasireiškė — ge 
tariamos dorovės apsaugoj sto rai paskambino Gurlitto Rondi 
vį fariziejai, tėra paprastas, kie no ir gražiu vaikišku balseliu, 
kvienam rašytojui privalomas, gerai intonuodama, padainavo, 

Pati. J.r akomponuodama, V.
\ Kerbeho Ar aš tau, sese, nesą 
£ kiau. V. Lukoševičius tvirtai 

paskambino Kuhlau Sonatiną 
op. 55, 2 nr. Labai užtikrinta 
ir laisvai R. Urbonas paskambi 
no Kuhlau Sonatiną op. 55, Nr.
1. R. Urbono skambinime jau 
jaučiamas tūlas savarankišku 
mas ir muzikinis pajautimas, 
kaip ir Aušros Lukoševičiūtės 
skambinime, kuri išpildė Kuh 
lau Sonatiną op. 55, Nr. 5, dalį

jungti su pildymu kūrinių toli 
mesnėje programoje, nes jie 
buvo išpildyti tų pačių mokinių.

Jau su pirmuoju mokiniu su 
siduriame, kaip su tam tikru 
fenomenu. Raimondas KliČius, 
besimokąs tiktai du su puse mė 
nėšio ir mokslą pradėjęs nuo a, 
b, c, tvirtai ir užtikrintai pa 
skambino F. Gruberio Tyliąją 
naktį. Jeigu jis taip „imsis“ ir 

Knygos bendroji idėja nubru toliau, tai iš jo galima tikėtis

Malonūs prisiminimai
Ševčenko Operos Rūmai Kieve.

Taip kaip Kievas, stovėdamas augštai ant dešiniojo Dniepro kranto, do
minuoja Ukrainos centrinę dalį, taip Ševčenko Operos Rūmai dominuoja 
Ukrainos kultūrini gyvenimą. Tarp jos puikių sienų aidėdavo daugelio 
Ukrainos tautinių operų garsai. . . muzika — tai laisvę mylinčių ukrainie
čių simbolis.
Nors šiandien Ševčenko Operos Rūmų garbė nebe ta po vergijos šešėliais, 
tačiau jie stovi, kaip buvusios laisvos Ukrainos prisiminimas, prisimini
mas, kad ji vėl bus laisva. . . tai malorjus prisiminimas.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADINGS
gom (Egzaminai ir Be krantų) 
užsirekomendavęs pajėgiu rašy 
toju, jis skaitytojų ir kritikos 
neapvylė jokia prasme. „Na 
mas geroj gatvėj“, knyga, pre 
mijuota 1954 metų Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija, 
parašyta patyrusio, mokamai 
valdančio žodį ir situacijas, ra 
šytojo plunksna.

Tiesa, toji plunksna atsisa 
kiusi, pirmosiose knygose to

PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS.
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris, padedąs augti Kana
dai —■ kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką daro daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomo 
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te. kad Jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 
Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 
Jūsų kišenėje.

Vivace. Sesuo ir brolis Lukoše Vai močiute tema su variaciom ar mažiau dirbančių. Muzikai, 
vičiai labai gražiai paskambino ir su I. Šipelyte Šuberto „Kariš kaip ir kiekveinam menui, yra 
Šopeno Polonezą op. 40. kas maršas“. reikalingas didesnis dalbas. Ga

Žymiai pažengusi Aldona Paskutinė fortepionu skambi bumais čia nieko nepamisi. Ga 
Gaurytė gerai paskambino Kuh no Ina Šipelytė, besimokanti 5 bumų galima turėti labai dide 
lau Sonatinos op. 55, Nr. 1 pir metus. Ji išpildė J. S. Bacho lių, bet be atsidėjimo, be dar 
mąją dalį. Gabus atrodo G. Va Preliudą ir J. Haydno Sonatos bo, tie gabumai bus nepašauk 
zalinskas, skambinęs J. S. Ba Nr. 6 pirmąją dalį. Jos skambi ti viešumon ir su jais galima 
cho Preliudą ir Gurlitto Sona nimo jau galima buvo klausytis bus ir mirti, jų nemokant paro 
tinosop.54 antrąją dalį. Gal jam ir .grožėtis. Neabejotinai gabi dyti. Tiktai pasiryžimas ir dar 
reiktų didesnio susikaupimo, ir muzikali mergaitė, iŠvysčiu bas parodo žmogaus gabumus. 
Danutė Aneliūnaitė, skambinu si jau žymią ir gražią techniką, Net ir negabūs, bet labai dar 
si Mozarto Sonatiną, atrodo kuri jai, atrodo, lengvai duoda bingi, gali parodyti didelių da 
yra padariusi nemažą pažangą, si. Ji gali būti, jeigu pasiryžtų, lykų.
Ji sonatiną paskambino įtiki gabi ir puiki pianistė. Ji taipgi Baigiant lieka suminėti daini 
nančjai ir įspūdingai, rodyda labai subtiliai koncerto pradžio ninkes, kurių buvo dvi. Moky 
ma jau savaimingumą ir inter je išpildė Čiurlionio Bėkit, ba toja įžanginėje kalboje suminė 
pretacijoje. Vit. Šipelis daly va reliai, liaudies dainos temą ir jo, kad kelios jos mokines dėl 
vęs ir pirmoje dalyje, kur išpil variacijas. įvairių priežasčių, pakeitę gy
dė M. K. Čiurlionio liaudies Tai vis pianistai. Vieni jų, venvietes ir tokiu būdu atsidū 
dainą Išeina mergelė, antroje kaip matėme, kiek ir klydo, nes rę bent 3 Toronte ir 1 Otta 
išpildė Mozarto Sonatos Nr. 5 dar nepratę scenoje rodytis. woje. Mokytoja džiaugėsi, kad 
pirmąją dalį. Ne viskas jam pa Scena, mat, reikalinga tam tik jos ir ten tęsia mokslus — kon 
sisekė, gal dėl to, kad jis dabar rų sąlygų. Juk kaikas klydu servatorijose.

atviras žvilgsnis į gyvenimo baigia augštesniąją mokyklą ir šiųjų mokinių, neabejotina, la Iš pasirodžiusių dainininkių 
tikrovę, kur nėra nieko purvi turi daug darbo, bet jis yra jau bai gerai buvo pasiruošę, bet iš jauniausia, vos metus besimo 
no, bet viskas žmogiška. Pur stipriai pažengęs, labai rimtai ėję scenon, nenujausdami jos kanti, yra Valentina Tenne-Se 
vą tenai mato tokie, kurių akys skambina ir jau gerokai muzi sąlygų, suklupo' ir klydo, nors ns. Ji dainavo įžangoje E. Dar 
pridengtos veidmainio akiniais, kaliai subrendęs. kai kurie tiek susiorientavo, zinio Motinos dainelę (kuria
Iš Jurgio Jankaus pasisakymų Silvijai Pakulytei susirgus, kad vis dėlto nesustojo ir viešai buvo pažymėta, Europos pavyz 
žinome, kad jis savo rašytojiš liko neišpildyti du svarbūs, pas neparodė „kapituliuoją -... džiu, Motinos Diena) ir J. Me 
ką pašaukimą supranta giliai kutiniams pasirodymams skirti Bendrai, pianistai sudarė la dinio Ir vienas vakaras. Kitoje 
ir tikrai, ir kad jis ir toliau mus numeriai — jos pačios Beetho bai įvairų būrį, kuriame buvo koncerto dalyje ji padainavo 
apdovanos tikrais beletristikos veno Sonatos „Patetique“ Ada matyti gabesnių ir mažiau ga Verdi ariją iš op. „Traviata“— 
kūriniais. jo, Čiurlionio liaudies dainos bių, o, kas svarbiausia, daugiau Nukelta į 7-tą puslapį.

The BANK ef NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai.

šai sugrusti vienutėje. Dauguma buvo apžėlę barzdomis ir 
atrodė, kaip lavonai.

— Kaip ilgai jūs čia esate? — paklausiau Defino.
— Aštuoniolika mėnesių, — atsakė jis.
— Pusantrų metų! Bet, už ką?
Defino nusišypsojo.
— Bet už ką pats čia patekai? — užklausė jis mane.
— Dauguma iš mūsų, —- tęsė Defino, — yra iš Salama 

ir priklausę „Free Workers unijai.
Aš žinojau, kad ta unija buvo antikomunistinė ir atvirai 

rėmė pulk. Armas ruošiamą sukilimą. Bet aštuoniolika mė 
nėšių!

Ne vieną kartą aš buvau praėjęs per tuos pusantrų metų 
pro šį pastatą, kur vyrai jau buvo įvairiais būdais kankinami, 
spjaudomi ir niekinami. Tai buvo dėl to, kad tie žmonės bu 
vo ištikimi savo tautai, gerbė demokratinės laisvės principus 
ir rėmė pulk. Armas formuojamus laisvės dalinius. Bet tų 
kankinių išvadavimo valanda artėjo. Pulk. Armas suformuo 
ti revoluiciniai daliniai Honduras valstybėse^— buvo pakeliui 
j Guteamalos miestą.

— Neužilgo mes sulakusime laisvės, — aš užtikrinau 
Defino, aiškindamas apie prasidėjusią revoliuciją.

Bet mano draugas tik palingavo galva, sakydamas:
— Netikiu, kad mes to sulauktume. Sargybiniai nuo 

vakar dienos dar daugiau tapo žiauresni ir nesukalbami išgir 
oę, kad pulk. Armas daliniai artja prie miesto.

Netrukus man paaiškėjo, ką reiškia Defino pasakyti žo 
džiai. Įėję sargybiniai, išsivedė Defino ir dar tris kalinius į ko 
ridorių. Kameros duris paliko atdaras, kad kiti kaliniai galėtų 
matyti, ką su jais darys.

— Mes Jums parodysime, ką mes darom su tais, kurie 
nori revoliucijos, — šaukė sargybiniai.

Mums stebint, jie uždėjo ant galvos kiekvienam po gele 
žinj lanką ir pradėjo veržti. Pamažu ir spjaudydami į veidus, 
jie verže tol, kol tie vargšai neteko sąmonės. Ir taip su su 
veržtais lankais ant galvų jie išgulėjo koridoriuj apie 2 vai. 
vėliau apipylę šaltu vandeniu, įvilko atgal į vienutę.

__ Ar tu girdi mane, Defino? — aš klausiau jį judinda 
.nas, Aš dariau viską, kad tik jam padėjus, bet praėjo kelios 
valandos kol jis pradėjo kalbėti.

Sargybinaii pasidarė visiškai sadistiški. Juo revoliuci 
niai daliniai artėjo prie miesto, juo jie darėsi žiauresni. Jie 
pajuto, kad jų valdymo dienos baigiasi. Bet raudonųjų agen 
tų suklaidinti, jie siautėjo, netik čia kalėjime, bet ir po mies 
tą — suimdami kiekvieną palaikantį pulk. Armas pusę. Su 
imtieji buvo žiauriai kankinami: ištraukdavo liežuvį, plėšda 
vo ausis bei kitas kūno dalis ir taip sunaikintą kūną mesdavo 
į mašiną ir išveždavo už miesto į bendrą duobę.

Jie ir manęs nebuvo pamiršę. Pavakarį, atėję du sargy 
biniai įsakė man sekti juos. Šį kartą jie visai nesirūpino už 
rišti man akis. Antro augšto mažam kambary jie vėl prade 
jo mane klausinėti. Kiekvieną klausimą palydėdami guminės 
lazdos smūgiu.

— Kiek vyrų turi pulk. Armas? Kiek daug lėktuvų jis 
yra gavęs?

Tiesa, aš buvau kritikas Arbenz vyriausybės, b&» dabar 
būnant čia kalėjime aš neturėjau jokio ryšio su pulk. Armas. 
Bet ar aš galėjau policiją tuomi įtikinti? Gerokai mane ap 
daužę nuvilko vėl atgal į vienutę.

Kuomet aš atgavau sąmonę, šalia manęs buvo Defino.
— Gulėk ramiai, — pasakė jis. — Už durų stovi sargy 

biniai su paruoštais automatais.
Ramiai gulėdamas ant grindų, klausiau tolimesnių Defi 

no aiškinimų.
— Pulk. Armas pagrasino numesti keletą bombų ant 

miesto, — tęsė toliau Defino. — Lėktuvas išmėtė atsišauki 
mus įspėdamas gyventojus slėptis. Sargybiniai įspėjo mus, 
kad nors viena bomba bus numesta ant miesto, mes būsime 
sušaudyti čia pat vietoje.

Kad jie tą galėjo padaryti, aš buvau tikras. Bet mūsų 
laimei tą vakarą miesto nebombardavo ir sargybiniai nuo 
durų buvo nuimti. Tačiau sekančią dieną miestui teko kelios 
bombos, kurias numetė pulk. Armas lėktuvai.

Naktį, Defino rimtai pradėjo sirgti. Tai rezultatai gele 
žinio lanko, kuriuo buvo' veržta jo galva. Rytą, aš galvojau, 
kad jis tikrai mirs. Pasišaukęs sargybinį, aš prašiau duoti jam 
kokių nors vaistų. Jis, metęs į mane piktą žvilgsnį, išėjo. Grį 
žo po poros minučių ir atsivedė patį kalėjimo viršininką.

Jo balsas pilnas pagiežos — užklausė Defino:
— Kokių vaistų pats norėtum? Ar bus ge*i 22 kalibro.

ar 38, o gal 45? —Ir, spyręs koja jam į pilvą, išėjo iš kame 
ros.

Valandą vėliau atėję keturi policininkai išsivedė mane, 
Defino ir dar vieną kalinį ir, susodinę mašinon, išveže už mies 
to.

Važiuojant aš girdėjau policininkus tarp savęs kalban 
tis, kad beliko valandų klausimas kol pulk. Armas daliniai 
visiškai užims miestą. Vyriausybės padėtis kritiška. Kai ku 
rie ministerial jau įieško globos kitų valstybių ambasadose.

Pavažiavus apie porą mylių už miesto, mus išlaipino iš 
mašinos ir sustatė šone plento ant griovio krašto. Mums ten 
bestovint išgirdau sargybinius tarp savęs ginčijantis.

— Policijos direktorius Wer atleistas. Geriau būtų, jei 
gu mes tuos tris kalinius grąžintume atgal, — tarė vienas iš 
jų-

Bet jų vadovas apie tai nė kalbėti nenorėjo. Pažinau, 
kad tai buvo vienas iš tų policininkų, kurie mane suėmė.

Jis paniurusiu veidu žiūrėjo man į akis ir, rodydamas 
pirštu, sušuko:

— Jis niekuomet negrįš atgal!
Girdėjau, kaip dar kartą jo prašė mus visus grąžinti at 

gal. Bet jis nesutiko. Galutinai tie du policininkai nusilei 
do jam — pasitraukė, palikdami jį vieną su mumis. Jie tai 
padarė nenorėdami būti mūsų nužudymo liudininkais, o atė 
jus sukilėliams, tikėjosi susilaukti pasigailėjimo.

Staiga, aš pamačiau tokį vaizdą, kurio gyvenime niekuo 
met nepamiršiu.

Plentu nuo kalniuko į mus artėjo du jeepai prisėdę pulk. 
Armas sukilėlių. Mūsų sargybinis stovėjo lyg į žemę įkaltas 
baslys. Staiga jis šoko per griovį ir pasileido bėgti į miške 
lį. Tačiau, nenubėgęs už 100 jardų buvo nušautas. Kiti du 
sargybiniai stovėjo viduryje plento su iškeltomis rankomis, 
prašydami pasigailėjimo. Bet ir jiems buvo apmokėta už 
barbarizmą — jie krito čia pat ant dulkėmis apkloto plento, 
sukilėlių kulkų paliesti.

Pulk. Armas padarytas perversmas Guatemalos valsty 
bei buvo svarbesnis negu bet koks prezidentų pasikeitimas. 
Tai buvo pabaiga prasidėjusio įsigalėti Sovietų antro fronto 
Centrinėje Amerikoje.

Sulietuvino: G» Žemaitis.
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kWB I | VV sopraną, dar sunku pasakyti 
kokios skalės, nes ji tesimoko 
tiktai vienus metus. Pagal mo 
kslo laiką, ji visus dainuotus 
dalykus išpildė gražiai, geru 

Veda sktn. inž. J. Bulota. muzikiniu jausmu ir jautimu
S4I PASAULINĖ JAMBORE 18-28 - VHI. 1955. W

Daugiau negu iš 50 kraštų, ninkiai — P. Armonas, Roches singesnė; ji laikėsi perdaug pia 
atstovaudami daugiau kaip 6- tery, Pr. Čeponis, Toionte, L. no. Bet, bendrai imant, ji paro 
ius milionus pasaulio skautų, Knopfmileris, Chicagoje. Pas dė ir balsą, ir skonį, ir tūlą pa 
šiemet susirinks apie 10.000 kautininkiu pakeltas čikagiškis siruošimą. Neabejotina, kad da 
skautų pirmą kartą už Europos vyr. skltn. V. Vijeikis. ugiau pasimokius ji bus dar tvi
ribų, Kanadoje, prie Niagara Ordinais apdovanoti: Padė rtesnė ir įspūdingesnė, 
on the Lake Ontario maždaug kos Ordinu — W. R. Speirs, Gina Butkutė-Čepkauskienė, 
1-os kv. mylios plote, ten, kur Old Colony, JAV, G. W. Hut kuri mokosi apie 2 metus, jau 
1812 Generolas Brock apsto chison, Derby, Anglija ir Ordi žymiai daugiau pažengusi. Kas 
vyklino savo kariuomenę, t. y. nu už Nuopelnus psktn. L. ją girdėjot pernai metų koncer 
dabar pagarsėjusiame Georges Eimantas, London, Ont., pskt. te, negali nesutikti, kad ji yra 
Forto vardu. St. Naginionis, Montrealis, Q. -’-■••••• •

Kitų kraštų skautai bus ap ir A. Vingys, Melbourne, Aust 
gyvendinti dešimtyje pastovyk ralija. 
lių prie dešimties Kanados pa 
dalinių.

Bus sudaryta ir viena Kana 
dos skautų iš uz geležinės už 
dangos draugovė, kuriai vado —- --— • — i-------------- «> -- ...v ** jv unaiaiyun, ji jau visai .. . —
vaus mums pažįstamas skautų mis žiniomis balandžio 26 d. — gražiai naudojasi kolaratūrine V™ reika ingi. Gai a, a au 
komisionierius (mūsiškai sktn.) penktame prez. darbo posėdy technika — stakkato ir net tre ?iau, ■ ietyvaiclV nešinau oja 
Da Silva, o jam paadjutantaus je buvo patikrinti ir suskaičiuo nais< Kolaratūrai diapzonas viJos dainavim<? mokykla, kuri vi 
mūsų v. skltn. Piečaitis. Numa ti KBVS atstovų atsiųsti baisa saj tinkamas, nes ji gana lais siems ie uvlams Yra prieina 
tomą, kad draugovę sudarys vimo lapai. Lietuvos Skautų vaj jma aUgštąją Mi (trečiosma' ..... , x
viena lenkų, viena vengrų, vie Brolijos Vyriausiuoju Skauti oktavos). Štai kodėl jos padai Koncertas parodė, kad E. do jautresnių gėlių žiedus ir šiuos duosnius ir muzikos me
na Montrealio ir gal dar viena ninku tapo išrinktas ■ v. s. nuoti dalykai — pirmoje daly Karaehenes yra atsidėjus diroa keičia medžių medžių lapų spal ną mylinčius lietuvius apodva
mišri lietuvių skiltys. Taigi šią Stepas Kairys, Toronte, Kana y. ję, Banaičio Ant kalno ma °?a ir mokama tas darbas dirb 0 rudeniškos ūkanos glosto nojo gėlėmis ir jų vardus įrašė 
8-tą Jamborę oficialiai atsto doje, VS Pavaduotoju išrink jūnėlis ir A. Kačanausko Mano t1, v5 .į. *r sveikintojai . žemę... Iš didžiųjų vasarviečių į SLA gyvenimo istoriją. Jie 
vaus apie 15 lietuvių skautų — tas sktn. Pranas Čeponis ir rožė ir antroje daly didžioji P- Lukoševičius, p. Kęsgailą ir grįžta paskutinieji vasarotojai bus gyvi liudininkai ateities
8 iŠ Montrealio. gi iŠ Tornoto. LSB garbės Gy Verdi arija iš op. „Rigoletto“ P- Lukoševičiene — tą raktą j Buenos Aires, kur toks drėg kartoms. Naujasis pianinas ga

Jamborė publikai bus atida n®-?u. taP° — v- s" Kfstutis padarė labai gerą įspūdį ir su
ryta nuo 20 iki 27 rugpjūčio Sait*s» n7or°nte- Lįe*' ūkautų kėlė tikrą svečių entuziazmą.

25“cnt* o*'uniformuo“tiems“skau £rI?ko., skautininkus: Faustą £ 
tams-tėms nemokamai. Kir^Bostono, Bromų Kho

Vienetų paradas ir oficialus "V- 
atidarymas įvyks 2,30 P.M. 20 |?akį chkagos1' 
rugpjūčio. Pasirodymai vyks 1 S ctucagos. 
kiekvieną dieną maždaug tarp SKAUTIŠKAS TORONTAS 
2,30 ir 4 P.M., gi demonstraci LAUKIA VASAROS, 
jos bendro pobūdžio, ar mūsiš r- 
kai bendri laužai vyks 8 P.M. t au ^.uc“u paxinmu tQS dicnos> bet labai sumažėjo apylinkės ir tolimesnių vieto eciali lietuvių vaikams vasarvie mėn. 26 ir 27 dieną SLA Cent
arenoje lorontas ruošiasi stovyklauti jr nedarbas. Atlas Steels ir Pa viu. Laukiama svečiu ir iš US. tė, lietuvių geradarių pp. Stan ro nuosavybėje, Lanus, įvyko

S grr*2 jF—s^e,as su 6ėrimais ir u-ž 

tini: Vokie'ijos 120, ,Belgijos džiamas “StaSli.0*Uepsnė ku“‘Buįtro Prg“ GRAŽIAI PAMINĖTA
50, Prancūzijos 900, Anglijos lė“, kuris vėliau buvo padaugin J S MOTINOS DIENA
990, Šveicarijos 50, Italijos tas spaustuvėje ir išsiuntinėtas dlrba daUg- daUR i r 
140 Švedijos 10 «lnnmi4r>c 7n • • . i , issiununetas mos rnenesiaig. Atrodo, kad heį,’ bveailos ouomijos Z0, visiems stovyklautojams malo 
i ^SA^SOO^* Meks*kos 145 nioms stovyklinėms dienoms

Mūsų Kanados lietuviai sk 
autai Jamborės proga už 18 
mylių p. Bieliūno ūkyje suda 
rys pereinamąją lietuvių skau

skautų pirmą kartą už Europos vyr. skltn. V. Vijeikis. i ________ _____
t Ordinais apdovanoti: Padė rtesnė ir. įspūdingesnė.

° ° > Gina Butkutė-Čepkauskienė.

padariusi didelę pažangą, kuri 
kaikam atrodė tiesiog bloškian 
ti. Dainininkės balsas žymiai 
sustiprėjęs, išsivystęs, įgavęs 
žymiai daugiau muzikalumo. 
Techniškai — jos padaryta di 
dėlė pažanga ir balso apvaldy

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

, (kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy —Du Barry — Chanel — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ 

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

KORESPONDENCINIAI
SKAUTŲ BROLIJOS 

RINKIMAI.
Iš KBVS prezidiumo gauto me ir jo pastatyme. Ji jaj visai niams Patiektl žmias’ kunų Jie

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI į NAMUS

telef. LL« 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.

IR VĖL BALSAS Iš ARGENTINOS.
Prabėgo karštoji Argentinos ne įvyko naujai narių aukomis 

vasara užleisdama savo vietą įsigyto puikaus pianino krikšty 
rudeniui, kuris vis stipriau grė nos. Kūmais buvo po 600 pezų 
bia žaliuoajnčią gamtą; pasiro paaukavę O. Januškevičienė ir 
dančjos primosios šalnos virk Vilius Pacas. SLA vadovybė

_ , V * * * • C A * * V. -J j ** •* A v KZ JLK W. Xx AW V* A V A A A KJ • A. . J VA W A W p A VA — A A* — VA “ J—VA

konstatavo ir gražiai įvertino. nas jr negveinus klimatas. Kas vo „Aido“ vardą ir tą patį va 
_____  ._ ... .„&rJ__ ~ .... ___ __ t ____ -t _______________________i- Koncertas buvo įdomus ir met vis daugiau lietuvių vyks karą gauisai publikai parodė sa 

nuo 2 P.M! iki 10 vai. P.M. už S-gos Tarybon nariais Brolija Tai drauge yra įrodymas, kad susilaukė malonaus tautiečių ta į vasarvietes praleisti vieną- vo aidą. Koncertinę dalį išpil 
Al. -kitą mėnesį gryname ore ir pa dė: L. Švenčionytė, A. Slan 

ilsėti nuo kasdieninių darbų, čiauskas, Ir. Andriuškytė, L. 
Šiemet ypatingai gausiai lietu Šikerytė, J. Šimoliūnienė, E. 
vių vasarojo kalnuotoje Kordo Čikštaitė ir Ign. Andrijauskas, 
bos miesto vasarvietėje, kur su Koncerto išpildytojams, O. Žei 
sidarydavo tikra lietuviška ko žytė ir E. Urbanavčiūtė kiek 

su lonija. vieną apdovanojo rožių žiedais.
_. . . grįžo ne tik šiltas oras ir saulė trauks daug lietuvių iš plačios Jau antri metai kai veikia sp Sekančią savaitę, t. y. kovo
Šiemet su dideliu pakilimu tos dienos, bet labai sumažėjo apylinkės ir tolimesnių vieto eciali lietuvių vaikams vasarvie mėn. 26 ir 27 dieną SLA Cent

Kardelienė moka savo moki dėmesio.

KAIP GYVENA NIAGAROS PUSIASALIS.
— Su pavasariu Wellandan pirmoji šių metų gegužinė

Ž. gražaus Calamuchitos ežero, mas, kuriame dalyvavo apie 
Kordobos kalnuose. Vasarvie 100 atstovų. Suvažiavimas pra 
tei vadovauja tėvai Marijonai ėjo gana sklandžiai, tačiau ne 
ir Seserys Kazimierietes iš Bu buvo išvengta aštresnių ginčų 

Motinos Dienos minėjimas enos Aires. Vasarojimas vyks ir kritikos. Suvažiavimo tikslas 
tuvių tarpe bedarbių kaip ir ne buvo pradėtas iškilmingomis ta dvejomis pamainomis — ber buvo nariams ir visai lietuvių 
bėra? pamaldomis, kurias laikė tėv. niukams ir mergaitėms. Tenka kolonijai patiekti metinę SLA

Lietuviai kruta ir organizaci B. Mikalauskas, O.F.M., ir pa džiaugtis, kad tėvai nesigaili iš veiklos apyskaitą ir paiodyti, 
nėję veikloje. Ryžtingai atidir sakė šventei pritaikintą pamo laidų ir leidžia asvo vaikus į kas per metus laiko buvo nu 
busi beveik metus Lietuvių B- kslą. Duetu giedojo J. Zubric šią lietuvišką vasarvietę, kur Nukelta į 8 psl. 
nės valdyba balandžio 17 d. kienė ir V. Paulionienė, pasta be poilsio vaikai yra mokomi —--------------------------------------- -

i . i___  i „ , .v. buvo sušaukusi visuotinį susi toji pagiedojo solo Avė Maria, lietuviškai kalbėti, dainuoti, ža
‘ ,Jarnb°ręs ankytojams sto o skautų-čių tėvų ir bičių rįnkįma išrinkti naujai v-bai. Vargonavo A. Paulionis. isti ir pažinti savo Tėvų gimtą

TtaliL vS psk5n> p: T^romn1?!?1”?8’ ,sįeigta Kaip visur kitur, taip ir čia Oficialiąją minėjimo dalį ati kiaštą — Lietuvą. Kadangi va
B sas. Visi lietuviai skautai onto Skautams-tems Remti kartais pasitaiko nesklandumų, darė P. Naiduškevičius, kuris, sarojimo metu tenka praleisti 
ar atskin vienetai prašomi įsi jaugija. Išrinkta dr-jos valdy t susirinkimą teatėjo nedaug pasveikinęs motinas, .pakvietė vasario 16-tąją, tai vaikai šią 
kurtl , stovyklauti kartu, oei ’ u" pasiskirstė pareigomis: asmenų jr nauja valdyba nebu B. Simonaitienę skaityti paskai mūsų šventę gražiai pamini ir 
ky°..anksį,iau Pranežti dalyvių P- Šlekys P*™5;’ P- Gvildie vo i§rįnkta. Gegužės 15 d. Re tą. Gražia kalba ir jautriomis su menine programa aplanko 
s aicių. Reprezentaciniu lietu ne sekr-» P- Mazonas-—- ižd., vjzįjos komisijos iniciatyva ban mintimis sujaudino motinas iki Kordobos lietuvių koloniją, 
vių vienetu rūpintis pavesta P- Indreliene ir p. JurkŠaitiene d pakartotinai valdybą rink ašarų. Po paskaitos kiekvienai Šiuo metu ten vėl tylu, nes
Montrealio skautų tuntininkui — nares. Sveikintinas tokios Reikia tikėtis geresnių re motinai buvo įteikta gėlė ir sv baigėsi vasara, o su, ja ir mažie

zultatų. " eikinimas. Tuojau sekė progai ji vasarotojai iš ten išnyko. Da
Kelių atsargos karių iniciaty pritaikintas vaidinimėlis, kurį var tik prisiminimais gyvena ir 

va pradėti organizuoti atsargos suvaidino vaikučiai, vadovauja laukia kitos vasaros, o laukda 
kariai. Balandžio 24 d. p. Ubei mi P. Tamulėno. Visi gražiai mi sėdi mokyklos suole. Su ru 
kio ūkyje prie Allenburg buvo vaidino, bet labjausiai visiems deniu Buenos Aires gausioje 
steigiamasis „Karių Ramovės“ patiko R. Ramanuskaitė, ypač lietuvių kolonijoje prasideda 
susirinkimas. Naujai organiza savo gražiu balseliu dainuojant naujas gyvenimas — žengimas 
cijai linkėtina sėkmės. daineles. V. Baltrūnas pasakė į salionus su kultūrine ir visuo

__ Niagara Falls Lietuvių eilėraštį. Puikiai padainavo so menine veikla. Laukiama, ka 
Klubo ruoštas balandžio mėn. Io V. Paulionienė. Publika bu da organizacijos parodys savo 
30 d vakaras-šokiai praėjo su vo begaliniai patenkinta. Minė kultūrinės veiklos vaisius, 
dideliu pasisekimu. Į vakarą jimas baigtas giesme Marija, Šis ruduo prasidėjo reikšmin 

----------- - ha—gaįs įvykiais Lietuvių Susivie 
nijimo Argentinoje Organizaci „^>4
joje. Kovo 19 dieną SLA salio f

prisiminti.

SKAUTAMS REMTI 
DRAUGIJA TORONTE.
Toronto Lietuvių Namuose

pask. St. Naginioniui. dr-jos susiorganizavimas, nes ji
Montrealio skautai vyks ke du°sianti stipresnį pagrindą 

liomis mašinomis visi kartu ir skautybės sąjūdžio rėmimui To 
ta pačia porga atliks tenai tra 
dicinę tunto stovyklą. Taupy 
kime lėšas ir iki pasimatymo 
lietuvių ir Jamborės stovyklų 
padangėje. J. B.
PAKELTI SKAUTININKAI.

Skautų Aido Žiniomis PLSS 
Pirmįjos nutarimu pakelti į sk 
autininko laipsnį šie paskauti

I
 Lietuviai advokatai : į 

NEIMAN, BISSETT |
& SEGUIN I

Barristers, Solicitors, ■ s 
Notary Public. k

35 Hayden Street ;|
(netoli Bloor ir Yonge)

> Toronto 5, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461 :■

I Res.: BE 3-0978 |

eikinimas. Tuojau sekė progai ji vasarotojai iš ten išnyko. Da

ronte. Visi gražiai mi sėdi mokyklos suole. Su ru

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

dideliu pasisekimu. Į vakarą jimas baigtas giesme Marija, 
suvažiavo daug svečių, iš U S ir Marija.
Kanados. Gauta gražaus pelno. PARAPIJOS KOMITETO

— Gegužinių sezono atidary 
mas Niagaros pusiasalio lietu 
viams įvyksta prie St. Catheri

NUTARIMAS
Susirinkęs parapijos komite salio lietuvių šventė.

- •____ _______ t Liepos 2 d. kaip tik ir yra
-City^Beachgegužės“ 28 d. šeš vaujant klebonui tėvui B. Miką §vč. Motinos Marijos aplanky 
tadienį. Gegužinė prasideda 3 lauskui, O. F. M., priėjo išva mo šventė, kuri yra nukeliama 
vai. po pietų gražiame parke dos> kad reikia atsisakyti numa į liepos 3 d., sekmadienį. Visos 
prie Ontario ežero. Paprastai tytos gegužinės birželio mėn. 5 Niagoros pusiasalio lietuvių ko 

kisT daug “svečių. Tikūnasf ir ši M ir jėgas metinei parapijos jos globai. Tat yra mūsų dan 

:tutttttKW»>»n»rtnm«»»i i 1i

i v y *kk»vka aza. —----------------------

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138 nes, Ont., Port Weller Garden- A. žinaicio namuose, daly
v . v. zkzk i v v \raninnf Izlonnnni R Ivlilz-a

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

(Barrister. Solicitor, Etc.) 
1052A Bloor St. W. Toronto.

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys j naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnertai) į senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnenų 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------- Tel. LI 9-2035
Toronte: 693 Dovercourt Rd. TeJef. LO 8951.

555
CrissXCross

Prancūziškos kelnaitės
gegužinės toje vietoje sušilau d-> Bieliūnų ūkyje, taupant lai lonijos ^yra pavestos Švč. Mari Specialiai pagamintos lengvam 

~................... . ”* ’'“2”’*' . . --- ~ y. prilaikymui — patogus elasti
švente!, kuri jvyks liepos men. giskosios Globėjos metine šven nis liemens raištfs _ pdtentuo 
2 ir 3 dd. Ta Dievo Motinos tė. Choras is New Yorko, vado tį t ugsisega Criss ir 
Marijos garbei iškilmė Lietu vaujamas muz. P. Sako, giedos c’ro^.< iekig sut’eikia togi 
voje buvo vadinama atlaidais, šv. Mišių metu ir po pamaldų išvaizd _ pagamintos iš pui 
čia pavadinta Niagaros Pusią duos koncetą. ?. ■ r »

W. A. LE N CK I, 
B. A^ L. L. B.

TEISININKAS —
Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 c^efonas EM. 6-4182 

Toronto

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

r , , kios rūšies šukuotos medvilnės.
,nuo ruos^tes Lengvi išskalbiama — nerei 

didžiąją musų šventę, kaip kad kia i ginti. n ai nešiojasi. Tin 
ruosdavotės Lietuvoje j kermo ka ie jerseys. w 18_54 
šių. ---- ---------------------------------- —

f GENERAL INSURANCE g AL. DŪDA
Visų rūšių draudimas

I WA 48539
■ SAVI PAS SAVUS!

DunttM^Dwercifurt joraiai
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO 

Įsteigtas prieš 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — !

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. ;

Ontario Motors League patarnavimas. į
Atsiskaitymas už darbą išdčstomas pagal pageidav1 mą. Į
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MokslO’technikos naupenos
NAUJI ATOMINIŲ GINKLŲ IŠRADIMAI.

Dabar nuolat pasirodo žinių ti ir vandeniu ir oru. Paleista 
... .......... ........ ........ apie nauJU atominių ginklų iš iš panėrusio povandeninio lai 

dobos" SLA 6*sis“*skyrius,“kuris radimus. Išradimai labai įdo vo, torpeda dalį kelio galėsianti 
nebūdamas gausus nariais įs ' 
tengė įsigyti žemės sklypą ir 
jau statosi s 
mams ir kultūrinei veiklai.

SLA Centro nuosavame Dr. Tie sprogdinimai buvo skirti 
Vinco Kudirkos salione perei 
tais metais buvo 46 įvairūs pa 
rengimai ir pobūviai, kurie da 
vė gražaus pelno, kurį buvo ga 
Įima investuoti į nuosavybės 
pagerinimą.

Kovo 27 dieną suvažiavimas 
buvo baigtas argentiniško „asa 
do“ pietumis, kuriuose dalyva 
vo keli šimtai lietuvių šeimų iš 
plačių Buenos Aires apylinkių. 
Pasitaikius gražiam orui, buvo 
malonu vaišintis medžių paun 
ksmėse, klausytis lietuviškos 
muzikos ir skambių dainų...

Taigi, bėgant rudenio dieno 
mis artėja visa eilė parengimų 
ir minėjimų. Vienas iš reikšmin 
giausių minėjimų bus 24.4.55, 
Radio Valandėlės „Lietuvos Ai 
dai“ 8 metų sukakits. Džiugu, 
kad netrūkstant pasišventėlių ,v. -t ---------- , - —
gali radio valandėlė gyvuoti ir dziaSa’ P°,vander!inis laivas -a mis ir pėsčia ligi 
radio bangomis garsinti lietu 
vių vardą. Jau astuoni metai 
kas sekmadienį tūkstančiai vie

IR VĖL BALSAS...
Atkelta iš 7 puslapio.

veikta. Šiua metu SLA turi 8 
skyrius su 670 narių, 4 garbės 
nariais 66 prijaučjandiais-ieme 
jais. Ypatingą veiklą rodo Kor

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

atlikti vandeniu, paskui pakilti 
į orą ir, užsivedūs raketiniam 
mechanizmui, skristi į galutinį 
taikinį sausumoje.

Tai tikrai nuostabi torpeda. 
Ši torpeda, kaip spėjama, turi 
radarinius įtaisus ir, tokiu bū 
du, pati galės susirasti taikinį 
ore .
JAV MOKSLININKŲ EKS 

PEDICIJA Į ŠIAURĖS 
AŠIGALĮ

Šiaurės ašigalis dabar yra ta
Iš kalbų JAV senate paaiškė pęs didžiuoju dėmesio objektu, 

jo, kad JAV laivynas gamina nes per jį ateinančio karo metu 
naują robotinį ginklą — povan vyks bombardavimai. Rusai 
deninę atominę torpedą. jau seniai tiria Šiaurės ašigalio 

Senatorius Anderson dalyva sąlygas. Bet dabar susidomėjo 
vęs atominio povandeninio lai ir Amerika. Tuo tikslu dabar 
vo „Nautilus“ pratimuose, pasi siunčiama JAV ekspedicija. Jai 
sakė už tokių laivų aprūpinimą vadovauja pulk. J F. Stanwell- " uu "nereik'ali^asO'delsTū f? Toronte solistas Vaclovas q d “labaf K
ir atominiais ginklais, kuriuos-Fletcher, o joje dalyvauja fizi ’ , . , J? ... Verikaitis Koncertas vyks i ~ x- *. +

.. t • u-j lt a., o o-, mas perduoti kamuolj galėjo su veiiKaius. rkoncciido kilmingai sves savo šimto metųgah paleisti būdamas po vande kas dr. H. Neuber, di. P. bey , £ navo:aus miesto bibliotekos auditorijoje, *
■' niu. Paleidęs vieną ar dvi torpe del ir P. Kennan. " •«# 7. xi" i • t Oueen's Avė 305 nr • • j-j i- -xi -ii J; A - Y £ „Taurui taškus pelne: Igną Ųueens avė., juo nr. Ypatingai dideles iškilmes

cias, užtaisytas atomine arba Ekspedicija vyksta į š. ašiga tavičius 17, Jaciunskis, Gurs Rengėjai — Londono skau numatytos į jubilėjaus pabaigą,
vandenilio sprogstamąja me ų lėktuvu,o iš ten grįš rogė kis ir Petkūnas po 6, Alekevi tai — biletus jau platina iš an iškilmėsna pakviestos visos 
r. - ... .. v.. . • ",----  - r------ --&i Aleit, kuris čius 5, Merūnas ir Kitas po 4, ksto. Londone reziduojančios tauti

■* P SUna? in 1 1S?ad aivU V1 yra tarp Grenlandijos ir Š. po Visockis 2. Ateinančią savaitę apie šią nės grupės, jų tarpe ir lietuviai.
’ tauT-0 Sen n ers°n. Jio. Ekspedicija vežasi moder Visi „Vyties“ žaidėjai, vasa puikią kultūrinę pramogą lon Jos turės savo pasirodymus.

vie •> aivynas gaminąs o lą niausjų, dar nežinomų, tyrimų ros turnyre žaidė už „Taurą ’, doniškiams ir apylinkių lietuvia Kitą kartą bus plačiau,
tinių radijo klausytojų girdi lie aParatM- po turnyro grįš į „Vytį“. ms bus pranešta plačiau. L. E-ta».
tuviškas dainas ir tam tikromis 
progomis žodžius, kurie paša . ,
ko, kad Lietuva šiandieną ken ?Pie Pusę/iek kiek britai, 
čia baisų rauodnąjį terorą, o 
viso pasaulio lietuviai veinin , . .. . , - .. T„ ,
gai kovoja už jos išlaisvinimą. įvijos ir. Japomjos Isskyrus 
Deja, netrūksta ir tokių iš Ar Britaniją, JAV ir Noivegiją, 
gentines lietuvių tarpo, kurie daugiausia laivų plaukiojo su 
mėgsta aštriai tritikuoti šią va ^anamos vėliava, 
landėlę ir net visuomenėje sk 
leisti agitacinę propagandą pr Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
ieš jos perdirbimą-perorganiza Skubiai jai aukok!! 
vimą. L. Kančiauskas. iiSSįi&&»s^£»žSSSS&SSSSSSS

mus ir labai svarbūs.
Amerika paskutiniu metu su 

salioną “susirinki sprogdino naujas 6 atomines 
bombas Nevados dykumoje.

įvairiems tyrimų tikslams. Sp 
rogdinimas buvo daromas įvai 
irame augštyje, įvairiose sąly 
gose. Sprogdinimo vaisiai po to 
tiriami ir daromos atatinkamos 
išvados.

IŠRASTA NUOSTABI 
ATOMINĖ TORPEDA

■ Didžiausį prek. laivyną turi 
D. Britanija, JAV maždaug
J _ .................. .Po

karo ypač veikiai atistate Itah 
jos laivynas, paskui Vak# Vo

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: — 5% % užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OE 1-9816.

D. N. Baltrukonis VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
„Tauras“ - „West Torrens“ 

50:26
Vasaros turnyre tai buvo pa 

skutinės rungtynės prieš baig 
mę. „Tauras“ laimėjo užtikrin 
tai. Žaidimas buvo palyginti ge 
ras, 1 _
mas perduoti kamuolį galėjo su 
daryti pavojaus.

..Taurui“ taškus pelnė: Igną Queens Ave., 305 nr.

LONDON, Ont
SOLISTO VC. VER1KAIČIO KONCERTAS.

LONDONO MIESTO 
ŠIMTMETIS.

Tarp birželio 30 d. ir liepos

Gegužės 21 d. — šeštadienį, 
Londone koncertuos šiemet bai 
giąs Karališkąją Konservatori

po turnyro grįš į „Vytį“. ms bus pranešta plačiau.

SIMCOE, Ont
SUGRĮŽO PO ŽIEMOS ATOSTOGŲ VARAROS 

KRAŠTUOSE.
Pp. Tuinylai ir pp. Stradoms laivu „Argentina“ išplaukė at 

kiai žiemos praleisti buvo išvy gal Kandon. Pasiekę Braziliją
• pirma JAV pie atsiuntė linkėjimus visiems sa 

tus, o po to dar toliau — net vo draugams Argentinoje.
į Pietų Ameriką. Dabar jie jau sugrįžo namo

Mykolas Tuinyla su žmona ir džiaugiasi, kad šaltoji Kana 
ir Julius Strodomskis su žmo dos žiema Pietų Amerikoje jų 
na, po poros mėnesių Argenti nepasiekė. Naujomis jėgomis 
noje praleistų atostogų 4.3.55. jie stojo vėl į darbą. Kor.

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. 

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

, Kiai žiemos pr< 
; kę į pietus —

i 1 tus, o po to d

| DR. DORA GORDON
|* DANTŲ GYDYTOJA

Kalba lietuviškai
g Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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

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

reikmenis su nuolaida.

482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270. g L

NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ IŠ ŠIŲ 
REIKALŲ, KAIP PV.:

Valstybinių mokesčių (income tax) blankų užpildymas; 
Sąskaitų patikrinimas; Sutartys; Palikimai; Pensijos; 
Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas:

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;
MONTREAL 22. TEL.: FI 2507.
Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,

į Lietuviška moterų kirpykla
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400.

Sav. E. BA1KAVIČIUS.

TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.

■ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris.
Dr. Roman Pniewski

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po
Tel. HA 7623. 
pietų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 630 vai.

tnn::nr:nn::nn:::n:::::nnnn::nnntt:n:::::n»:uuu»n»u»:in:inmn:mw
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

StaNu
IIN*$HlNU PPOCfS’i

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1—6005. 

šeštadieniais — viR dieng.
Kreiptis po 6 vai. vakaro,

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVICIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 : •

| Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
!> mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
;< teismuose, mokesčių, imigracijos,- vizų ir kiti reikalai.

t Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

t
GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per

DE LUXE DRY CLEANERS? «owtbe*l entebprises Keg-<i
143—8th AVENUE, LACHINE

ME 7-6727 Sav-: p- Rutkauskas.

Tel. RA 7-3120
5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAAA1 LTOM VANCOUVER, B. C. WINDSOR, Ont.
SUŽEISTAS HELIKOPTERIO NELAIMĖJE GEGUŽĖ PIRM OJI WINDSORE.

Kanados Karališkosios Karo Atvyko iš Winnipeg© Ta diena buvo lyg bendra dzinskui atlaikant šv. Mišias 
aviacijos karininkas K. Lynas TS lietuvių šventė. Atšvęsta Moti už motinas ir pritaikintu pamo

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS iš Vancouverio sunkiai nuken sįkįjį gyventi^Tu^^Liauk vi nos Uiena ir Lietuvos Steigia kslu. Vakare 6 vai. Ukrainiečių
įvyko sekmadienį, gegužės 1 įdomi. Buvo sakomi eilėraščiai, tėjo helikopterio nelaimėje Jis f. JTus visuomenes veikė moi° Seimo 35 metų sukaktis« salėJe’ motinų garbei paskaita 
d. jau iš anksto salę pripildė vaidinimas, plastika ir šokiai. Vi kartu su keturiais kitais karo jo Liaukevičiaus iš Firda be to’ organizuotai dalyvautam meninė programa. Labai gra 
gausi publika. Daugumoje bu są šią tikrai įdomią programą lakūnais skrido dideliu dviejų le Liaukevičius jr paskuitniu didžiuliame parade. žiai paskaitą skaitė svetys, Dėt
vo šeimos — tėveliai ir vaiku paruošė m-los vedėjas p. Mik rotorių „Pieseckio tiansporti laiku dirbo Canad:a£ Paci{ic Jau septinti metai gegužes roito Lietuvių Fronto p-kas dr.
čiai. šys ir mok. p. Grajauskaitė. mu helikopteriu tarnybos rei geježinkelio ži bojeWinnipe pirmąją dalyvaujant didesnei Majauskas. Menmėje dalyje

Minėjimą atidarė KLB Ha Apyl. V-ba nuoširdžiai dėko kalais iš Penticktono ]t vieną ka ge Sutvark visus formalumuS dabai Londono diecezijos para mūsų šeštadieninės mokyklos 
miltono apylinkės v-bos pirm, ja viešniai p-lei Matusevičiūtei ro aviacijos bazę Albertoje. Vancouveryje> jis išskrido lėk P1^ katallk4 mokykloms, tauti mokiniai ir Detroito jaunesnie
p. Vainauskas. Savo trumpa ir visiems, kurie bent kuo prisi Cascade kalnyne, BritųKolum tuvu . Kitimat aliumimjaus lie nėms grupėms, Detroito katali ji skautai pasirodė motinoms
me įžanginiame žodyje nupiešė dėjo prie šio minėjimo, o kartu bijos provincijoje, helikopteris ... centrą Britu Kolumbijoj organizacijoms ir karinia savo sugebėjimus. Visos moti 
Motinos Dienos gilią reikšmę, ir visiems mieliems tautiečia atsimušė į sniegu ir ledais ap • Kiek anksčiau fen išvyko vil ms Kanados bei USA dalinia nos buvo atžymėtos gražiomis 
kartu pasveikindamas visas mo ms, kurie atsilankė minėjime, dengtą Santa Rosa kalno viršų nįetis iietuvįs Vytautas Dia ms’ iškilmingai švenčiama Ma gėlėmis.
tinas. Mirusias motinas pakvie Kartu ApyL V-ba praneša, kad nę, sprogo ir užsidegė. Lieps kas Lietuviu sakičius Kitimate riJ?s Diena-. šis Paradas šiemet . Steimamoio Seimo 
tė visus pagerbti tylos minute, is minėjimo gautas pelnas, apie nose žuvo trys lakūnai. K. Ly vįs didė • pažymėtinai tnumfahškai pra cieluvos steigiamojo seimo

Po to p. Vainauskas pakvie 40 dol. yra skiriamas Vokieti nas buvo sužeistas, bet pajėgė * ėjo, nes tiek gražus pavasario miėnjimas buvo sujungtas su
tė garbės prezidiuman daugia joje gyvenančiom motinom su savo jėgomis su vienu kitu ben Paskutinis linksmavakaris oras ir išpuolęs sekmadienis lei motinos minėjimu. Vaizdžiai 
vaikės motinas. Prie gėlėm pa šelpti. Šie pinigai bus perduo drakeleiviu išsigelbėti. Abudu Britu Kolumbijos lietuvių do skaitlingom miniom daly apie Steigiamojo Seimo darbus
puošto stalo susėdo graži eilu ti Šalpos Fondui, kuris mala dabar gydosi ligoninėje. Avan bendruįmenė paskutinį šio pa vauti parade ir sutvaukti tūks savo paskaitoje mums nupasa
tė, gyvenimo rūpesčių nušvies niai sutiko pinigus persiųsti jos priežastis tiriama saugumo vasario vakara su linksma lietu tančius žiūrovų. Eisenoje šie kojo p. Misiulis iš Detroito. Pas
tais veidais, senučių motinų. Vi Vokietijon. organų. viška muzika' ir nuotaika uždą met dalyvio apie trisdešimt kaitininkas objektyviai apžvel
sos tos močiutės sengalvėlės Lietuviški radijo pusvalandžiai Apiplėšė gatvėje rose patalpose rengia šeštadie tūkstan^i’f. katalik\ ir kita tiek gė Steigiamojo Seimo darbus, 
buvo apdovanotos kukliomis do r„MT 7 „• u,,,, , ni treiružės 28 diena iueoslavu seke 1S sahes- Susirinkus į Jack įskėlė jo pozityviąsias puses, jo
vanėlėmis kurias paruošė Ha^er CHM L stotį bus duodami Lietuvio prekybininko Jono D’. cnn narlro T nnrlrvM/-\ imclr vt t-i io wn***An
vanelemis, kurias paruošė Ha žės 17 ir 24 d d> nuo 9 iki ubačiau_ žr£ona buvo eatvėie Švietimo namuose, 767 Keefer
miltone esančios organizacijos: * 360 . vak H įvesti n E< • ii?? t™ Street, Vancouver. Pradžia 8
KLB Hamiltono apyl., Skautai, G , v . va*aro- J‘« P- apiplėšta. Jai grįžtant vėlai va ’ 
Moterų dr-ja, Sporto Klubas, HFdei; M»««tyva. Klausytojai kare iž maisto produktų krautu 
Parapija, Ateitininkai, Vasario maloJ?ia\ j?1 padėkoti, vės į namus 12th Avenue W. Atvyko iš Australijos

, siunčiant laiškus šiuo adresu. Vanaouveryje, staiga iš tamsu a r- A •>
• imt— t? r^uriurr yy—n ... . . Is Australijos gegužes 4 d.

ton, Ont išplėšė rankinuka^ Hokes i ne T^anscanada Pacific Airlines čios dignitorių ir Kanados vai darbščioji apylinkės valdyba tu
Skautu kviečia toliese stovintį automobilį, pik į'kt“vu.' K° dŽi°S Ž“°niU' PUT ?aU8 T'6'“

, tadaris dideliu vreičiu nuvažia Kostas ir Ona Naudžiau Jie bu gražus mostas, kad eitynėse da zuojant dalyvavimą parade, mi
Hamiltono lietuviai jurų sk _ _a f1 ___ vo įsikūrę Adelaidėje, turėjo lyvauta, ten reprezentuota lie nėjimus, taip pat ir tautybių pa

tai, kad nuskriaustoji nespėjo ten Past^ ?arb$ Įr nuosavus tuvių tauta ir prisiunjgta prie sirodyme, kur dėka Detroito
įžiūrėti automašinos numerio. na,mus- Del kll™atim4 k‘tų įvairių rasių ir tautybių bend tautinių šokių grupės ir jaunos
1 _ . caltrorii nu enr Ann A rvn rci t i i J z _ cnlietPc T \/ •arto’!/orio

son parką, po Londono vysk, priimtą konstituciją, žemės fe 
Cody pamokslo ir palaiminimo formą. Nurodė jo klaidas, prive 
išsiskirstyta. dusias prie 1926 metų pervers

Paradas buvo priimtas mo’
iš specialiai tam padarytos tri Ta pačia proga negalima pra 
bunos augštų katalikų bažny bėgti nepastebėjus, kad mūsų16 Gimnazijai remti rateliai, T. Vanaouveryje staiga is tamsu

Fondas, Šalpos F., Socialdemo ^S-/?\Hydcr’ CHML> HaraiI mos prišoko prie jos vyriškis ir 
kratai. Be to, asmenišką dova ° ' n išplėšė rankinuką. Įšokęs į ne
ną paruošė mūsų žymus preky 
bininkas Kybartas, o vysk. aaaiuuvvmiv hvluvmu juii£ ■,
M. Valančiaus šeštad. mokyk autai, vad. p, Venskevjčjaus, 20 Apiplėšimas įvyko taip grei 
los mokinės padovanojo gražias Ontario Ave. gyvina savo veik *aj’_ ka^ nuskriaustoji nespėjo 
puokštėms gelių. lą'.Jlc dcda Pastan«M pritrauk ^Tv^'oiriigu'Tr^do ^8^ nusprendė persikelti į roję "demonstracijoje, kurios solistės J. Varis-Variakojytės,

Pasibaigus dovanėlių įteiki ti i savo gretas 16—18 m. ber Policiia tSeiieško Kanad^- Ponai Nnudžmi papa svnrbmustas tifcshs, išreikšti pa apie lietuvius vietinę spauda
mui, žodi i motinas tai e parap. mukus ir mergaites. Šiuo metu J šakojo apie lietuvių gyvenimą garba Marijai, už Rusijos atsi dažnai ir gražiai atsiliepia. Iš
k dr* kun; Tadarauskaa^ remontuoja savo turimą valtį ir P Australijoje. Pasirodo, kad vertimą ir taiką. kitos pusės būtų gražu, kad vi

Vehau seke viešnios is loro planuoja ateity įsigyti didesnę. Šaunios vestuvės. kompetetingai dokumentus tva Nors mūsų grupė neskaitlin si bendrai prisidėtų prie jų dar 
nto Iz. Matusevičiūtės paskai Vįsuose darbuose daug iniciaty • . .. & r . . . r . ..
ta. Savo kalboje prelegentė api vos parodo jūrų skautas Jan 
budino kalbos reikšmę ir išsa kauskas. 
miai pavaizdavo lietuvių kai 1 e r__
bos kilmę ir jos vystymosi sun je susiduriama su didele kliū , . 
tumus iki II-jo Pasaulinio ka timi — lėšų trūkumu. Pradžiai de < Ba*es- sliubas buvo duo 
ro. Be to labai vaizdžiai nušvie jų galvojama sukelti loterijos Jas Augustino bažnyčioje, 
tė lietuvių kalbos sunkumus, keliu, kuri bus TF pirmoj di Vestuvių vaisęs įvyko Karo In 
esamus Pavergtoje Tėvynėje, džiojoj gegužinėj, įvykstančioj S®>le?C’ We?t ,Byoad^y’ 
o kartu ir tremtyje, šios paskai Burlington Brand Inn gegužės Vaišėse dalyvavo keli šimtai lie 
tos žodžius turėtume kiekvie 23 d. 7 v. v. (Victoria Day). tuv“J lr kanadiečių, buvo sunes 
nas įsidėmėti ir mūsų gimtąją Hamiltoniečiai jūrų skautaita daiię dova»y- ,Jau
kalbą ugdyti jaunosios kartos kviečia visą Toronto skaut. jau paYed«iai. išvyko povestuvinės 
tarpe. nimą šioje gegužinėje dalyvau Amenkos

Po paskaitos motinas pasvei ti ir paremti jų pradines pastan a 8 ybe®-
kino šešt. mokyklos ved. p. Mik gas. P-nai Narušeyičiai yra anks
šys. Vėliau sekė meninė dalis, — Didžiąją Virėją dar gali tyvesnės kartos imigrantai. Jų 
kurią išpildė šešt. mokyklos mo ma užsisakyti pas St. Bakšį, JA duktė Kanadoje gimusi, išauk 
kiniai. Programa buvo įvairi ir 9-4662 nuo 4,30 iki 5,30 v. v. lėta lietuviškoje dvasioje ir var

Vienos iš šauniausių šio sezo rkant ir neturintiems Australi ga, bet nesigiriant, buvo viena bų ir palengvintų dalį naštos. 
• • , jos pilietybės yra įmanoma gau iš gražiausių ir savo tvarkingu Reikėtų padėti į šalį asmeniš

• i t>- i§sįdėstymu darė gerą įspūdį kas ambicijas, nes vienybėje—
žiūrovams. Kelis kartus eiseno galybė.
je buvo filmuota Lietuviai da Balandžio 23 <^„3 Valdy 
lyvavo su Kanados tautme .r su„ngtas vakatas-balius 
Detroito atattmnky vetavo .jo ku0Bpuikiausia,, kas pa
mis Viso, motery, pasipuošė ? ir Jėl toje pačioje vo 
tautiniai, drabuzuns. kieJS1J M,čje įlab-

Motinos dienos minėjimas, surengti kitą, kuris įvyks šio 
prasidėjo pamaldomis kun. Ru mėn. 28 d. šeštadienį. J. S.

no vestuvių buvo surengtos p. Jos Pmeiyoes yra Įmanoma gau 
Kaio visur tain ir šioie sritv Naruševičių vienturtei duktė tx imigranto viza į Kanadą arba 
rvaip visur, taip ir šioje srity D.„:na; t; uteVAin War Jungtines Amerikos Valstybes, 

susiduriama su didele kliu ? A Jonas J. Juškaitis.

DANTŲ GYDYTOJAS * 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

kasdien. Tai vertinga knyga toja savo tėvų kalbą, 
šeimininkėms ir kainuoja 6 dol.

Pirmoji gegužinė, 
rengiama gegužės 23 d^ pirma 
dienį (Victoria Day), TF sky

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

JONO J.JUŠKAICIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building i 
709 Dunsmuir Street

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

PAGERBKIME... organizacijų: Ats. Karių S-gos 
Atkelta iš 2-ro psl. Tor°nto +Sk:’ įnorių Kūrė 

v. _ v r v , . jų Toronto ir Toronto Šaulių 
ciams musų žuvusius uz Lietu Klubo v.bos bęndro posčdžio ir 
vos Laisvę. Švaistant galimybę konstatavo, kad paminklo žuvu 
ir renkant vietą prieita prie sįems įrengimas nėra parapiji 
nuomones, kad tinkamiausia njg reįkaias jįs turi visuomeni 
vieta butų šv Jono Kr bazny aukiėjimo reikšmę, 
cioje. Gavus bažnyčios klebono Augščiau pami

DAnriZAC lės paramos, užkurią nuošir sutikimą, nusistatyta bažnyčio nėt trij organizacijų valdy
rAUE.|\U3 džiai dėkojame. Pirmiausia mu je rengti paminklą _ barelje bos‘kviečia Toronto lietuvišką

- ; Dėkoju Dr. J. šegamogai už Sll Padėka priklauso Kanados inę lentą. Susitarus djd pamink visuomenę, o ypatingai buv.
riaus, įvyks gražiausioj Hamil padarytą operaciją ir taip Lietimų dailininkams, p. Ą. lo idėjos. „Moteris laiko žus karįU8( savanorius kūrėjus ir 
tono apylinkės salėje Burhng dajną lankymą ligoninėj, kai Tamošaitienei, p. J. Akstinui, tantĮ , arch. Kulpavicius paruo §aubus paremti šio reikalo idė 
ton Brand Inn. Esant gražiam kiti eydytojai, savo paguldy p.A.Tamošaičiui, p.T.Valiui pra se eskyzinj projektą. Dabartį j ir jos įgyvendinimą.

Iškilmingas paminklinės len 
J tos atidengimas bei pašventini 

mas įvyks šiais metais per tra 
gišką birželio išvežimų minėji 

mą. Klubo Valdybos.

ton Brand Inn. Esant gražiam klti 'eydytojai’ savo paguldy P-A.Tamošaičiui, p.T.Valiui pra šė eskyzinį projektą. Dabartį
orui, šokiai vyks ant ežero kra tus įganius aplanko į tris ar turtinusiems musų loteriją sa niu metu dail. p. Dagys atlieka

P vo kuriniais, p. P. Paškevičiui paminklo drožinėjimo darbą.
Reiškiu pagarba padariusiam paveikslams rė Paminklo įrengimo išlaidų susi

A Kavaliūnaitė. mus. Malonią staigmeną savo darys iki 400 dol.
♦ * ♦ fantais padariuiems pp. T. ir P. Paminklo žuvusiems sumany

Balandžio 23 d. rengėme šo ^ipkams, p-lei Stankūnaitei, p. mui pritarė Toronto Šaulių 
kių vakarą, kurio visas pelnas A- Puzarauskaitei, p. Jurėnui, Klubas ir praeitais metais susi

-'.►s*£&©®&&®©®®®®©©©®®©©©©©©©®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®< keturias dienas.

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.

Telef. J. A. 2-6439.

yra skiriamas Vinco Krėvės var P?-. Kęsgailams, p. J. Lukoševi organizavę Savanoriai Kūrėjai. Vasario 16 gimnazija pavojuje!
’ do literatūrinei premijai. Ta čiui’ P- Ju.rkui> P- Lukošienei, Tam patvirtinti balandžio 15 Skubiai jai aukok!!
: proga iš daugelio asmenų ir or PP- Juodviršiams, pp. Povilai d. susirinko šių trijų giminingų
; ganizacijų esame patyrę dide čiams, p. Gedvilienei ir kitiems. -— ---------- -—----- -——-------------------------------- —- - •

©®®©c

D
PERKATE ar PARDUODATE?

>74 * N amai * Ūkiai * Sklypai
* Bizniai * Pramoninė* nuosavybė*

patarnavimo kreipkitės pas
PRANCKEVIČ1Ų .. . LI 9-4121.

Hamilton Office .... 913 Main St. East.
REAL ESTAETE

I 1 LF V U X LIMITED 
KANADOS STAMBIAUSI REALTORL

----------------------------------------------- Taip pat nuoširdžiai dėkoja ^nei premijai^aukojusiems: p. proc.jiuo parduotų knygų va 
nto įrengtoj aikštelėje. Mašinų me loteriją parėmusiems pini 
pastatymas aikštelėje nemoka gaiš: Dr. J. MaliŠkai 5 dol., K.
mas. Įėjimas 1,25 dol. Šokiams Toliušiui 3 dol., Tėv. J. Kubi
gros 10 asmenų Benni Ferri oi liui 2 dol., Tėv. Raibužiui 2
kestras. Veiks įvairus bufeas. dol., p. Adomaičiui 2 dol., p. L.

Kviečiame visus Toronto, Balzarui 2 dol., p. A. Lapinui 1
Hamiltono ir kitų apylinkių lie dol., p. Pr. Rudinskui 1 dol., p.

nd Inn yra prie Lake Shore ke džiūnui 1 dol., p. A. Kudžmai J- Kardelį surinkusiems 28,50 2. Loterija .........................203,25

4. Aukos vakaro metu ..18,00
5. Aukos SLA vakarienėj 28,50 

Tš viso: 649,81 dol.
Išlaidos: 343,84 dol. 
Pelnas: 305,97 dol.
Mūsų nuoširdžiausia padėka 

priklauso visai Montreal!© vi 
suomenei už skaitlingą dalyva

V. Jurėne! 2 dol., p. S. Puza karo metu.
rauskienei 2 dol., p. P. Paškevi Lietuvių Akad. Sambūrio šo 
čiui 2,50 dol., p. J. Simanavi kių vakaro, įvykusio š. m. ba 
čiu 2 dol., dr. J. Mališkai 3 dol., landžio mėn. 23 d., kurio pel 
V. Daniliauskui 1 dol., K. To nas skiriamas V. Krėvės vardo 
liuŠiui 1 dol., Br. Mozūrui 1 Lit. premijai, apyskaita:

_   „ X.. xxu'x.i.an.ui x <xvi., F. dok» Ant. Rūtavičiui ,1 dol. ir Pajamos:
tuvius skaitlingai atvykti Bra J. Lukoševičiui 1 dol., p. Bag SLA vakarienės dalyviams per 1. Už įėjimo biletus ....188,75

Pajamos:

lio, jungiančio Torontą ir Ha 1 dol. ri p. J. Kardeliui 1,25 d. dok Aukoj? J- Kardelis 2 dol., 
miltoną. Sk. St. Dėkojame vakaro metu literatu J- Lukošiūūnas 2 dol., pp. K. ir

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON 3
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS. ■
253—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. Į

ii

L. Balzarai 6,50 dol., J. Šeidys 
2 dol., P. Kvietkauskas 2 dol., 
V. Erzlovas 1 dol., J. Parojus 
2 dol., M. Juodviršis 1 dol., J. 
Gražys 1 dol., P. Kalpokas 1 
dlo., Jonas Lukoševičius 5 dol., 
K. Leknickas 1 dol. ir B. Abra 
monis 2 dol. Dėkojame „NL“ vimą ir pritarimą Kanados lie 
ir „TŽ“ už nuolaidas garsinant tuvių literatūrinei premijai, 
patį vakarą, o p. Jurkui už 20 Liet. Akad. Sambūri*.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440



OltfT^REAL
MONTREALIO SEIMELIO ĮMONĖJE MIRĖ LIETUVIS.
Prezidiumas praneša, kad atei 
nantį sekmadienį,

Gegužės 6 d., 12,10 v. nakti i', 
gegužės m. nėję pamainoje, pavalgęs pie X 

15 d., 12 vai., Aušros Vartų pa tus mirė širdies liga darbovietė y 
rapijos salėje, 1465 de Seve St., je, Canadair, Rusijoj ilgus me & 
yra Šaukiamas Trečiąjai Lietu tus gyvenęs ir šio karo metu, X 
vių Dienai Kanadoje ruošti Ko kaip pabėgėlis, persikėlęs Ka X 
misijų posėdis, kuriame kviečia nadon, Montrealin, 54 metų lie ? 
mi dalyvauti Komisijų pirminin tuvis Valionis.
kai, Seimelio prezidiumas ir vi Jis daug kentėjęs nuo komu 
sų Montrealyje esančių organi nistų, todėl ankstyva mirtis už 
zacijų atstovai. Lietuvių Die baigė jo kelionę laisvoje šaly, 
nai Paruošti Komisijų pirminin Paliko nuliūdusią žmoną, sūnų 
kai yra prašomi parengti prane ir seserį. Canadair diibę lietu 
Šimą apie nuveiktus darbus bei viai, Br. Katiliaus iniciatyva, 
numatyti tolimesnę veiklą. įvertindami taurų lietuvį, nupir

St. Naginionis, ko gražų vainiką ir pareiškė
Seimelio Prezidiumo Firm-kas. šeimai užuojautą.

MOTINOS DIENA 
MONTREALY

praėjo labai gražiai. Pradžioje 
ekspromptinį žodį apie šeimą ir 
motinas pasakė A. Šidlauskaitė. 
Po to sekė vaikų pasirodymai, 
kurių įžangą padalė šaunus vy 
ras, džentelmeniškai prilenkęs 
koją ir pasakęs drąsų eilėraštį 
Arūnas Ališauskas. Sekamai iš 
pildė Audėjėlę, Kalvelį, Lenciū 
gelį K. Gerhardaitė, R. Pėterai 
tytė, N. ir R. Gudžiūnaitės, R. 
ir D. Kudžmaitės, R. ir V. Lie 
tuvninkaitytės, R. Baršauskai 
tė, J. Rudzevičiūtė, B. Dani 
liauskaitė, L. Peleckaitė, R. Zi 
zaitė, R. Barisaitė, V. ir R. Va 
siliauskaitės ir K. Gerhardaitė 
pagrojo akordeonu.

„Tortą mamytei“ patiekė R.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

X Šį šeštadienį, gegužės 14 d.,
| MONTREALIO SKAUTĖS IR SKAUTAI 
g ruošia nutaikingą

I LINKSMA VAKARI
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kurio programą išpildo abiejų Tuntų meninės puošme
nos. Vakaras bus paįvairintas seniai begirdėtais žaidi
mais bei papildytas turtingaloterija. Pradžia: 7 vai. vak.

Vieta: 4225 Berri St. (ties Rachel St. kampu).
Tuntų Vadovybės.

UŽ $ 11.25 j MĖNESĮ 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS! 

UNITY LAND & HOUSING LTD. 
1470 Peel St. Montreal.

Tel.: PL 6873, 6874, 6875 ir 6876, 
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus 

už $ 300.—
Išsimokėjimui tik po $ 11.25 mėnesiui. 

Susitarti prašome skambinti
G. Rukšėnas, tel. HE 7920, vakarais RA 2-8407.

BeDARBIŲ skaičius šiek tiek 
sumaŽ'ėjo Montrealy, bet dar 
daug lietuvių yra jieškančių 
darbo ir būtų dėkingi, jei kas 
žinodamas, nurodytų darbą.

IŠKYLA Į ZOOLEGIJOS 
sodą numatoma birželio 5 d. į 
Gremby. Organizuoja Montre 
alio skautai ir skautės. Norin 
tieji vykti registruojasi pas S. 
Remeikaitę PO 6-3837.

SKAUTŲ RĖMĖJAMS.
Gegužės 15 d. po pamaldų, 

Aušros Vartų bažnyčios salėje 
šaukiamas skautų-čių tėvų-rė 
mėjų susirinkimas. Labai malo - 
niai prašome visus prijaučian fondo kasos knygas, o Kultu 
cius dalyvauti. 1--------------------
nauja valdyba.
Skautų-čių tėvų rėmėjų būrelis.

Baršauskas ir A. Skučas. Gra ĮSTOJO į SLA Montrealio 
žiai „Karalaitę Teisutę“ suvai kuopą šie nauji nariai: Bronius 
dino ’ Verduno mokyklos moki Zinkevičius, Povilas Kalpokas, 
niai: M. Siniūtė, R. Bartaškai Juozas Gabrusevičius ir Petras 

’ . Visi jie jau
priimti į kuopą. Yra ir daugiau 
stojančių. Kiti nariai didina ap 
sidraudimus, treti draudžia vai 
kus. Vajus dar tęsiasi, tai dar 
ir daugiau narių gali dabar pa 
sinaudoti įstojimo lengvatomis.

MOKSLO METŲ PABAIGA „DAINOS“ GRUPĖS
Toronto liet, šeštadieninėje tradicinis kartūno balius įvyks 

mokykloje šiemet mokslo me gegužės 28 d., 8 vai. vak., šeš 
tai baigiami birželio 4 d., šešta tadienį, gražioje Top Hat salė 
dienį. šeštojo skyriaus tnokinia je.
ms, kurie užbaigs mokyklą, Anksčiau buvo skelbta spau 
bus duodamos dovanėlės. Mo doje, kad Kartūno Balius įvyks 
kyklos tėvų komitetas šiuo me gegužės 21 d., tačiau sužino 
tu kelia lėšas nors kukliam at jus, kad sporto klubas Vytis 
lyginimui mokytojams, metų gegužės 21d. UNF salėje ren 
bėgyje uoliai dirbusiems mo gia savo vakarą, „Daina“, ne 
kykloje. norėdama pakenkti kitiems,

LIET. NAMŲ VALDYBA tuo pačiu išvengiant sau paken 
yra nutarusi namų priestatą pa kimo, Kartūno Balių nukelia į 
didinti vienu augštu ir kartu gegužės 28 dieną.
pertvarkyti įėjimą į antro augs 
to salę, šiam tikslui inž. Balsys 
yra paruošęs braižinius ir pla 
ną, kurie bus patiekti atitinka 
moms įstaigoms tvirtinti. Jei 
projektas bus patvirtintas ir 
statyba leista, tai darbai bus 
vykdomi tuojau. Pristačius pri 
estatui dar vieną augštą būtu

GEGUŽĖS PIRMOSIOS _2^“’^‘S 
MINĖJIMAS TORONTE. mybė’dSau “iau pate°k-„ti JL 

„Ethnic Caucil“ — tautybių kultūrinio bei visuomeninio gy

EVANGELIKAMS 
LIETUVIAMS

Maloniai pranešama, kad ge 
gūžės 15 d. (sekmadienį) 2 v. 
p.p. 235 Ossington Avė. Lietu 
vių Namuose didžiojoje salėje 
šaukiamas Lietuvių Evangeli 
kų Susiviniejimo visuotinis su 
sii inkimas su šia darbotvarke: 
1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
Prezidiumo rinkimai, 3) Valdy 
bos ir Rev. Kam. pranešimai, 
4) Svarstymas tolimsenės LES 
veiklos, 5) Valdybos rinkimai, 
6) Revizijos Komisijos rinki 
mai, 7) Januimo veiklos prane 
šnnas, 8) Sumanymai ir kit., 
9) Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
lietuviai evangelikai atsilanky

Hid! . J.TX. UHHUIU; j
tė, M. Tauteraitė, A. Mažeika, Vytautas Zubas.
G. Vazalinskas, R. ^Urbonas; 
Nykštukų roles išpildė: D. ir
R. Grybaitytės, S. Mikalajūnai 
tė, D. Bartaškaitė, D. Zubaitė,
S. Kuncevičiūtė, N. Jauniūtė,
D. Januškaitė; gėlėmis buvo:
G. Januškevičiūtė, A. Lukoše NAUJA Kanados Lietuvių Ka 
vičįūtė, E. Mikalajūnaitė, D. Si talikių Moterų centro valdybą: 
bitytė ir R. Šegamogaitė. Daug Pp. Giriūnienė, Rudinskienė ir 
pasidarbuota mokytojų E. Lu Mališkienė. 
koševičienės, Rimkevičienės, TUOKIASI:
Vaišvilienės ir kitų. įr Michael Kowal, Vytautas Ba

Publikos buvo prisirinkusi rauskas ir Ona Bendžiūnaitė ir 
pilna McGee salė, daugiausia Albertas Rusinas ir Ruth Oli 
jaunimo su tėvais ir artimai ver. 
siais. Labai buvo gyva ir judri 
salė ir scena su užkulisiais. 1.000 DOLERIŲ.
KURSAI Lituanistikos šį šeš Parduodamas namas 4-rių kam ks atgal.

LIET. AKAD. SAMBŪRIS
praneša, kad dr. Jonas Mališka 
balandžio 23 d. grąžino paskuti 
nį šimtą dolerių stipendijos ir, taryba, sudaryta preiš keletą venimo vis besiplečiančius rei 
kad šiomis dienomis gavo KL mėnesių prie CCF — Kanados kalavimus. Paviršutinišku ap 
B. Kultūros Fondo simbolinę socialistų partijos, balandžio skaičiavimu, ši statyba su nau 
(50 dol.) auką Vinco Krėvės 30 d. 8 vai. vakare, Plieno dar jų laiptų į antro augšto salę per 
vardo literatūrinei premijai, bininkų unijos salėj, 33 Cecil A •-
Dr. J. Mališkos išmtas dolerių Str. pravedė gegužės 1 d. minė 
įtrauktas į Sambūrio stipendijų jimą.

__ _ i Programa prasidėjo baltgu 
Bus^renkama ros Fondo auka — literatūrinei džių, žydų, lietuvių, lenkų, ita 

premijai^ Tiek dr. J. Mališkai, lų ir vokiečių socialdemokratų 
sveikinimais, kurių metu kalbė 
tojai pabrėžė gegužės 1-mos 
dienos — kaipo darbininkų šve 
ntės reikšmę, kurią šiuo metu kų pianiną. Dabar visose trijo .
komunistai, apsimesdami esą se salėse yra po pianiną ir cho huterionių bažnyčioje, Carlton 
darbininkijos draugais, stengia rui „Varpas“, kuris čia turi ir Jarvis gt. kampe, gegužes 15 
si išnaudoti savo propagandi nuolatinę prieglaudą, o taip pat d., 9 vai. ryto, Lietuvių pamal 

r . ..... .j— Kun. dr. M. Kavolis.
TORONTO 

ARKIVYSKUPAS
, .................................- , . . X - , - . , - J. E. James McGuigan šį sek
kos šimtine, kurią jis Sambūrio glemžti taip, kaip šiandien prak azdas yra vienas iš'nedaugelio, madįen.į švenčia 25 metų vys 
v X xx 1 x1 v «L* xx X « 4- XX X 1- A O O XX 1 XX d X! . *______ . * 1 " . • .• - T~X •_ 1X 1 « « <x 4" X XX 1X ' xl n . . XX- ■ X*1 XX X XX XX X. ___ . .

tvarkymu apsieitų 8-9 tukstan 
čiai dolerių. Bs.

LIETUVIŲ NAMŲ 
MECENATAS.

Žinomas Toronto lietuvių vi 
suomenininkas ir daugelio kul LES Valdybos vicep. 
tūrinių organizacijų mecena ‘-
tas J. Strazdas šiomis dienomis Rev. Kom. narys K. Kregždė, 
padovanojo Liet. Namams pui

tiek KLB Kultūros Fondui Lie 
tuvių Akad. Sambūris nuošir 
džiai dėkoja.

Taip pat primena lietuvišką 
jai visuomenei, kad prieš kele 
tą dienų „Naujienose“, laisvam 
reportaže, iš Montrealio, mini ___________ ____ f__ ________ . . ~ .. . *
ma dr. Tumasonio liter, premi niams tikslams. ir kitoms kultūrinėms organi d°s-
jai auka (100 dol.!) neatitinka Internacionalizmas neturi bū zacijoms sudarys palankesnes 
tikrenybei. Reportažo autorių, ti stipresniųjų tautų vartojama sąlygas jų veiklai.

Reikia pažymėti, kad J. Strmatyt, suklaidino dr. J. Mališ priemonė silpnesniesiems pa

Adomas Kybrancas.

ŠV. ANDRIEJAUS

kuris tiek , daug yra įdėjęs ne kupavimo. jubilėjų. Kardinolo 
tik sielos ir darbo, bet gausiai pagerbimui vyskupija kelia tri 
rėmė ir medžiagiškai, kada tik j miiionų fonda, kurio lėšos 

bus panaudotos naujų parapijų 
įsteigimui.

NUPIRKTAS SKLYPAS
- * - - . - , , , . -Arti Wasagos Toronto pran

RAZMUS Vytas tarnybos rei rindinis kalbėtojas Ontario CC nais paaukodamas sudarė tai bi ciškonai lietuvių p. Buntino 
« — • 4 « • W Y • T“X T4 JT — t X 1 Y Vv 1 — XV 4. xv ■ *x • xx « xx XX ** XX xj ,

nupirko dalį ūkio, sumokėdami 
už jį šešis tūkstančius dolerių. 
Sklypo paviršius yra labai nely 
gus. Norint vietovę padaryti 
tinkamą bet kokiam naudoji 
mui, dar žemei išlyginti reikia 
investuoti nemažas kapitalas. 
Pranciškonų įgytas sklypas, 
kai kita parapija jau yra įsigiju 
si tiems patiems tikslams skly 
pą, atrodo lyg ir konkurencija, 
bereikalinga. Daugelis abejoja, 
ar naujos vietovės įgyjimas ša 
lia kitos (kita liet, parapija) 
jau turi įgytos 90 mylių atstu 
me nuo Toronto, ar yra tikslus 
dalykas? Prieš vienerius metus 
pranciškonai vasarojimui skly 
p.ą buvo gavę prie Simcoe eže 
ro, ar tat reikėjo dar antro 
sklypo? Kor.

valdybai įteikė 23 balandžio įvy tikuoja sovietinė Rusija.
kušiam šokių vakare, bet kaip Vietoje komunistų metamo 
matome, ji turi visai kitokį po šūkio: „Visų šalių proletarai 
budį ir paskirtį. vienykitės“, socialdemokratų

Ta pačia proga praneša, kad tikslas ir siekimas turi būti; vi 
Philis Silickaitė skelbtasis susirinkimas š. m. sų mažų ir didelių tautų susi 

gegužės 13 neįvyks. vienijimas, lygybės principu.
Liet. Akad. Sambūrio V-ba. Toliau sekė Šito vakaro pag

L_____  ______ ______________ j 7 _
kalais komandiruotas į New F ylderis D. MacDonald. bliotekai gražią pradžią.
f land, grįžo mėnesiui j Montre Pasidžiaugęs europiečių kil J- Strazdas nuo pat pradžių 
alį atostogų, po kurių vėl išvy mės darbininkų solidarumu ir kuomet yra išrenkamas L. Na 

-------------  ------------------- . ------- °— gausiu atsilankymu, Mr. Mc ,\~b°s pirmininku ir jo pir 
tadienį bus, kaip ir kas šeštadie barių, priemiesty, 10 minučių ŠOKĖJAI tautinių šokių, lietu Donald iškėlė faktą, kad šiuo numnkavimas d uodą L. Narna 
nis. Pamokos: istorija, geogra nuo autobuso Notre Damc gat vja; tautų festivaly Forume ir metu Ontario' provincijoje iŠ 5 ms gražių vaisių. Bs.

namai buvo remontuojami. O 
kada prie L. Namų buvo atei 
giama biblioteka ir skaitykla, 
J. Strazdas geru pundu vertin 
gų knygų ir 200 dolerių gry

fija, muzika.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26 

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEG A MOG A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

i; DANTŲ GYDYTOJAS' |į

DR. J. M A L 1 S K A j 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. į 
5303 Verdun A., Verdun, j

Tel.: TR 4547

vės. Telef. CA 5513, vakarais. YMCA labai graž'iai pasirodė milionų gyventojų yra daugiau 
REIKALINGA simpatinga publikai ir susilaukė daug ova kaip 1 milionas ateivių, daugia 

angliškai kalbanti jauna mergi cijų už Malūną ir Jonkelį, 
na padėti prižiūrėti 3 metų ber 
niuką. Lengvas namų ruošos 

darbas, atskiras kambarys, 
augštas atlyginimas. 

Skambinti WA 5095.
IŽNUOMOJAMAS 3 atskirų

kambarių butas. Galima naudo siamas kas savaitę, penktadie 
tis telefonu ir šaldytuvu. 

Prašoma skambinti HA 6305.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Dviem arba vienam asmeniui. 

4459 Lavai------------- At^ 8-9658.

PARDUODAMA
dviguba lova, sofa (chester 

field), elektrinis pečius. 
Teirautis tel. HE 3567.

Parduodama
VALGYKLA-RESTORANAS

7682 Edward St.,
Ville Lasalle, tel. TR 8112.

Puiki vieta, pagrindinių gatvių 
sankryžoje, autobusų keitimosi 
vieta. Valgykla veikia nuo se 

niai. Turi gerą klijentūrą.

MAČIUKO MAMERTO 
pirmosios šimtinės abonimentų 
platinimas jau baigtas. Jau pra 
dėtas platinimas ir antrosios 
šimtinės. Šį penktadienį jau pr 
adedamas lošimas, kuris bus tę

niais; kas savaitę dabar jau rei 
kės mokėti po 2 dol. per 25 sa 
vaites, o kas išloš — tiem bus 
užskaityta išloštoji suma.

M. Mačiukas dėkoja visiems 
rėmėjams ir platintojams, o 
taip gi visiems abonentams už 
dalyvavimą šiame vajuje, kuris 
yra pirmasis. Jis tikisi, kad vi 
si abonentai bus patenkinti da 
lyvavimu ir jo darbu, kurį jis 
atliks visu atsidėjimu ir nuošir 
durnu.

usia iš Euaropos kraštų. Jis kv 
ietė ateivius, kurie čia daugiau 
šia turi sunkiai kovoti, kad su 
kūrus sau pastovesnę ateitį, ak 
tyviai dėtis į šito krašto politi 
nę, demokratinę veiklą.

Šiaurės Amerikos kantinen 
te, turint didžiausias pasauly 
gamtos turtų atsargas ir galin 
gą pramonę, neturi būti nė vie 
no bedarbio'. Kalbėtojąs nuro 
dė, kad šito negalima atsiekti, 
jeigu į darbininką žiūrima tik 
kaip į daiktą — (commodity), 
kuris yra perkamas, kai jis rei 
kalingas.

D. Mac Donald taip pat kalti 
no dabartinį Ontario premjerą 
Mr. Frost, kuris visiškai nesu 
geba ir nenori rūpintis šiuo me 
tu Ontario esančia skaitlinga 
bedarbių armija. Viskas, ką 
premjeras Frost nuveikė, yra 
tai, kad nuvažiavęs į Federali 
nę valdžią Ottawoje, pats suku 
rė ir parsivežė neefektingą pla 

1 ną nedarbui sumažinti.

Dr. A. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 

Naujas kabinetas 
280 Roncėsvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

Raštinė: O Liver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St. J

:: NOSIES, GERKLĖS ir |
AUSŲ SPECIALISTAS |

: ir CHIRURGAS |
DR. R. CHAR LANDI

i 956 SHERBROOKE E. g
Tel.: FR 7684. EX 88221

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy SL, tel. FI 
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel: CH 7236.

Parduodama
KALAKUTŲ FARMA

ir du vasarnamiai ant Richelieu
upės kranto prie didelio kelio;
yra elektra ir telefonas; 18 my Minėjime taip pat dalyvavo
Irų nuo Montrealio. Kreiptis Mr. Kenneth Bryden, buv. Sas
pas J. Tutvin. 11—8 th Ave. katchewano Darbo Ministeris 1554 a Bloor St. W. Toronto.

Iberville Que. Tel. 5430 ir kt. Toronto miesto CCF par
St. Johns, Quo. tijos veikėjai.

□oc N

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

1. 4 butų, 6 metų senumo kam 
pinis namas su 2 garažais, 
Bannantyne, Verdun. . . . 
$ 27.500.

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė., 
Ville LaSallle. $25.000.

3. Naujas 4 butų namas prie 
pat statomos lietuvių bažny 
čios. $ 26.000.

M

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

VISI J VILNIEČIŲ GEGUŽINĘ ST. CATHARINES! 
VKLS St. Catharines sk. šeštadienį, gegužės mėn. 21 d. 

GARDEN CITY BEACH 
rengia ' 1 

PIRMĄ GEGUŽINĘ.
Į gegužinės vietą iš Queen Elizabeth kelio sukti Geneva 

g-ve į Lake Shore ir iš čia į Port Weller pusę iki pat 
ežero kranto.

Visas pelnas skiriamas Dr. A. Šapokos „Vilnius Lietu 
vos gyvenime“ anglų kalba išleidimui.

Blogas oras gegužinės nesutrukdys! 
Šokiai vyks gražioje salėje!

Visi kviečiami dalyvauti.
Gera muzika ir bufetas. — — —- Pradžia 4 vai. p. p. 

VKLS St. Catharines sk.

Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

Priėmimo valandos:
1,30 — 3,30 pp. ir 5,30—8 pp. 

arba pagal susitarimą.
Tel.: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184,
K

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefoną. WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarim?"'

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—-9 vv., penktadienaiis 7 vv.—9 vv.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027..į loronto, vnt. Kt. :
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