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Politinė įvykių savaitė
NAUJA” SOVIETŲ RUSIJOS POLITIKA ŽMONIJAI 

’ GRESIA NEPAPRASTAI DIDELIAIS PAVOJAIS.
Pasirašyta Austrijos taikos sutartis, bet dar daugelis kraštų

Rusijos lieka pavergti ir nemato laisvės pragiedrulių.
laisvinimą visų Rusijos paverg_____
tųjų avlstybių; tuojau pradėti sėdis, kuriame plačiau išsiaiš gi Trečiosios Lietuvių Dienos, 
rinkti visame pasauly parašus kinta dėl pasiruošimų Trečiąjai Jam skubiai renkama medžią 
už pavergtųjų laisvę n per JT Lietuvių Dienai. ga, kurią prašomos duoti visos

Pirmiausia kilo mintis pada lietuvių organizacijos iš visos 
ryti 3-čiąją Lietuvių Dieną tik Kanados-Bendruomenės, ir 
rai impozantišką ir, kiek galint, sos kitos organizacijos. ~ 
naudingą mūsų tautai. Tuo ti ma kuo daugiau vaizdų. Teks 
kslu, nutarta Dienos Garbės tai apie organizacijas nebus ap 
Komitetan kviesti Kanados Mi mokami — bus dedami nemo 
nisterių Pirmininką p. St. Lau karnai. Be to, kad nereikėtų 
rent, Montrealio Kardinolą J. Metraščio . nešiotis su savim, 
E. Paul Emil Leger, Quobeco kas to nenorės, bus išleistas spe 
provincijos Ministerių Pirmi cialus 3 L. Dienos ženklelis, ku 
ninką p. Duplessie ir Montrea ris bus duodamas kiekvienam, 
lio miesto Majorą p. Drapeau. įsigyjančiam Metraštį ir su tuo 
Juos pakviesti sudarytos komi ženkleliu bus nemokamai įeina 
sijos.

Išsiaiškinti su didžiosiomis 
Kanados lietuvių kolonijomis 
Torontu ir Hamiltonu į vietas

Savanaudis žmogus, pastaly 
tas savanaudiškas visuomenės 
savo pryšakin, arba pats tą po 
ziciją užgrobęs, temato tiktai 
savo' valstybę, savo tautą ir pa 
ts save. Kadangi tai liečia daž 
niausią didžiąsias tautas bei jų 
valstybes, tai mažesnes valsty 
bės, nesugebėdamos sudaryti 
(ir gi dėl savanaudiškumo ir ar 
tiregiškumo) vienybės, kurios 
pryšakyje pastatytų tiesą ir ją 
ja pagrįstų teisėtumą, kovoja 
kovą, kurios gerų vaisių labai 
'sunku tikėtis, nes tai yra

NELYGI KOVA.
Štai, pagaliau, po ilgų metų 

nacinės okupacijos ir po ilgų 
metų sovietinės okupacijos Aus 
trija atgavo laisvę ir nepriklau 
somybę.

Bet Austrijos nepriklausomy 
bė yra nepilna, ribota, nes jai 
yra uždrausta pasirinkti sau 
draugus, pagelbininkus nelaimė 
je ir sąjungininkus.

Maža to,
RUSIJA IŠPRIEVARTAVO 

AUSTRIJĄ.

KAIP RUOŠIAMA TREČIOJI LIETUVIŲ DIENA 
Nutarta garbės komitetant pra syti Kanados Ministerių Pirmi 
ninką, Montrealio Kardinolą, Quobeco Ministerių Pirminin 

ką ir Montrealio Majorą.
Gegužės 14 d. AV klebonijo linkės.

je įvyko Montrealio Seimelio Dienai taikomas Metraštis, 
Prezidiumo ir Lietuvių Dienai kuris turės fiksuoti lietuvių gy 
ruošti komisijų pirmininkų po venimo faktus nuo Antrosios Ii 

, kuriame plačiau išsiaiš gi Trečiosios Lietuvių Dienos.

O organizaciją pareikalauti vi 
sų laisvės.

Kol kas tematome tiktai vie 
ną laisvės, tiesos ir pavergtųjų 
išlaisvinimo' užtarėją — JAV.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Vienoje, prieš pasirašant 

Austrijos taikos sutartį, JAV, 
DB, Prancūzijos ir SSSR suta 
rė 4-rių didžiųjų susitikimą šią 
vasarą.

— JAV karo ministeris Wil 
son pareiškė, kad kol tarp Va 
karų ir komunistų yra įtampa, 
JAV turi būti gerai ginkluota 
ir pajėgi.

— Kanados užsienių reikalų nuvyks taip pat speciali komisi čiui jau gauta, bet daugumas 
ministeris p. Pearson pareiškė, ja su Seimelio Prezidiumo pir jos dar laukiamas. Ir organiza 
kad paskutinė NATO ministe mininku pryšakyje. Kelionė nu cijos maloniai prašomos ją siųs 
rių konferencija, kurioje daly matoma apie birželio 4—18 die ti, kiek galima greičiau, nes

tt i Metraščio' spausdinimas užims
nemaža laiko.

Skelbimų kainos paliktos tos 
rūpinasi, pačios, kaip ir praeitųjų metų

vi 
Prašo

ma i aktą-koncertą ir į meno 
parodas.

Metraščio redaktorius prane 
šė, kad dalis medžiagos Metras

VLIKas SUSIRINKS AMERIKOJ
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko).

PIRMOJI VLIKO UŽJŪRIO SESIJA JAV. 
BENDRUOMENĖS RINKI MŲ IŠDAVOS.

Gegužės 14 d. įvykęs New tuomet pritars sesijai, jei iš an 
Yorke grupių pasitarimas, posė ksto jai bus grupių nustatyta 
džiavęs daugiau kaip'sešias va dienotvarkė, o taip pat ir ūki 
landas ir diskutavęs jam patiek ninku partija gal būt sesijos su 
tą VLIKo perkėlimo komisijo šaukimui pritartų tam tikromis 
ms patiektą rezoliuciją, o taip sąlygomis. Tačiau jos pirminin 
pat ir kitus su VLIKo sustipri kas netrukus žada vykti į Eu 
nimu susijusius klausimus, pri ropą, kur apsilankęs veiksniuo 
ėmė tokį bendrą komunikatą se aiškiau nusistatysiąs.
spaudai: Atrodo, kad 6 VLIKo gru

VLIKą sūdančių grupių ats pių balsais padaryti nutarimai 
tovų pasitarimas, 1955 m. gegu galėtų būti, bent dalinai, išplės 
žės 14 d., išklausęs komisijos ti — iki 8 grupių. VLIKo sesi 
pranešimo, daugumos pritari jos Amerikoje dienotvarkės ap 
mu nutarė: tarimas iš anksto yra galimas

VLIKo sesijos šaukiamos po net iš pačio VLIKo statuto išei 
sėdžių ir užjūrio kraštuose. nant, nekalbant jau apie tai, kad

Kai VLIKo sesija šaukiama dienotvarkė gali būti pakeista 
posėdžių užjūrio kraštuose, kie ar papildyta laike pačios sesi 
kviena VLIKą sudaranti grupė jos. Natūralu, kad būtų daroma 
į tos sesijos posėdžius deleguo viskas, didesniam politinių gru 
ja po tris atstovus. pių nusistatymų suderinimui

Galimai artimiausiu laiku pir vieningo darbo pakreipimo link 
moji užjūrio sesija šaukiama po me. Nuo to priklauso ir pačių 
sėdžių Jungtinėse Amerikos veiksnių stiprinimas. Tuo keliu 
Valstybėse. einama ir, atrodo, bus einama.

Į VLIKo sesiją JAV-se posė Akmenėliam nuo nesutarimų 
džius kviečiami svečiai: Lietu kelio surinkti artimesnėje atei 
vos Įgaliotas Ministeris Povi tyje numatomas šaukti dar vie 
las Žadeikis, ALT Vykdomojo nas grupių pasitarimas.
Komiteto nariai, LLK-to nariai Įvykusiam grupių pasitari 
ir asmenys, kuriuos VLIKas mui pirmininkavo V. Alksninis 
ras reikalinga kviesti. _ L. L. Kovotojų S-gos ir sek

Komisijos pirm. Alena Deve retoriavo Dr. A. Trimakas —

vavo ir V. Vokietija, buvo na nas>
šiaušia. NATO tautos pasiryžu 3-čios Lietuvių Dienos aktas- 
sios gerai susitvarkyti ir pasi -koncertas bus Plateau salėje. 
ruost*- Speciali komisija i„„___L,. , .. . t

— 'jeg- a- vienoje pasi kad jo programa būtų galimai leidiny: visas puslapis 20 dol., 
Rusija uždėjo Austiijai 150 rašyta Austrijos taikos sutar augštesnio lygio. Bus siekiama, pusė puslapio 10 dol. ir ketvir

tis Puslapi° 5 d°ler’-aiL i-, • nienė padarė platų ir objektyvų ū S-gos 
Maloniai prašomi is kiekvie Dranešima komisiios vardu %

nos lietuvių kolonijos oendra 
darbiai ir skelbimų rinkėjai.

Visais informaciniais ir Met 
raščio reikalais prašoma kreip 
tis šiuo adresu: Informacijos

milionų reparacijas. Pirma, lai tis. kad akto metu bent vienas —
kydama 10 m. okupacijoje, ap — Nusiginklavimo pakomisi du i§ suminėtųjų Augštujų sve 
grobė, apvogė, o pasitraukda ja, posėdžiaujanti Londone, už čių tartų lietuviams žodį. To 
ma su grobiu, dar uždėjo 150 klausė Maskvą: 1) Ar Rusija tikimasi.
milionų reparacijų, kurias turi sutiks su tealia kontiole ,lei šeštadienio subuvimui-baliui 
mokėti., už tai, kad Austrija ūžiančia lankyti Rusiją ir visas yra numatyta pati iškilmingiau 
buvo okupuota komunistų drau j°s Įmones? 2) Ar Rusija atsi šioji Mont Royal kalno repre_______ _______ _________ j—

"" ,»• i... . sako kontrolės komisijoj veto zentacinė miesto savivaldybės Komisija, 7722 George st., Vii
teisės, kuri viską užblokuoja? salė, iš kurios puikūs vaizdai į le Lasallle, Montreal, P. Q., Ca 
3) Ar nuginkluojamos ir pusiau visą Montrealį ir plačias jo apy nada.
karinės organizacijos? 4) Ar - 
Rusijos siūlomasis nusiginkla 
vimas reiškia ir išvedimą ka 
riuomenių iš okupuotų sričių?

— Saaro kraštas, dėl kurio

gų ir sąmokslininkų — nacių! 
Tai yra bjaurus pasityčiojimas 
ir bjaurus išnaudojimas nieku 
nekaltos valstybės.

Bet Austrija geriau pasirin 
ko didelę naštą, bet ją nešti bū 
dama laisva nuo okupacijos. 
Per 90 dienų okupacinė kariuo 
menė turės pasitraukti, ir Aus susitarta, kad jis bus JTO kont 
trija bus laisva. Taip atsitinka rolėje ir turės jos skirtą komi 

sąrą, jau ruošiasi naujai sant 
varkai.

— JAV ir- Prancūzija susita 
rė dėl savo pagalbos Vietna 
mui.

— Irakas gavo iš JAV trans 
portą ginklų ir mašinų.

— JAV įteikė JTO 15 mil. 
dol. pagalbai atsilikusiems pa 
remti.

— Tito sutiko priimti Rusi 
jos lyderius, pasisiūliusius atvy 
kti į Jugoslavijos sostinę.

— Vietname tarpusavės ko 
vos baigiamos. Kraštas eis prie 
rinkimų.

— Italijos prezidentu išrink 
tas Giovanni Gronchi, knkšč.

DĖL „NAUJOSIOS“ 
RUSIJOS POLITIKOS, 

prie kurios ją privedė tvirtas 
Vakarų nusistatymas eiti savo 
keliu, ir ratifikuoti Paryžiaus 
susitarimus.

Matydami, kad šantažu nie 
ko negali laimėti, Rusijos dikta 
toriai griebėsi manevrų — siū 
lo nusiginklavimą, bėga

Į TITO KANOSĄ, 
prašo 4-ių konferencijos, 
pagrindo laukti, 1 ' ~ 
diktatoriai eis dar toliau ir su 
tiks su Vokietijos suvienijimu. 
Bet už šių manevrų slypi 
PAVOJINGOS UŽMAČIOS.

„Patenkinę’’ Angliją ir Pran dem.
cūziją, sovietai tokiu būdu sau — Rusija Varšuvoje buvo 
mano užkonservuoti vad. sateli sušaukusi „rytų demokratijų” 
tines ir Pabaltijo valstybes, suvažiavimą, kuriam padiktavo 
Be to, tuo metu iššaukti Vaka savo valią, jau seniai pareikštą, 
ruošė nedarbą, vykdyti „taikų“ tiktai dabar vėl pakartotą, kad 
sabotažą, paraustinti darbą ir visi Rusijos pavergti kraštai tu 
„taikiu“ būdu laimėti sukilimų, rėš kovoti drauge su Rusija, 
perversmų ir pavergti „supuvu puolant Vakarus. Kinijos komu 
sius“ Vakarus, kaip jie atvirai nistai taip pat Rusijai padėsią, 
sako ir rašo.

Tokių faktų akivaizdoje, vęs Varšuvos suvažiavime.
YRA BŪTINA PAVERGTIE 

SIEMS SUKILTI.
“ Tuojau pradėti akciją už iš širdies liga.

Yra
kad Rusijos

pranešimą komisijos vardu. Bu Rinkimy j LB JAV Taryba 
vo atreferuoti komisijos pasita duo,menys jau suvestl. Balsav- 
rimai ir kontaktai VLIKo persi muose dalyvavo iš viso b9i6 as 
kėlimo klausimu su Min. P. ža menŲ Priirnant demtBr, kad 
c.e’ ’u’ Depai tamentu, bendruomenė JAV yra tik kuri
ALTo Vykduomuoju Komite y

tu ir pačiu VLIKu. Nei JAV 
esančių veiksnių, nei paties VL 
IKo nusistatymas nėra palan 
kus jam perkelti į JAV pašto 
viai įkurdinti. Komisijos išva 
dos ir rekomendacijos šaukti
VLIKo sesijas JAV, patį VLI skaičiy bent keliariopai padidin 
Ką, kol sąlygos nepasikeis, pa tu

NL red. man prisiuntė JAV ir bando atsikalbėti grynai for liekant Europoje, yra sudary 
laikraščių išrtaukas apie pasku maliniu dalyku — girdi, tiems tos su kitų veiksnių nusistaty 
tinę mano korespondenciją. Ji, asmenims nebuvę viršininkais... mu, o ypač turi ALTo pritari 
galimas dalykas, buvo peratvi Deja, iš to dar blogiau, jeigu ir mą, kurio nuomonė VLIKo su 
ra, bet be mano kaltės nuo žo dabar dar tas „autoritetas“ juos stiprinimo klausimu buvo komi 
džių „avantiūrų specas“ yra nu veikia... sijai patiekta raštu ir grupių
byrėję svetimženkliai, o į sve 
timženklius aš vis dėlto turiu 
atkreipti kritikų dėmesį. Kas 
mano korespondencijoj apstaty 
ta svetimženkliais, reikia su 
prasti, kad tai kitų žodžiai. Tai 
viena.

Antra, atrodo, kad ši korės 
pondencija kaiką išryškino ir 
tai gana svarbaus. Pav. „Darbi 
ninko“ redaktoriai atvirai pri 
sipažįsta, kad gruodžio 17 d. 
perversme dalyvavo ir to neap 
gailestauja. Jie, kaip šventraš 
čio „raštų žinovai“, randa, kad 
jiems buvęs sudarytas papikti 
mmas, prieš kurį jie neradę je oku ta ir bįt perdidelis liuk 

dTCilOilzvfi C i fn Iri nncicnbrt ■* c A ...
mą reikia būtinai užnotuoti. 
Mes jo nepa miršime.

Mažiausia, atrodo, galėjo jau 
dintis „Naujienos“. Jos nenu 
neigia fakto, kad tūli atstovai 
neklauso savo centrų nurodymų žasties suvėluotai dedamas. 

— pareiškė jų atstovas, dalyva------------------------------------------------
miela turėti čia lietuvį su dvi 

— T. Jurgis Gailiušis kebo lypiu Montrealio šachm. meis 
nėję į Toronto sunkiai susirgo terio titulu? Premijos jam įtei 

kimas įvyks vėliau, žodžiu, šie 
met laimė visu veidu atsisuko 
į Montrealio lietuvius. Turime 
čia du laimėtoju J. Aistį, gavu

Žinios iš VLIK’o
AR NE PERGRIEŽTAS VERTINIMAS?

mosi stadijoje, tie duomenys ga 
Ii būti vertinami, kaip patenki 
narni, bet kartu parodo, kiek 
naujai išrinktieji bendruomenės 
organai turės padirbėti, kad są 
moningai dalyvaujančių organi 
zacijoje bendruomenės narių

puolant Vakarus. Kinijos komu

Mieli ponai, nesijaudnikite: pasitarime perskaityta ištisai. 
VLIKo aš savo korespondenci Komisijos pirm. A. Devenie 
jom nepažeminau. To ir nepada nės pranešimą papilde komisi 
rysiu, nes laikau, kad VLIKas'" "'" ” “ '
yra būtinai reikalingas ir jo vai 
dmuo nepakeičiamas. Bet... tai 
dar nereiškia, kad visi VLIKo 
nariai yra idealūs, be ydų ir be 
šešėlių. Aš manau, kad VLIKo 
būtinumu ir svarbumu vis dėl 
to negalima dengti tūlų jame 
pasireiškiančių trūkumų. Kaip 
sau norite, bet aš manau, kad

Sroviškai paėmus, krikščio 
nys pravedė 17 atstovų (jie te 
prisipažįsta tik prie 15), tauti 
ninkai — 7 atstovus, liaudiniu 
kai — 1 atstovą, ūkininkų par 
tija — 1 atstovą ir 1 atstovas, 
prie kurio nė viena srovė nepri 
sipažįsta. Jei rinkimai būtų bu 
vę proporcingi, šios išdavos, pa 
gal apskaičiavimus, būtų buvu 
sios kitokios. Krikščionys būtų 
turėję daugumą, bet keliais ats 
tovais mažiau. Daugiausia būtų 

kad politinės P^P^ngų laimėję
.* liaiirlininb’O*' .IrufiA hnr«i pTHVC

jos sekr. ir delegacijos į Washin 
gtoną dalyvis P. Vainauskas ir 
komisijos narys ir taip pat dele 
gacijos į Washingtoną dalyvis 
M. Brąkas.

Pažymėtina,
grupės, kurios visą laiką buvo 
už besąlyginį VLIKo perkeli 
mą ir įkurdinimą JAV: tauti
ninkai, laisvės kovotojai, social įvyksta JAV LB LOKo

liaudininkai, kurie butų 
dę bent 3 atstovus.

Šį šeštadienį gegužės 21 d. 
pasku 

VLIKuY"dabar ypač tinka isto demokratai ir ūkininkų partija, tinis posėdis, kuris turi aptvar 
.. _ . . v ^,1 r., 1 m m « I rrzi ei i c t ri M iro i n m n 111 e

rims posakis: cezario žmona tu 
ri būti be ydų..., nes Tėvynė

nežiūrint į komisijos išsiaiškin kyti neužilgo susirinksiančius 
tą padėtį ir JAV esančių veiks Tarybos technikinius reikalus, 
nių nepalankų perkėlimui nusi 

gų atsilaikyti... šitokį pasisaky sus dabar da bent kokias statymą, savo nuomones nepa 
■' keitė ir net nemodifikavo, pa

reikšdamos, kad jos ir toliau pa 
silieka prie nuomonės, kad VL

h.
JAV LB KRAŠTO 

TARYBON IŠRINKTI:
1. Albavičius, 2. Bajcrčius, 3. 

Red. pastebi, kad šis atsaky įKą į JAV reikia tuoj kelti. Sa Balkūnas, 4. Barzdukas, 5. Ben 
mas ne dėl bendradarbio prie vo nepakitusiam nusistatymui dorius, 6. Boley, 7. Gaučys, 8.

paremti išvardintos grupės jo Gimbutienė, 9. Yla, 10. Jūras, 
kių naujų motyvų nepatiekė. M. 11. Juška, 12. Kapočius, 13. Ko 
Brako užklaustos, kodėl jos ne lupaila, 14. Maciūnas, 15. Mi 
dalyvavo komisijos darbuose ar kulskis, 16. Musteikis, 17. Nas 
ba, kaip ūkininkų partija ir so vytis, 18. Puzinas, 19. Rėklai 
cialdemokratai beveik nedaly tis, 20: Rudis Ant., 21. Skipi 
vavo, tų grupių atstovai pareiš tis, 22. Stukas, 23 Sugintas, 24. 
kė, kad jos buvo iš anksto nu Šlepetys. 25. Zakarauskas, 26. 
sistačiusios VLIKą į JAV kel Žilevičius. Kandidatai: Gin 
ti, kad tas klausimas joms bu kus, Bulota, Mockus.
vo aiškus ir kad iš viso nebuvo 
ko aiškinti. F 
tas grupes ir prašyta jungtis 
prie bendro nutarimo, kuris 
yra aiškus kompromisas tarp 
dviejų priešingų nusistatymų, 
o kartu yra didelis žingsnis pir 
myn jieškant našesnės VLIKo 
veiklos ir jo stiprinimo, minė 
tos grupės pasiliko negirdin 
čios. VLIKo sesijos sušauki 
mui JAV tautininkai ir laisvės 
kovotojai nepritarė. Socialde 
mokratai pareiškė, kad jie tik

ydas. Be vertinimo, be kritikos 
negali būti pažangos. (hlj).

TORONTO
LIETUVIŲ ŠALPAI

Toronto „Caritas“, tautiečia 
ms materialiniame varge pa 
gelbėti, pirmadienį vakare, Vik 
torijos dienoje, šv. Jono Kr. sa 
Įėję rengia Tulpių Vakarą. Visi 
stalai bus papuošti tulpių ir aly 
vų žiedais. Rengėjai tikisi daug 
svečių, kurie ir patys pasidžiau 

kimiškai sužeistą savo auką ir O šiuo tarpu geriausieji mū gs besibaigiančiu trijų dienų 
, o kartu palaikys 

metu "šachmat. meiste mais mirtinai sudrasko Montre taip gražiai keliančiam lietuvių lietuvių šalpą.
H. Matthai kėlė jaudinau alio meisterį. Laimi. Taipasku garsą. J. Žm. CHEMIJOS DAKTARAS

IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS Po ketverių metų studijų To 
sodą numatoma birželio 5 d. į ronto universitete, praėjusį ge 

Be to, Žalys tebenešioja ir Gremby. Organizuoja Montre gūžės 13 d. sėkmingai baigė 
v > Provincijos šachm. alio skautai ir skautės. Norin studijas daktaro laipsniu Jonas 

BeV Žalys greitųjų partijų žaidimo meis tieji vykti registruojasi pas S. Maurukas. Plačiau kitame NL 
*\ • _*• M .1  _______—. — A O Q □ *7

L ŽALYS DVIGUBAS ČEMPIONAS.
Pereita sekmadienį vietos das, ir bematant plėšriai išsiru literatūros Dremiia ir I "žališachmatininkų klube įvyko tuliuoja... ir nūn keliais žaltiš Pj3 "aįsf

Montrealio miesto šachmatų kai ėjimais susiraito ir„laimi fi gegužės 28-ąją Aušros Vartu 
žaibo turnyras, kuriame Ignas gurą. Dabai Žalys jau plačiai bažn gios sa^;e 
Žalys laimėjo Montrealio šach prasisiepęs, kaip hutas puola h y J ’
matų čempiono titulą. kimiškai sužeistą savo auką ir O .

Ign. Žalio partija su Montre keliais leopardiškais tystelėji sų sveikinimai p. Ignui Žaliui savaitgaliu, 
alio šių i

čio smalsumo, “nes Matthai vie tinė partija: jis skelbiamas Mo 
tos šachmatų ekspertų nuomo ntrealio greitųjų šachmatų par 
ne esąs greito galvojimo aštrus tijų lamėtoju.
žaidikas ir turįs beveik neginei F“ 
jamą galimybę laimėti greitojo Quebeco 
?0idn“pOai“.nSj’»n“tas^^!™ PO 6-3837.

_ . . . . AŠTUNTAS EVANGELIKŲ
Buvo kreiptasi } REFORMATŲ SINODAS 

TREMTYJE.
Gegužės 28 ir 29 dienomis 

šaukiamas Čikagoje, 1942 N. 
Spaulding Ave., Aštuntas Sino 
das Tremtyje. Kviečiami dva 
siškiai, kuratoriai, parapijų ats 
tovai. Kviečiami atsilankyti vi 
si, kuriems mūsų bažnyčios 
reikalai brangūs ir kurie atski 
rų kvietimų negavo.

_ Kolegija.
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ALTAS IŠKELIA SOVIETŲ MELĄ
Geneva (LAIC). Jungt. Tau audimą, kad Komisija tą klausi 

tų Žmogaus Teisių Komisijoj, mą iš tikro imtųsi ištirti, 
atsakydama Sovietų delegatui, 
JAV delegacijos pirmininkė, 
O. B. Lord jį paklausė, ar So 
vietai sutiktų, __ kad Žmogaus 
Teisių Komisijoj būtų nagrinė 
jama Pabaltijo valstybių apsi 
sprendimo teisė. Sovietų dele 
gatas atsakė, jog Pabaltijo vals _ 
tybės esančios „laisvos, suvere spausdinti žinomos JA\7 žurna 
nės ir laimingos“. 1 _ ____

lionės į Sovietų Sąjungą, kurie
Dėl šio Sovietų atstovo pa buvo paskelbti Portland (Mai 

reiškimo tuojau reagavo AL ne) Press Herald. Lietuviams 
TAS, prašydamas JAV delega §įe įspūdžiai įdomūs tuo, jog 
ciją daryti Žmogaus leisiu Ko autorė keliavo pro Vilnių ir pa 
misijoj spaudimą, kad Sovietai teikia apie jį truputį žinių, 
leistų ištirtu jų okupuotuose Mrs May Craįg į Vilnių al 
Baltijos kraštuose padėtį. skrido iš Varšuvos dvimotoriu

ALTo sekretorius Dr. P. Gri sovietiniu lėktuvu. Kelionės me 
gaitis telegramoj JAV delegaci tu buvęs audringas oras, ir lėk 
jos pirmininkei O. B. Lord pa tuvas turėjęs apie pusę valau 
brėžė, jog Sovietų teigimai yra dos sukti aplink, kol surado ae 

Baltų Taryba yra konstata Vakaruose turimomis žinio absoliučiai nepagrįsti, Kai jų de rodromą. Autorė pažymi, jog 
vusi, jog pastaruoju metu So mis, bolševikai stengiasi viso legatas tvirtina, jog Baltijos Vilnius dabar paverstas įeina 
vietai sustiprino savo aktyvu kiais būdais infiltruoti savo kraštai esą laisvi, suveienūs bei muoju punktu kelionėj į Rusi 
mą, stengdamiesi sukurti tam agentus tarp Vakaruose esan laimingi ir kad jie savo laisvu ją, anksčiau priklausė Lietuvai, 
tikrų tariamai prieš komunis čių pabėgėlių, kelti tarp jų ne noru prisijungė prie Sovietų Są Vilniaus orinio susisiekimo 
tus kovojančių organizacijų ir santaiką, smukdyti jų vardą ir jungos. Jis iškelia, jog „Lietu stotis esanti sovietų naujai pa 
patys norėdami įsibrauti į pa pasitikėjimą tarp tų kraštų gy va, kaip ir Latvija bei Estija, statyta ir neblogai įrengta. Dai 
bėgėlių organizacijas. Šia pavo ventojų bei vyriausybių ect. Bū buvo nelegaliai inkorporuotos ktų tikrinimas buvęs paviršuti 
jinga paraustine sovietine veik dingą, jog šioje savo akcijoje į Sovietų Sąjungą jėgos priemo niškas. Tačiau iš pasakojimo ga 
la stengiamasi palaužti antibol bolševikų agentai ne kartą eina nėmis ir nusikalstant šių kraš Įima spėti, jog jie galėjo būti 
ševikinių pastangų kovingu šimtaprocentiniais patriotiniais tų su Sovietų Rusija sudaryto patikrinti ir anksčiau, patiems 
mą ir jas visokiais būdais ardy ar net nacionalistiniais šūkiais, ms sutartims“. Sovietų paverg tų daiktų savininkams ir neda 
ti. Šitų bolševikinių ardomųjų Apskritai, šioji „Sniego opera tos tautos, sako ALTo sekreto lyvaujant — visą rankinį baga 
kėslų pagrindan dedamas Siero cija“ apima visokių rūšių veik rius, yra netekusios visų žmo žą keleiviams buvo liepta palik 
vo paruoštas planas, kuriuo šie lą prieš politinius pabėgėlius, gaus teisių bei asmeninės gero ti lėktuve, tačiau, kai keleiviai 
kiama sukurti tariamai antibol kuriems, matyti, bolševikai ski vės ir gyvena masinių areštų, susirinko į muitinę, ten buvo 
ševikinių organizacijų ir į neko ria labai didelį dėmesį. Ne be žudymų ir deportacijų atmosfe jau atsiradę ir jų daiktai. Kaip 
munistines organizacijas Vaka ryšio su tuo „Vakarų imperia roj. Tie faktai buvo konstatuo Sovietuose įprasta', po bagažo 
ruošė infiltruoti sovietinių age listus“ smerkiamąsias kalbas ti JAV Kongreso komiteto, pra. tikrinimo, keleiviai turėjo užpil 
ntų bei visokių perbėgėlių. No prieš kiek laiko pasakė per So ėjusiais metais tyrusio Sovietų dyti ilgas anketas, kuriose rei 
rint paslėpti tikruosius kėslus, vietinės augščiausios Tarybos agresiją prieš Pabaltijo ir kitus, kėjo pasisakyti, kiek turi pini 
einama patriotiniais ir antiso posėdžius ar kitomis progomis Sovietų okupuotus kraštus. To gų, ar nesiveža kokios spaudos, 
vietiniais šūkiais, net kuriamos tiek latvių Lacis, tiek Paleckis, dėl ALTAS širdingiausiai įver iilmų ir tt.
neofašistinės organizacijos. Na Sniečkus ir kiti, stengdamiesi tina, kad Mrs. Lord Žmogaus. Pietūs buvo nekokie. Pra 
ujo repatrijacinio komiteto su visaip suniekinti Vakarų valsty Teisių Komisijoj iškėlė reikalą džioj paduoti kaviaras ii' viščiu 
darymu ir naujų instrukcijų pa bes ir prieš Sovietus veikian iškelti Pabaltijo kraštų apsi. kas su ryžiais buvę geri. ^Tačiau 
ruošimu šiam ardomąjam dar čius pabėgėlius ar jų laisvini sprendimo klausimą ir ragina,, tolimesni patiekalai buvę pras 
bui rūpinamasi suteikti ypatin mo veiksnius. Tenka laukti, kad kad JAV delegacija darytų sp ti — menkos kokybės dešra, pa 
gą užmojį ir drauge garantuo su laiku tokia akcija prieš emi —-----------------------------—— --------------
ti, kad jis būtų planingai įvyk grantus ir pabėgėlius bus dai Grįžkite — ir tėvynė jus pri ias, 
dytas.

Baltų Taryba laiko savo pa kad dešifruoti bolševikų agen „buržuaziniai 
reiga visus esančius laisvajame tab hg laiku spėję pabėgti į jų kaip toliau sakoma pranešime, rainiečių veikėjų, prisidėjo prie 
pasaulyje lietuvius, latvius ir zoną, ir kiti „savanoriškai grį „brandina beprotiškus ir neįvy Kerenskio šalininkų ią stengė
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kepintos bulvės, virti raudoni IMIGRAVUSIEJI NUO 1940 
. kopūstai ir ryžių. Desertui bu 
1 vo „compote1kur rausvam 

skystime plūduriavo tiys maži 
. gabalėliai obuolio ir mažytė

M. SUDARO 2,5% ŠVEDI 
JOS GYVENTOJŲ.

Stockcholm (LAIC J. Švedų 
Handelstidningen nuiodo, jog 
pastarųjų 15 m. laikotarpy į 
Švediją atvykusieji imigrantai 
sudaro 2,5% visų krašto gyven 
tojų. Laikraštis pastebi, jog 
Švedija yra tapusi imigracinis 
kraštas ir kad tasai faktas ver

VILNIUJE PIETŪS PRASTI, gabalėliai obuolio ir mažytė 
O KAVOS VISAI NEDUODA slyva. Kavos nei arbatos neda 
,, ,. . .... . _ . vė.’ Keleiviai vyrai gėrė alaus,
Keliones po Vilmų įspūdžiai. kuHs buvęs įmanomo skonio, 

Washington, D. C. ( A1C). taįįau visai „skystas“.
Maine senatorius r. G. Bayne . .v x
pasiūlius, balandžio 26 d., Con fiek autore PaPasak°Ja « 
gressional Record priede aL umpo savo sustojimo apie Vii------------------------- -------------- .

ž._____ ’.‘.V nil‘- Js kltV buc*ingU dalykų pa įas dėmesio; imigracija gali bū
hstės May Craig įspūdžiai iš ke stebėtina> j°'g nežiūrint jos pa tį jaikoma būtinybe žmonišku 
lionės į Sovietu Sąjungą, kurie stangy« amerikietė žurnalistė mo ir ekonominiu atžvilgiu.

Varšuvoj negavo progos susi Laikraščio nuomone, be jų Šve 
tikti su Lenkijos vyriausybės dijai būtų buvę sunku tvarkyti 
pareigūnais, pasiteisinant, jog savo ūkį dėl darbo jėgos trūku 
tam nesą laiko. O kai iš Varšu 
vos pašto siuntė į JAV savo 
straipsnius, ne tik turėjo juos 
nunešti į pašto ofisą ir ten, ati 
dariusi voką, parodyti, kas ja 
me yra, bet ir susidūrė su neaiš Statulos papėdėje nutarta įkūr 
kurnu, kiek reikia lipinti pašto ti Amerkos Imiigracijos Muzė 
ženklų, nes tarnautojai, kurie jų.
su korespondencija į užsienį be Muzėjaus statybai numato 
veik neturi reikalo, to dalyko ma 5 mil. dol., kurie bus renka 
nežinojo. Dėmesio vertos ir ko mi aukomis. Prie šio muzėjaus 
munistų valdomoj Lenkijoj kai kūrimo numatoma pritraukti ir 
nos. Varšuvos aerodrome Cr tautines grupes.
aig už nebaltnitos kavos puodu Lietuvių visuomenei pravar 
ką mokėjo 1.75 dol. ekvivalen tu susidomėti, kad ir lietuvių 
tą, o arbatos — 75 centus. įnašas į Amerikos gyvenimą šia 

Antrame savo traipsnyje au me muzėjuje būtų tinkamai pa 
torė pasakoja savo įspūdžius iš rodytas. )
apsilankymo Lenino ir Stalino 
mouzolėjuje, kur jos pagrindi 
nis įspūdis, jog, kovodami su 
religija, Sovietai kuria savą re 
Hgiją, pagrįstą savo buvusių 
vadų garbinimu, visai panašiu 
į senovės faraonų ir cezarių gar 
binimą.

„TEROR IN THE BALTICS”
Washington, D. C. (LAIC). 

JAV Informacijos agentūra ką 
tik išleido nedidelę knygą „Te 
rror in the Baltics“, ši knyga 
yra dar vienas įrodymas kaip 
JAV valdžia naudoja Kersteno mokiniai, besiruošdami šventės 
Komiteto tyrinėjimų medžiagą. Nukelta į 7-tą puslapį.

vė. Keleiviai vyrai gėrė alaus,

mo.

KURIAMAS AMERIKOS 
IMIGRACIJOS MUZĖJUS.
New York (LAIC). Laisvės

DAR APIE MOTINOS DIE 
NĄ MONTREALYJE

Pereitos savaitės kronikoje 
jau buvo pažymėta, kad Moti 
nos Dienos Minėjimas praėjo 
labai gražiai ir kiek ilgiau apsi 
stota ties pačia minėjimo prog 
rama bei jos išpildytojais. Ka 
dangi kalbamoje kronikoje pa 
sigendama kai kurių esminių fa 
ktų, tenka ją dar papildyti.

Motinos Dieną šiais metais 
rengė šeštadieninės lituanisti 
kos mokyklos, kurių vedėjos ir

KANADOS MAŽOSIOS LIE TUVOS BIČIULIŲ DR-JOS 
CENTRO VALDYBOS PASISAKYMAS MAŽOSIOS LIE 

TUVOS REIKALAIS.
MLBD-ja įsisteigė Kanadoje Toks ML atstovų Krypimas 

ir kituose pasaulio kraštuose į partiškumus ir atsigięzimas j iivvuviuu, lutviuo aa----- r» — ---- --------------- t>~ t --- ---- £------------- — --- 1 -j ----- ------------ e .... .... T 1 .... .....
estus painformuoti apie šį nau žusieji“ per savo viešus pareis kdomus planus — nukryžiuoti si suskaldyti jų vieningas lais tikslu moraliai ir materialiai re nuo savo tiesioginių uždavinių 
jąjį Sovietų kursą ir drauge 
kiekvieną įspėti, kad nepasiduo 
tų, nors ir neapgalvotai, šioms 
Maskvos paruoštoms pinklėms. 

Baltų Taryba.
Tuebingenas, 1955. IV. 30.

SIEROVO PARUOŠTA NAU 
JA „SNIEGO OPERACIJA“.

tremtyje gyvenęs \ nuo 
daugiau sustiprinta. Būdinga, ims“... Esą, Vakaruose įsikūrę .1944 m. Ukrainiečiai jam pg-iki 

nacionalistai“, ša, kad jis, pasirodęs taip uk

zoną, ir kiti „savanoriškai grį „brandina beprotiškus ir neįvy Kerenskio šalininkų ią stengė

kimus bolševikinei spaudai ar mūsų Tėvynę. Bet juk tai ne vinimo pastangas. Su laiku jis wti specifinius mažlietuvių rei sukėlė abejojimą ir nepasitenki 
radijams galų gale ėmė agituo įvyks. Mūsų valstybė dabar ga ėmėsi net vadovauti ,,’Ukrainie kalus bei stiprinti jų politinę nirną ML reikalais MLBD-jų 
ti, jog Vakarams nereikią rati linga, kaip niekad. Kas pakels, čių demokratinei unijai“ ir uk kovą už Maržosios Lietuvos narių tarpe. Tokia ML atstovų 
fikuoti Paryžiaus susitarimų ir kalaviją, tas nuo kalavijo ig rainiečių „laisvinimo'“ sąjū (ML) išlaisvinimą iš svetimų laikysena yra pavojus sužlug 
Vak. Vokietijos įjungti į Vaka žus“... džiui“, pasisakiusiam už Ukrai jū jungo ir sujungimą su Di dyti bičiulių draugijas ir visiš
rų gynybinę bendruomenę, nes Jiems rūpi kiek galint dau nos federaciją su Rusija. Bet džiaja Lietuva. kai sustabdyti ML orgamzaci
tai prisidėsią prie „karo grės giau diskredituoti pačius Tabė 1954 m. vėl staiga pakeitė savo L 
mės sustipnimo“ ir trečiojo ka gelius ir kompromituoti įvai pažiūras ir prisidėjo piie Sov. MLBD-ja be daugelio kitų dar 
ro ruošimo. Komiteto nariai ir rias Vakarų organizacijas:

Per pirmąją bolševikinę oku viešai raginantieji pabėgėlius vyriausybes, 
paciją augštas Sovietų saugu „grįžti atgal“ skelbia garantuo pabėgėlius, 
mo pareigūnas Sierovas „išgar ją pabėgėliams už jų laisvą „gr kad tuo būdu bolševikai irori kad vienoj Pietų Vokietijos lo nius žmones, tiek jų organizaci vidaus pobūdžio ginčuose ir vi 
sėjo“ savo instrukcijomis, kaip įžimą namo“, kur jiems baus „atsakyti” į JAV kongreso Ko terijoj išlošęs 10.000 DNL, ku jas ar spaudą, 
reikia vad. „antibolševikinį ele mės bus dovanotos, jei toliau munistinei Agresijai Tirti Ko rias paskyrė šioms organizacijo 7 
mentą“ gaudyti Pabaltijo kraš nesivers antibolševikine veik miteto (Kersteno vadovauto) ms, taip pat jo leistam žurnalui reikalavimą įsileisti į VLIKą jos medžiagos surinkimo bei 
tuose ir deportuoti į Sibirą. Da la“, etc. Bet kai per vieną tokią pravestuosius tardymus, Lais ukrainiečių, kalba „Nowa Ukrai pilnateisiu nariu ir ML atsto nutiesimo kelio į darnų visų lie

Siekdama užsibrėžtų tikslų, jv ar j°s žmonių rėmimą.
Tat MLBDos Centro Valdy 

ar Š-gos tautų antibolševikinių bų: ba maloniai pageidauja, jog M
užstojančias. už organizacijų lygos (LAOJMSS) 1. Telkė lėšas mažlietuvių L atstovai bendruose lietuvių 

Kitų galvojama, suorganizavimo. Pasisiėelbė, reikalams, tiek šelpdama pavie organuose laikytųsi neutraliai

, su labjausiai užsiimtų ML sri
2. Aktyviai rėmė visuomenės čių ir klausimų puoselėjimu,

bar jis yra vyriausiasis Sovietų rytiniame Berlyne spaudos kon vosios Europos Komiteto „kry na“ ir rusų kalba „Antibolše vą; tuvių sugyvenimą ir jėgų šutei
saugumo, vadas prie TSRS mi ferenciją, į kurią pateko ir Va žiaus žygį už laisvę ir tiesą“ ir vik” paremti. Ir dabar jis dešif 3. Suorganizavo ir finansavo kimą mūsų pagrindiniam tiks 
nistrų tarybos ir, pagal pavedi karų žurnalistų, buvo pasitei panašių organizacijų veiklą, ruotas, kaip bolševikų agentas, ML Tarybos pirmininko p. E. lui — Mažosios ir Didžiosios 
mą išstudijavęs užsienyje esan rauta, kodėl neparodomas kad Tenka laukti, jog su. laiku ko dirba išvien su minimuoju Mi Simonaičio kelionę į Kanadą ir Lietuvos išlaisvinimui.
čių pabėgėlių bei emigrantų ir toks bolševikinio saugumo munistų ardomąjam darbui su chailovo vadovaujamu komite JAVse, kad pagyvinus politini 
„problemą“, paruošė vadinamą pagrobtasis emigrantų veikėjas stiprinti bus mestos didelės su tu. Norėdami pademonstruoti, ML klausimą ir tuo reikalu 

Baltų Truchanovičius, jei visiems ga mos pinigų ir pasiųsta visa eilė kad ypač dabar Ukraana esanti įteikus memorandumą JAV Už 
veiksnių turimais rantuojama laisvė ir saugumas tarp emigrantų bolševikinių ag stipri ir galinga, apjungusi vi sienių Reik. Ministerijai.

n^s politiniai pabėgėliai, sas ukrainiečių žemes, bolševi Tais savo darbais MLBDja 
buvo trumpai atsakyta, kad to šaltajame kare,, kaip žinome, su kai stengiasi įvairiais patriot! įrodė, kad jos veikla yra paves 
kios „garantijos apimančios daro labai 'svarbų elementą, niais šūkiais atkreipti į save ta išimtinai ML ir mažlietuvių 
tik „naujuosius repatriantus , Pvz., tik pereitais metais iš lie laisvėje esančių ukrainiečių dė labui. Kiekvienas mažlietuvių 
—™*U2s,.1kurie Pa tuvių buvo paruošta Estijoje mesį. Tai pvz., 1955 m. kovo m. laimėjimas buvo, karštai pasvei 

savo kalboje Kijeve pab.rėžė kintas, kiekvienas pralaimėji 
kad ir ’pats maršalas Voro»šilo mas sulaukė paguodos žodžio, 
vas, įteikdamas Ukrainai už jos Siekta tik to, kas gali padėti M 
,.pasižymėjimą“ Lenino ordiną. L vedamai laisvinimo kovai ir 
Panašiai kalbėjo taip pat Ukrai galutiniam jos susijungimui su 
nos Augščiausiosios Tarybos Didžiąja Lietuva.
posėdyje ir ukrainiečių kp. sek Iš kitos pusės laukta to pa 
xetorius Kiričenko. Ukrainiečių ties — tik pozityvaus konstruk

> ML laisvinimo 
budrūs ir elgtųsi labai apgalvo ti iš Europc»s ir kai kada net fi rusais ir tariamas Ukrainos iš srityje. Tikėtasi, kad ML atsto

ją „Sniego operaciją“, 
laisvinimo 1 
duomenimis, toji operacija jau anapus geležinės uždangos, tai entų, 
pradėta vykdyti. Jos vyriausia 
sis vadovas — buv. Sovietų am 
basadorius JAV-se Paniuški 
nas. Planą Maskva jau yra pa 
tvirtinusi. Š. m. kovo gale ryti 
nės Vokietijos sovietinis oficio 
zas „Taegliche Rundschau“ 
(1955. III. 29) ir kiti laikraš 
čiai paskelbė, kad rytiniame 
Berlyne esąs sukurtas „repat 
riacijai skatinti į tėvynę“ komi 
tetas, kurio pirmininkas yra 
raud. armijos gen. N. Michailo 
vas. Išsyk minimąjį komitetą 
sudarė 4 rusai ir 2 ukrainiečiai, 
bet vėliau į jį buvo įjungti ir ki 
tų tautybių žmonės, iš lietuvių mą propagandinę literatūrą ne tais met.sis. — -............................... - - .............
—artistė N.. Vosyliūtė-Daugu reikia nieko atsakyti — reikia „Snitgo operaciaj’ turi pla je ir kitur gyvenantiems ukrai puses, šaldyti įkaitusiuosius. 
vietienė. Turimais duomenimis, visai neįsileisti į jokį susiraši čią p>no»gramą.'Kai kuriuos iš mečiams, iš jų tėvynių, Taip So

atsieit ■
gal šią Michailovo vadovauja jr Maskvoje „visokiems galimu 
mo komiteto akciją. mams” 80 žmonių. Bolševikai

Ryšium su šia „Sniego ope stengsis visais būdais, kad juo 
racija“ Baltų Taryba priėmė daugiau lietuvių tremtinių grįž 
specialų nutarimą ir nutarė jį tų į Tarybų Lietuvą. Asmens, 
paskelbti visiems Vakaruose kurie negrįš, numatomos taiky 
gyvenantiems pabaltiečjams. Ir ti visokios juos provokuojamo 
lietuviai ta proga mūsų laisvini sios priemonės, visaip juos dis 
mo veiksnių įspėjami, kad būtų kredituojant, stengiantis išgui „geras bendradarbiavimas“ su tyvaus darbo

Kanados M.L.B. D-jos 
Centro Valdyba.

Red., dėdama šį MLBD Cent 
ro Valdybos nutarimą, abejo 
ja dėl jo tikslingumo dėl to, 1) 
kad organizacija yra jungianti 
visokių srovių ir visokių politi 
nių bei religinių įsitikinimų žm 
ones, kurių tarpe yra ir tokių, 
kurie visiškai pritaria p. B. Si 
monaičiui dėl jo laikysenos VL 
1KE; 2) šis nutarimas yra prie 
šingas MLBD Montrealio sky 
fiaus visuotinio susirinkimo nu 
sistatymui, kuris buvo pereikš 
tas paskutiniame susirinkime, 
kuriame dalyvavo ir dabartinės 
Centro Valdybos nariai, prita
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tai. Į gaunamus bolševikų agi ziškai sunaikinant. Pradėta pa kilimas pabrėžiamas taip pat vas, įsijungęs į politini lietuvių rę’j.og neverta .1 organizaciją 
tacimus laiškus ar jų siunčia gal planą veikti buvo jau peret daugybėje laiškų, kurie siunčia darbą, padės jungti, ueirstan

:mi JAV-se, Kanadoje, Anglijo čias gretas, lipdyti skylančias
nešti sroves skiriančių klausi 
mų; 3) į MLBD-jos tikslus ne’ 
įeina uždavinys kontroliuoti ir 

vieuene. xurimais ouomemiius, visai nejsneisti j jok; susirasi cią jv^gramą.-Kai kuriuos is mečiams iš jų tėvynių, Taip So Su apgailestavimu tenka pa S^na VI^KeTes tiS 
komitetas yra įsikūręs rytinia nejimą nes žmogus ne pats ne bol&mlų agentų  javyko lig, lm vietai mėgina ukrainiečius pat ^„ėti priešingą ML atstovų os^ tikslas - remt g
me Berlyne Behrenstr. 65. Be pajus, kaip gali pakliūti į bolse ku dešifruoti, kiti, pamatę, kad įraukti į savo pusę, klastingai ža laikysena VLIKe kaip: 
Mirhailnvn i ii ieina dar hiivn K..- i„:i—. __ : • __•________  •___ j 't ■ ’ r*

mažlietu 
vis tek bus su laikiu išaiškinti, .dindami ju patriotinius “ jaus ““Y VXnJimT J? nanVilrinima ^emtl kovas uz , ylso» 

Tautiečiai turi atsiminti, jog patys suskubo pasprukti pas sa mus. x» } bal.savimą Uz pana!kin™ą Mažosios Lietuvos susijungi
-................................ - • • • - - --h - T. - . Revendikuojamųjų Sričių Tar mą su visa Lietuva, o tai yra už

1 Tokių metodų griebdamiesi b tos ta bos> specialiai daviniai, kuriuos begalima ge 
tik x/ipnaiQ n zramipriaK • . , . . ..............................° _ P

Michailovo, į jį įeina dar buvu vikines pinkles.
sis Vak. Vokietijoje veikainčių r- - — -
rusų „solidaristų“ NTS veikė bolševikai, siųsdami iš įvairių vo duondavius. Ukrainiečiai ta _____ L
jas Pitlenko, iš „Smerš“ organi Vokietijos rytinėje zonoje esant ria buvus bolševiku; agentą ir ne tik su vienais ukrainiečiais: ■ - ■ -i i • ■ • • • , . r ,
zacijos Ziegler, gruzinas prieš čių vietovių savo pranešimus ar jų socialistinių grupių veikė ją panaši akcija pravedama priva lsį?Stos, M/L pU°^ nausiai atlikti tiktai bendromis
kiek laiko grįžęs į Sov. Sąjun ba ragindami ar versdami Lie I. Krutij, 1954 m. pabėgusį į čjais laiškais, per radijo piane letl “ &kirtos MLIaiybos ats visų heuvių vieningomis jego

iš Vakaru ats. sren. Maniake tnvnie esančius artimuosius siti i inc enwiptin-^ 7ona Tit® tovui, mis, kurioms įnešimas sioviniy
b) pasisakymą prieš Tautos nusistatymų gali tiktai pakenk 

i ir tuo įsive ti.
> Red. tačiau reiškia viltį, kad

c) aktyvus įsijungimas į VL ši rezolucija, nešanti srovinį 
‘ > „pasiuntinybės“ steigimą elementą į MLBD-jos narių tar

> pą, vis dėlto didžiajam Mažo

gą iš Vakarų ats. gen. Maglake tuvoje esančius artimuosius siu Vokietijos sovietinę zoną. Jiįs gimus ar siuntinėjant į Vakarus 
lidzė, ukrainiečių socialistų vei sti atitinkamo turinio laiškus sa yra ilgesnį laiką gyvenęs ir vei bolševikinę literatūrą ir su kitų 
kėjas Krutij, prisiplakęs prie vo giminėms į Vakarus, tuo bū kęs Vokietijoje i. ____ Y-j— ______ ___ b-*—_____-_____ t.__
ukrainečių prof. Vasiliakis, gra du stengiasi tik dar daugiau su Tiek Krutij, tiek gen. Maglake laisvėje esančiais pabėgėliais, ti ^ant į partijų grumtynes, 
ikas ir kiti. Minimasis komite rinkti jiems reikalingų žinių ir lidzė ir toliau skelbia per bolše lūntis, kad pagal „Sniego epe ' ’ 

agentų ar kp narių surinktus savo propagandiniams 
adresus įvairiuose Vak. Euro ms.
pos kraštuose esantiems pabė į-- - — ■ _____ ____  _____ ________ _____ ____ __
geliams siuntinėja raginimus atsišaukimuose, be kita ko, taip bė ukrainiečio V. Vasiliakio pa lesniai įspėja, kad pabėgėliai bū rinėjimo migdymą, paskutiniu turi būti augštesnis, pilnesnis
>>Sri^ti namo ir bolševikinę pvz. skelbiama:. „Tėvynė —reiškimą, kad jis tariamai pats tų budrūs ir nesiduotų įvilioja laiku net įšstumiant ML žmo ir kilnesnis, negu pavienių as
spaudą, ypač savo' laikraštį „Za brangi motina. Ji supras, dova savo noru pabėgęs į rytus. Iš jni į šios rūšies bolševikines pin nių ar jos bičiulių iš VLIKui menų ar tūlų grupių sroviniai
vozraščęnije na rodinu“. nos kiekvienam iš savo vaikų, tikro Vasi?iakis kilimo yra grai Jdes. (Elta). ir Vykd. Tar. artimų sričių. nusiteikimai.

ir Austrijoje, kraštų už geležinės uždangos Fondo Tarnybą

tas pagal stropiai, komunistų gautuosius duomenis išnaudoti vikinius laikraščius ar radijus, naciją“ pabėgėlių pasipriešini IKo „į 
i.x..- _ j tikslą daugybę pramanytų dalykų. Š.. *.mas komunistiniams okupantą Bonnoje,

d) visiška ML klausimo kėli sios Lietuvos tikslui nepakenm- balandžio 7 d. Sovietų tele tos su laiku turės ištiipti kaip u, __________ _________  ___
Lietuviškai atspausdintuose gramų agentūra TASS paskel tikras sniegas. Laisvinimo vei mo vengimą ir jos reikalų nag ks, nes narių sąmoningumas
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Malonūs prisiminimai

Prefesinėje 
Ottawoje.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

Tariama: „B R Ė D I N G S“

Vaclovas Vaidotas
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

narys ir Lito autorius.
V. Vaidotas dabar yra KLB 

Kr. V-bos sekretorius Toronte.

Kazys Kupčiūnas
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

narys, dirbęs Švietimo Komisi 
joje ir Mokytojų 

Sąjungoje. Dabar

TRUMPA LITO GIMIMO ISTORIJA.
V. VAIDOTAS, 

buv. St. Seimo narys.

Šių metų gegužės 15 d. su mai man nepatiko

Hamburgo Miesto Rotušė.

Nors paskutinio karo metu ji buvo visiškai su
naikinta, kai^ ir pats Hamburgo miestas, ta
čiau miesto piliečių noru ir kietu pasiryžimu ji 
vėl atgimė kaip kultūrinis ir ekonominis Va
karų Vokietijos centras. Išdidžiai tarnaudama 
miestui kaip demokratinės miesto savivaldy
bės namai, miesto- rotušė stovi kaip didingas 
Renesanso architektūros pavyzdys.

Būdamas visai arti pavergtosios Rytų Vokie
tijos sienos, Hamburgas stovi kaip laisvės ir 
vieningos jėgos simbolis abiems tautos dalims 
— rytinei ir vakarinei. . . tai buvusios Vokieti
jos priminimas. . . tai senųjų laikų primini
mas. . . laikų, kurie gražina malonius prisimi
nimus.

Šių metų gegužės 15 d. su mai man nepatiko dėl jų ilgu 
kako 35 metai, kai laikinoj Lie mo ir dėliai to, kad jie visi sve 
tuvos sostinėj, Kaune, buvusio timtaučiui būtų sunkiai ištaria 
se rusų gimnazijos rūmuoes, su mi.
sirinko atstatytos Lietuvos šei Norėdamas sugalvoti naują, 
mininkas — Steigiamasis Sei lengvesnį ištarti pinigo pavadi 
mas. nimą, aš paėmiau pagrindan

Šiai istoriškai dienai paminė mūsų krašto pavadinimą kita 
ti žemiau paduodu žiupsnelį sa taučių kalbose ir pastebėjau, 
vo atsiminimų, Iš svarbesnių kad pirmos trys raidės visose 
St. Seimo išleistų įstatymų pa kalbose prasideda vienodai 
žymėtini: Konstitucija, žemės „Lit“, išskyrus lietuvių kalbo 
Reformos ir savosios valiutos je, kur trečia radė yra E. Prie 
įstatymai. pirmųjų trijų raidžių pridėjau

Apie savos valiutos arba Lie galūnę „as" ir gavau Litas, 
tuvos piniginio vieneto įstaty Išdėsčiau visus savo į 
mą aš čia ir norėčiau kiek ii mus, kad otką pinigo vardas ir . - , .. , . -gilu sustoti, nes man Kaip tik lietuviui ir kitataučiui bus leng ™yaland°m.^ J1S liesko uzai kųjų parengimų nevertiname, 
šį įstatymą svarstant teko su vas ištarti ir populiarins mūsų mirSimo- išsiblaškymo, sueida sakydami, kad visi minėjimai 
vaidinti ne paskutinė lolė. Tėvynės, tada mažai kur žino ma* * dldesnes draugijas padai yra perdaug šabloniški, svetim 

Įvedimas savos valiutos bu mą/vardą, visdėlto balsuojant nuodamas ar .Pašokdamas, taudų šokiai daug gražesni ir 
vo ilgai vilkinamas, nes Ost ekon. k-joje mano pasiūlymas JSaudamas daugiau jėgų ener pan Gal šie nusiskummai (yp 

------- • • - • • r 7 gijos, noro gyventi ir siekti už ac Ontario provinc.) atsiranda
dėl jų gausumo? Bet paimkime

Juk ir caro priespaudos lai Manitobą, Albertą — bendrai 
kais, nors lietuvis negyveno visą vakarinę Kanadą.Čia lietu 
„šalyje su pienu ir medum te vis, išsimėtęs Kanados plotuo 
kančiais upeliais“, tačiau jis se, gyvendamas tarpe svetimų 
rengdavo ir vestuves, ir krikš jų, negirdėdamas lietuviško žo 
tynas, ir didesnėje kaimo tro džio '— šimtus mylių vyksta į 
boję pasišokdavo. Gyvenimas lietuvišką parengimą, negailė 

i eina savo keliu. damas didesnių išlaidų, kelio . , , --- _
Ir mes šiandieną, ne kartą nės sunkumu, negu pusvalan Ja>, kad lejimo biletai (juk ne (Torontui, Montrealiui) pasi 

sekmadieniais nusišluostome džio kelias tramvajumi ar leng gab Pašyti Per augstos kai linksminimo kiek ir mažoka, 
karčią ašarą, minėdami liūdną va mašina Ontario, Quobeco ™SJ) tik, tik, apmoka išlaidas, bet apsistojus pne dviejų — 

O dar „neduok Dieve , blogas tikrai pakaktų. Kiekviena vai 
Parengimai organizacijų gy oras ~ ir žiQrėk sėdi „skylėje“, dyba, surengusi į metus du pa 

Tad visai suprantamas daly sihnksminimus, disponuotų di 
desnėm sumom, negu kad da 
bar, rengdama kas šeštadienį 
ar kartą į mėnesį. Be to, sureng

BRADINGS
BRADING BREWERIES LIJWIW) 

Ottawa. Windsor ■ Montreal ■ Hamiltoo

Bendruomeninės pastabos. tone, kiek man žinoma, jau skaičius bus apie 1000 asmenų.
DADrMPn,AI antri metai iš eilės, kaip po Ne Dar įvairios priežastys (pamai

LIETUVIŠKIEJI PARENGIMAI. priklausomybės šventės minėji nų darbas, uždari parengimai)
Mūsų tautą ir valstybę išti žmogaus gyvenime yra būtina, mo> toJe Pat salėje tingia šo atmeta kokį 200 asmenų. Palie 

kus didelei tragedijai, gedulo nes per tokius bendrus subuvi kius, kitos tautybės vėl vaka kame prie apvalaus 800 tautie 
ženklą savo širdyse nešiosime mus (koncertai, šokiai, minėji neneš su gėrimais ir tt. cių skaičiaus. 
iki tos dienos, kada vėl atsida mai) mes nepaskęstame sveti ...... ......
rys platūs vartai į tėviškės lau mųjų jūroje ir i 
kus. Tačiau žmogaus būdas ir lietuviškąjį v< 

irodv Pr*g*mt*s» neleidžia jam visą papročius.
- • laiką vien tik gyventi liūdno Kartais, mes tų visų lietuviš

čių skaičiaus. Keturi parengi 
Grįžtant prie mūsų koncertų mai — po 200 žmonių. Ir kas 

*.• išlaikome savo *r minėjimų su ansambliais, cho gaunasi? Mažas pelnas, arba 
eidą, lietuviškus rais, solistais (iš kitų miestų ar lygiosios.

valstybių) reiktų štai ką paša Atsieit, nei viena organizaci 
kyti: nenorėkime, kad jie mu ja negali užlopyti savo svar 
ms programas išpildytų nemo biausių skylių. Atsiranda įvai 
karnai. Solistas - menininkas, rūs nesusipratimai, bereikalin 
be savo tiesioginio pragyveni gi tarpusavio ginčai („na, pa 
mo šaltinio fabrike, raštinėje, lauk, kitą sykį mes jiems paro 
vakarais dar lanko studiją, apdysime!") ir pan. O kodėl, ne 
moka savo uždirbtais pinigais galima būtų įvesti, tokiame To 
pamokas, nusiperka piano, gai ronte, KL B-nės parengimų re 
das. Nenorėkime, kad jis atvyk gistravimo kalendorėlio?! Ha 
damas dar apsimokėtų kelio miltone tas jau praktikuojama 
nės išlaidas. Todėl honoraras nuo 1950 m. sausio 6 d. Ir vi 
yra tik dalinas jo išlaidų atly sos organizacijos yra patenkin 
ginimas, kuris, su choru, solistes. Nemažesnė kolonija už To 
tais dažnai sukasi apie 1.000 rontą yra Clevelandas, kuri pas 
dol. Iškaičius salės nuomą, rėk save taip pat turi įvedusi paren 
lamą, rengėjai taip iškalkuliuo girnų registraciją. Gal vieno

vo ilgai vilkinamas, i 
markės likusios Lietuvoje iš vo nepraėjo, žymią daugumą gavo 
kiečių okupacijos laikų ir bu „auksinas“, refer, Akmenakio S1 rez Q UK81°' 
vusios apyvartoje, davė didelį remiamas, 
pelną vokiečių Darlenskasse Tada padedamas tų, kurie iš 
bankui, o kadangi jų kursas, ka karto balsavo už mano pasiūly 
rui pasibaigus, visą laiką buvo pavadinimą, frakcijų posė 
nepastovus, tai varoma stambi džiuose ir kuluaruose man paai 
spekuliacija ostmarkės svyruo sekė gauti daugiau įtakingų ša 
jančiu kursu, buvo pelninga ir lininkų — J. Vailokaitį ir kun. 
Lietuvos privatiems bankams, Mielešką. Taigi prieš siunčiant 
bet kraštui nešė milioninius plenumui, įstatymo projektą 
nuostolius. balsuojant II skaitymu ekon.

1922 mt. liepos mėnesį St. k-joje mano pavadinimas gavo . , - ... -
Seime buvo svarstoma valstie daugumą, ir po to St. Seimo ple s?as mus.ųt ta,utos dienas> ne kar pravincijose. 
čių liaudininkų ir socialdemo nume Lito pavadinimas buvo savaitgaliais pasilinksmina 
kratų griežta interpeliacija sa priimtas. Tai tokia yra trumpa ar. sustipn^me sav° širdį venime yra vienintele priemo visame oreanizacinia
vos valiutos įvedimo vilkinimo „Lito“ gimimo istorija. lietuvišku menu. Tas viskas ne kiek stipriau materialiai at kas, kad jusame; ofganizacinia

^vi^snart^^aruoštr^r St' netas ^datomas T 100° smuikiniu nai ein4s Respublikos Preziden dvi rūšys: tautiniai-kultūriniai Yra pasišokimai. Bet ne kartą,- -s t  -------- 1. ~~ ,   
Seimui neteikti Lietuvos niniH vienetu, ekonominėie komisiio to Pareiga3> A- Stuigmslds pini (koncertai, minėjimai) ir gry P^artę vietos spaudos pusią 

nai pasilinksminimo opbūdžio PĮUS» . vien°Ję kolonijoje suran 
šokiai, dažnai pavadinami skam di tai pačiai dienai paruoštus 
biais Jurginių, žiemos, rudens, net skelbimus įvairių orga 

nizacijų parengimams. Pavyz

sistoti ant kojų. Parengimų yra me gyvenime didelįė parama

Seimui pateikti Lietuvos pinigi vienetų, ekonominėje komisijo 
nio vieneto įstatymo projektą, je ginčų nebuvo. Buvo ginčų 
kurį St. Seimo prezidiumas tik dėl vardo. Komisijos refe 
perdavė Ekonominei K-jai. rentas Akmenskis, kuris buvo 

Pagrindiniai piniginio viene rėmęs Auksnio vardą, smulkų 
to įstatymo projekto buvo du jį vienetą siūlė pavadinti skati 
dalykai, tai nustatyti jo aukso ku ir po to, kai jau buvo priim 

t „arrive pa<yaiia„ su» kick atmenu i/u ostmarKių nansiniu atžvilgiu nėra aeKin ruuum musųvertę ir jo pavadinimu Aukso tas Lito vardas. Pagaliau buvo ’ * didesnė pasekmių — kasos stovio, bet tininku pasiuntimui į Olimpja
verte buvo gana greit Ekonomi priimtas cento vardas. Savo u ° , - - - j j 7 • . , kad tnkin didelio t-a .i-, cnės K-ios ansnresta_ 0 150462 siūlvma aš rėmiau tuo kad Li Pirmieji laikini litai ir centai Je kolonijoje, duoda siokj tokj kad išvengus tokio didelio, tą dą. Kiek atsimenu jis buvo 5
nes K jos apspręsta U, 15046Z siūlymą as rėmiau tuo Kaa ra SDausdinami Čekoslovaki pelną. Šiaip daugumas ju bai Pacia dleną, parengimų susigru c. dydžio, nuo kiekvieno par 
gramo gryno aukso, kas atati to verte yra išvesta iš JAV do buvo spausd narni čekoslovaki P 4 P Nemanykime dimo, reiktų pravesti tam tik duoto sporto rungtynėms bile 
ko dešimtadaliui Amerikos Ju leno, kur taip pat yra centai ir J°Je popieriniai ir tik 1925 mt. giasi nuostoliu. įvemanyKime, rlfnrma: k.,rin_ nitranizari a,-
natiniu Valstybių dolerio kad šis vardas bus artimesnis buvo nukalti metaliniai pinigai, kad kiek geresne padėtis yra ras reformas, kurios oi gamzaci to. Ar nevertėtų čia, tremtyje, 
ng«nių valstybių dolerio. kad šis vardas Dus artimesnis sunkiai aimes Li kitose tautybėse, vietos kana Joms išeitų tik j naudą. panašų mokestį įvesti musų pa

Būdamas ekon. k-jos prezidi Amerikos lietuviams, kurie ta laiP ugai ir sunkiai gimęs r,i u«c, vicius « h t 1, . . .
jume, kurį sudarė kun. J. Vai da nemažai dolerių prisiųsdavo tas nuo pirmos dienos ir iki ga diecių tarpe. Gal lengvesnio Sakykime, Toronte, esama rengimuose nuo kiekvieno par 
lokaitis - p-kas ir V. Vaidotas savo giminėms į Lietuvą. Ska lo išlaikė jam nustatytą aukso žanro {vainos vanetes, opere 5.000 lietuvių. Atmetus sene duoto bileto, gražiam tikslui 
—sekr., svarstant piniginio vie tikai man nepatiko, kaip lenkiš kursą ir kas iš pradžių nepasiti tęs išeina“ be deficito. Prie vi hus, vaikus, nemėgstančius so kokiu yra Kultūros Fondas?! 
neto įstatymo projektą visi siū ko „grosz” vertimas. kėjo Litu, turėjo didelių nuosto so kito tenka ir jiems pridėti kių, prirūkytų salių n Bacho Juk atėjus prie kasos, nesunku
lomi piniginio vieneto pavadini SL Seimo pirmininkas, laiki lių. ne vieną dolerj. Latviai Hamil „kvepalo - šokių lankytojų Nukelta j 6-tą puslapi.

ginio vieneto įstatymą pasirašė 
1922 mt. rugp. 16 d. Vyriausy 
bės Žiniose įstatymas paskelb 
tas rugsėjo 25 d. Ostmarkių 
keitimo į litus data buvo nusta 
tyta spalio 1 d. tos dienos kur 
su, kiek atmenu 170 ostmarkių

didesnį skaičių publikos, papil 
dydama subuvimą trumpa, lin 
ksma, programa, loterija ir tt.

kartūnų baliais. nizacijų parengimams. Pavyz Ir dar viena. Paskutiniais N.
Kultūriniai-tautiniai parengi dys — gegužės mėn. 7 d. To Lietuvos metais, Kūno Kultu 

mai, organizacijų gyvenime fi ronte. Rašydamas šias eilutes, ros Rūmai, buvo įvedę mokestį 
nansiniu atžvilgiu nėra dėkin nežinau šių pasilinksminimų Olimpiniam Fondui mūsų spot

nuskynė vieną vijoklio, palei uoloje prie Pely Bay, kadangi lės) neauga ir žuvys nuo kran Per jį neįmanoma pastatyti ke 
žemę nusidriekusį, stiebelį. Pa joks laivas tos vietos nepasiekė tų linijas giliau neina. To ežero lių, pravesti geležinkelių, taip 
sirodė, kad būta čia augančio su statybine medžiaga. pakrantėje prasideda didžioji pat čia negalimas joks žemės
ir jau seno amžiaus beržo! Iki baltųjų žmonių atėjimo prieškambrinė formacija, tai ūkis. Jis yra barjeras civilizaci 

Čia auginamos penkios elnių čia, nuo Hudsono įlankos iki yra seniausioji visoje žemės jai, ir tik dėl jo Kanados šiaurė 
bandos. Pirmieji gyvuliai, 2.370 šiaurinio Yukono, gyveno apie planetoje uola, kadaise buvęs je nėra miestų.

Civilizacijos užuomazgos.
Port Radium, panašiai kaip 

Flin Flon, pasistatęs vertiką 
liai, ant augštų staigių uolų. 
Čia nėra jokių šaligatvių, tik 
laiptų laiptai uolų šonais, ta 
čiau čia po akmenine „žeme“ 
pilna tunelių ir urvų, nes čia 

nugarkaulis, Yra Kanados Gibraltaras prie 
kylanti iš Arktikos Rato — čia gaunama

Palinkime Kanaaį
KANADOS ŠIAURĖ.
Rašo J. Pronskus.

2. .jidu sunku begrįžti prie senųjų mi elnių, buvo su' dideliais sunku 14.000 athabaskanų indėnų, pri kalnagūbris, kurs, tariamai, po
Aklavikas (Maceknzie upės tybos papročių. mais atvaryti iš Aliaskos, šian klausančių kelioms gentims, ros bilionų metų laikotarpyje

deltoje prie pat Arktikos jū Miru«io« nlanetos ianūdu dien jų jau priaugo iki 8.000. Dabar jų liko vos apie 5.000 buvo saulės, lietaus ir ledynų
ros), kepdamas 82 laipsnių kar . * * Iš čia autorius lėktuvu grįžo *r neužilgo jie gali visiškai iš šlifuojamas, kol beliko plokš
štyje autoriui čia atkeliavus, at Pasiekus Arktikos pakraš atgal per Mackenzie deltą į Ar nykti, nors pastaruoju laiku pa čias gubruotas akmens pašau 
rodė klestįs miestukas. Visur čbis, lėktuvu perskridus 6.000 ktikos Raudonosios upės mies “------- J——1—- ----- —
nauji namai nameliai, statybi ketvirtainių mylių Mackenzie teų augštame upės skardyje. ma3- 
nės medžiagos stirtos, .gyvento upės deltą su jos ^nesuskaito šiaurės miesteliai veik visi susi

visas verslas yra žvėrių kailiai, y*a*s, vandenyno tolybėje švitfe son Bay krautuvės ir misijos . . -
kurių kainų svyravimas staiga 1^ poliarinių ledų briauna, ar pastatų. Ant kalno buvo mato sielis, nepriklausąs ---- ----- -t .— o -----
paveikia visą to miestelio eko čiau juodavo žemas nuogas Ri ma gotiška bažnytėlė, kuriai kainų. Ir pats miestelis atrodo ežerų dugno ir nusitęsianti per medžiaga atominei energijai,
nomiją. Prieš ketvertą metų chards salos profilis, kur nutū vadovauja šiaurėje plačiai žino geriau nei kiti, su žibalu šildo tūkstančius mylių, uola ant uo _

- 300.000 muskrato kailiukų po PU3 teko matyti ten auginamų mas oblate tėvas Petras Henry. 
2.02 dol. kiekvienas perėjo per elnių (reindeer) kaimenes. Ap jį prieš porą metų teko ir man 
Aklaviką, šiemet gi tik 150.000 tvare buvo suvaryta apie pus Winnipege pažinti, kai jis, po
pagauta, po 55 centus kailiu antro tūkstančio raguočių, pa jg metų be pertraukos buvimo
kas, taigi pajamos nukrito iki našiai, kaip prerijos glalvijų. šiaurėje, pirmą kartą keliavo į 
vieno septintadalio. Tik tas skirtumas, kad eskimai savo gimtąją Prancūziją atosto

Buvo laikai, kuomet ir vieti čia dėvėjo parkas, ir elniai ii gų ir ta proga atgabeno į Win

stebimas jų nežymus daugėji lis. Toks uolynas dengia du pen 
ktadalis visos Kanados terito 

______ _______ ______ __  Norman Wells už tūkstan rijos ir ko ne visi mineralai 
jų trigubai "padaugėję. Bet čia mais ežerėliais ir dykais kaubu jeda iš policijos būstinės, Hud ties mylių į šiaurvakarius nuo yra randami jo pakraščiuose.

........................ ..... J------- , Edmontono, yra vienintelis mie Tas Kanados 
nuo kailių akmeninė platybė

> Šios vietovės gyvenimas pra 
namais ir žaliuojančiais, los, akmuo prie akmens, dyka sidėjo 1932 m., kai Gilbert La 

aptvertais kiemeliais. Čia paga ir be gyvybės, yra lyg kurios Bine čia atrado sidabrą ir ura 
------------------... . „. > niumo smalą (pitchblende). 

Port Radiumo uraniųmo žalia 
Tas milžiniškasis uolos sky va šiandien čia duoda darbą ir 

m. das yra Kanados šiaurės palai pragyvenimą trims šimtams to

mais

minamas žibalas šiaurei *apru mirusios planetos paviršius mo 
pinti, bet ir čia žibalo bepaga kslinės fikcijos pasakoje.
minama vos penktadalis to, kas 
buvo pagaminama 1944

= i „ . Port Radium yra per du šim ma ir prakeikimas. Čia slypi di miestelio gyventojų, bet saulė
niai, eskimai, gyveno čia gerai, gus ragus. Jiems pašarą teikė nipego ligoninę du eskimukus tus mylių nuo Norman Wells, deli turtai ir lobiai: Yellowkni čia tiek menkai tepasiekia pėr 
Muskrato kainoms esjint augš sklypais augą šiaurės šilai (lie plaučių gydyti. Oblate tėvai mi Apie jį vėliau daugiau. fe auksas, Lokio ir Beaverlod uolų gūbrius, kad darbininką
toms, eskime motina siuntė vai hens), kurių tarpe margavo sionieriai šiaurėje turi įsteigę f’
Muskrato kainoms esjint augš sklypais augą šiaurės šilai (lie plaučių gydyti. Oblate tėvai mi Apie jį vėliau daugiau. fe auksas, Lokio ir Beaverlod uolų gūbrius, kad darbininką
toms, eskime motina siuntė vai hens), kurių tarpe margavo sionieriai šiaurėje turi įsteigę Skrendama išilgai Didžiojo ge uranijus, Didžiojo Vergų ms duodama specialūs vitami 
kus į Hudson Bay krautuvę pir skaisčios baltgalvės /daisies), 26 misijas nuo Arktikos Raudo Lokio upės. Toli matyjti tamsiai ežero švinas ir cinkas ir Unga nai ir ultravioletinių spindulių 
kti cigarečių ir saldainių už 20 arktikinė medvilnės žolė ir rau nosios upės iki Macknezie. Ko mėlyni Didžiojo Lokio ežero vos geležis, — visa tai ir dar di šiluma. Tačiau civilizacija čia 
dolerių, vaikai gatvėse žaidė donos varnuogės, kurias eski kios čia ir misionierių gyveni vandenys, tai tokia biologinė dėlė daugybė neatrastų žemės tiek priartėjusi, kad lėktuvai 
pusdolerinėmis monetomis, mų moterys laiko per žiemą mo sąlygos, matyti iš to, kad dykuma, kad jos gilumoje joks turtų. Bet tas skydas yra ir di paštą ir maistą atgabena kas 
Šiuo metu eina alkani ir labai bangžuvių pilvuose. Autorius tėvas Henry gyveno ilgą laiką planktonas (mikroskopinės žo dėlė kliūtis veržlumui į šaiurę. dien. (b. d.)
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Adomas Mickevičius prieš 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Fomoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly )
14. COLLEGE DE FRANCE.

Studiozas iš šiaurės nustem vandy, „Courier Franacis" re 
ba, Lotynų kvartale nerasda daktorius Foucher, kunigaikš 
mas sniego. Šventos Genovai tis Čartoriškis, grafas Montale 
tės įkainy, prie Rue dės Eeco mbert, Adolfas Lebre, Šopenas, 
les, lyg prancūcų išlepinta katė Madame George Sand, 
favoritė išsitiesusi, šildosi Gra Ilgame redingote, nesutvai 
bnyčių saulutėj senas neaugs kytais ir nusvirusiais ant pečių 
tas pastatas tarp kelių apšerkš plaukais, dar labjau atidengian 
nijusių pilkų statulų.. Tai Colle čiais pilną kančios veidą, nau rytų.

- • „Jūs visiškai iškraipėte Jė 
Je suis etranger, Mes zaus Kristaus idealus, — grasi 

no Romos ekleziastams ugnin 
Buvo didelis nustebimas po gas balsas College de France

Vo nukelta į bilinų, legendų, ka 
to ir meilės dainų pasaulį. Iš 
schizmų epochos ir autokrati 
nio režimo žiaurumų spontaniš 
kai kylančią slavių jėgą turėjo 
ne tiktai suprasti, bet ją visi pa 
justi ir išsigąsti.

Lietuvį ir mozūrą mesijaniz 
mo pranašas kvietė nesiginčyti 
dėl būsimų sienų. Jų laukė di 
desnė misija. Įkūnyti žemėje 
religinius ir politinius idealus. 
Nusiskaidrinus kentėjimuose, 
pakilti dvasioje reiškė praplės 
ti savosios tėvynės ribas.

Naujas mesijas turėjo ateiti

Tėviškės tautiniai šokiai 
Serijos Nr. S. — Rumunija

ge de Franec, laisvoji Europos jas profesorius tada pradėjo: 
tribūna, Pranciškaus Pirmojo — 
įsteigta. sieurs. . .

O ten toliau — rimta didin 7
ga Sorbona su priešais epikūriš paskaitos. Pasisakydamas esąs katedroje.   Jūs° jį vaizduoja 
kai besišypsančia Montaigne užsienietis, vos paskirtas pro te> kaip elgetą ir Jūs tikite, kad 
statula. Kitoj pusėj, Place de fesorius nerado reikalo pirmoje užtenka vien tik iš jo prašyti ir 

" __ . . .... ....... jam meį]įkauti, nieko nepada
rant dėl jo. Kur Jūs matėte, 
kad Dievo Sūnus būtų kada ei 
getavęs?.. Bažnyčia bus išgel 
beta be jų, net prieš jų norą. 
Jei jie nedrįsta to pasakyti, mes 
tai pasakysime: ji bus išgelbė 
ta per stebuklą“.2)

Tokiomis valandomis kiaušy 
tojai buvo ekstazėj. Būtų ūžte 
kę vieno rankos mostelėjimo 
jiems išvesti gatvėn prie barika 
dų. Kai poetas baigdavo, įkai

S ARBA
Populiarus vyrų šokis rateliu

Vienas iš populiariausių Rumunijos 
šokių yra SARBA — judrus šokis, 
šokamas dažniausiai vyrų. Šonas 
prie šono šokėjai laiko rankas ant 
kaimynų pečių, suformuodami vin 
giuotą liniją. Tai yra greitas, ener 
gingas šokis, besitęsiąs kartais visą 
valandą, vis didėjančiu tempu, kad 
kartais beskubėdami muzikantai vi 
siškai susimaišo. Nors Sarba yra 
jaunų vyrų šokis, bet kartais į ratelį 
įsimaišo viena kita mergina, nuo to 
momento Sarbos ratelis pavirsta į 
uždarą populiaraus šokio — HORA 
ratą.
Tautiniai šokiai, kartu su kitomis 
Rumunijos kultūros formomis, atsi 
vežtomis dabartinių imigrantų Ka 
nadon, be abejo turės svarbią reikš 
mę jūsų naujojo krašto kultūriniame 
vystymesi. Prisiminkite tai, kai gal 
vojate apie savo tėvynę.

la Sorbonne aikštelėje, tarp ke paskaitoje tarti kelių mandagu 
lių kaštano medžių stovi Augus mo ir padėkos žodžių Prancūzi 
te Comte, stebėdamas savo pa jai.
pėdėj tris knygynus. Pašilei Paryžiečiai turėjo priprasti 
dus St. Michel žemyn pro Du prie neparyžiečio, likdami pary 
pont kavinę, priešais Cluny mu žiečiais. Michelet, klausydama 
zėjų ant šaligatvio kaštaninin sis su kitais poeto paskaitos, sa 
kas kepa katile kaštanus, pirmo kė koketuodamas savo kolegai: 
sioms ir paskutinėms snieguole — Žiūrėk gi, Quinet, jis su 
ms krintant . Toliau — Place kūrė daug gražesnę prancūzų 
Maubert, kur studiozas pigiai kalbą, negu toji, kuria mes kai 
apsiperka. Siaurutėj Rue St. bame...
Genevieve de la Montagne — Tie kurie vėliau pasisavins__
jo mansarda. Ten jis ruošiasi poeto gimtąją žemę, vadino da tįnta auditorija visa aiktelėda 
paskutiniams egzaminams, kad bar naują profesorių niekšu, vo Tada augšto rango damos 
būtų garsus vyras. O ten, dar parsidavėliu ir nemokančiu pra sjekdavo bučiuoti profesoriaus 
toliau — Gare d'Orleans—Aus ncūzų kalbos. rankas. O vienas baronas, bu
tralitz, kur švelniai glostyda 
mas, jis pabučiuoja 
gaitę, išvykstančią 
Prancūzijos gilumą.

Ah, Paryžiau, tu 
venti, bet malonus

1840 metų gruodžio mėnesio tą, kurioje jis mini mane, kad
22 dieną, antrą valandą, Colle Tu patirtum, jog prancūzai tu 
ge de France auditorijoj įvyko ri mane apginti prieš maniš 
pirmoji naujojo profesoriaus kius, vadinančius mane hereti 
paskaita. Jis tam paliko Loza ku (pamaldieji!) ir Maskvos 
nos Akademiją, kad iš čia gale agentu“.1)
tų kalbėti į visą Europą. Ne prancūzų kalba ir ne reto

Parlamente ginčijosi pusę rika, tik siaubingas balsas, ky
metų dėl jo paskyrimo, kol įnir ląs iš mistiškų dvasios gelmių, 
šęs karalius Liudvikas-Pilypas surinko čja klausytojus. Pirmoj 
pasirašė dekretą. Poeto mistiš poeto paskaitoj arti katedros 
ka ir laukinė išvaizda paryžie buvusieji sėdėjo ten ir per ki 
čiams nieko gero nežadėjo. Ir tas paskaitas. ... __ _____________ _ ___ , _ _____________ ______ _____ ______ ___ _ ______
jie neapsiriko. _ Ištisi gyvi slavų gyvenimo fesorius (šiandien jo baisas am sdamas abiem rankom prie krū ne jaunas tremtinys, perkandęs Volk Gottes“,

Aš Tau, brolau, siunčiu sa vęS vėliau Prancūzijos ministe 
savo mer vo nuotrauką. Tu mane pama rįs Čilėje, atsiklaupė už durų ir 

atostogų į tysi, koks dabar esu, po tiekos pabučiavo jam ranką. Ekstazei 
metų, ir aš nežinau, ar mane be praėjus, jis negalėjo to atsi 

žiaurus gy atpažinsi. Siunčiu Tau iš Colle minti. 
Karolina Oliver toli Lozanoj 

tada teiravosi per Adolfą Leb 
re, uolų profesoriaus klausyto 
ją, ar Madame George Sand 
ne perdaug plojo poetui. 

Lotynų Kvartalą gražiai pri 
simena dr. Clavel:

„Buvo laikai, jog visą savai 
tę būdavo nedavalgoma, kad bū 
tų už ką nusipirkti biletą į Co 
medie—Francaise arba Theat________ ___ ____ _______  _____________ ____ ____
re Italien. Ant rytojaus bėgda Prancūzai sustoję atsakydavo: mu. Rue dės Ecoles į karietas O pamaldus protestantas 
vom į College de France klau „Vive la Pologne!“ Vienas ang ir fiakrus sėsdavo įkaitinti džen Adolfas Lebre, medituodamas 
sytis audrinančių paskaitų. Pro jas palikdavo sėdėti tylus, spau telmenai ir damos. Tuščia kiše Ulriko Zvinglio „Wie wird das 

’ J —--------- —...---- —... r.._ 1-1 — j--------- ------- —z~, r— -___-r- » ■   , rašė Lozanon
Prisikimšusią prancūzų, len paveikslai tekėjo iš drąsaus pro žiams nutilęs) kalbėjo nedaug tinės skrybėlę. Jis verkė kartu keptą kaštaną, leisdavosi že Karolinai, and College de Fran

kų rusų ir kitų slavų auditori fesoriaus lūpų. Auditorija būda apie slavų literatūrą. Daugiau su kitais. Ak, tai Ihuvo laikai !*’’) myn Rue St. Jacques ir, perkir ce auditorijoj kalba pagoniškų
ją skyrė mažutė baliustrada.----------- - ------------- ------------- tęs Seną, įslinkdavo Notre Da Lietuvos dievų įsikūnijęs geni
Čia priešais katedrą sėdėjo pra ’) Iš laiško broliui Pranciškui -) M. Czapska, „La vie de Mic 3) Lad. Mickiewicz, „Ad, Mic me Katedron pagulėti kryžium jus, Andrius Tovianskis.4)
ncūzų švietimo minisetris Sal Mickevičiui. kiewicz“, p. 219. kiewicz“, p. 208. piliorių mistikoje. Paskui jis Nukelta į 5-tą puslapį.

atsiminti! ge de France ir Quinet paskai

OLD VIENNA

apie jų kentėjimus. Auditorija Mandagūs buvo prancūzai ir traukdavo toli Saint Lazare sto 
neatgaudavo kvapo. Staiga spy kantrūs. ties linkui per kaulus gelian
ruokliškai lenkų tremtiniai pa Ar jie nesuprato, jog pulda čias rudens miglas į privatų bu 
kildavo. Jie būdavo išbalę, ir mas Romos bažnyčią, drąsus tą. Ten jis agapėse dalindavosi 
ašaros tekėdavo pro iįgus ūsus, profesorius niekino visas Vaka laužyta šventąja duona ir nuže 
Iškėlę augštyn rankas, jie su rų Eurorpos institucijas? mintai klūpodavo per Tovians 
Sukdavo: „Vive lą France!“ Lotynų Kvartale darėsi nėra kio laiškų skaitymą.

i O pamaldus protestantas

P. ŽELVA

BALNAS
(Pasaka)

Senų senovėje, kada dar ponai žmonėmis važinėjo, o 
karaliai sostuose sėdėjo, vienoje baudžiauninkų šeimoje gimė 
sūnus. Vargšai buvo baudžiauninkai. Gyveno menkose tro 
belese. Nevisada ir duonos su vandeniu užtekdavo. Sunkiai 
turėjo ponui dirbti ir kentėti, kai supykę prievaizdos bizūnais 
raižydavo jų nugaras. Niekam negalėjo pasiskųsti, nes po 
nas buvo jų viešpats ir su jais elgėsi, kaip norėjo. Ypač žiau 
rus ponas buvo to dvaro, kur gimusį baudžiauninko sūnų 
praminė Laimiaus vardu.

Augo Laimis nebodamas vargų ir nedateklių. Kas die 
na-žiūrėk ir didesnis. Tėvai džiaugėsi ir stebėjosi tokiu sū 
aaus bu jojimu. Vos dviem vasarom praslinkus jau Laimis 
galynėdavosi su savo vyresniais broliais ir veikiai juos prade 
jo įveikti.

Ilgai netrukus ir Laimis vyru tapo. Stiprus, augalotas, lyg 
girios ąžuolas išbujojo. Ponas tuojau prie darbo pristatė. Lai 
mis dirba už du. Visi stebisi — iš kur pas jį tiek jėgos. Sun 
kiaušius darbus jam krauja prievaizdos, o jis neboja, dirba 
sau ri dainuoja. Ne tik stiprus, bet ir gudrus buvo Laimis. 
Vieną kartą pats ponas atėjo pasižiūrėti, kaip Laimis pamiš 
kėja rąstus skaldo. Žiūri jis, kad berniūkštis įskelia storiau 
šią medį, sukiša pirštus į propleišą ir perplėšia.

— Daug jėgos turi, vaikine, — sako jam ponas.
— Ne jėgos, bet proto čia reikia, — atšovė jam Laimis.
— Na, vyruti, jau proto tai tu tiek neturi, kiek aš, tokius 

plotus valdydamas, — supyko ponas.
— Jei proto turėtumei, tai ir sveikas galėtumei rąstus 

pirštais plėšyti.
Ponas visiškai supyko ir visų prievaizdų ir baudžiaunin 

kų aky vaizdo  je sušuko:
— Gerai, aš pamėginsiu, bet jei čia jėgos reikės, tai pen 

kiasdešimt rykščių gausi!
— O jei proto, tai leisi man žirgą iš savo žirgyno išsi 

rinkti ?
— Gerai! — sušuko ponas ir griebė kirvį. Gerokai įkir 

tęs sukišo pirštus į plyšį ir plėš, o Laimis — cakt ir ištraukė 
kirvį. Suspaudė ponui pirštus, raitosi iš skausmo, visiems 
rykščių žada, cypia lyg kačiukas ant uodegytės užmintas, o 
Laimis ir klausia:

— Jėgos ar proto, ko reikia? Aš manau, kad proto rei 
kia, nes į neperskeltą rąstą, proto turint, niekas pirštų nekiša.

Priėjęs prie kito rąsto Laimis rėžia kirviu kartą, antrą, 
trečią, tas veik visai perskyla, tada pirštais perplėšia.

—- Taigi, jūsų šviesybe, reik kirviu prima perskelti ir 
tik tada pirštis plėšti.

— Paleisk, ištrauk pirštus, aš tave rykštėmis užkaposiu.
— Palauk, pirma sakyk kieno tiesa. —
— Jei jėgos turėčiau be tavo malonės pirštus ištraukčiau.
— O jei proto turėtum, nebūtum pirštų sukišęs.
Nors degdamas pykčiu, bet negalėdamas daugiau ken 

tėti, ponas prisipažino pralaimėjęs.
Išsirinko Laimis sau gražiausią žirgą ir jodinėja. Ponas 

pykčiu netverdamas per prievaizdą jį kankina, sunkiausius 
darbus duoda, o Laimis nieko neboja, dirba, dainuoja ir jodi 
rieja.

Kada Laimis buvo pačiame gražume ir stiprume, o žirgu 
lyg paukštis skrajojo. Susivaidijo du karaliai. Prasidėjo ka 
ras. Atjojo vieną dieną karaliaus šauklys iš pono dvaro ka 
reivių imti. Žinoma — ponas pirmiausia Laimį karan išsiun 
tė. Atsisveikindamas Laimis su senais tėvais, seserimis ir 
broliais ramina juos.

— Neverkit, sugrįšiu ir dar dovanų parvešiu. ’
Palaimino jį tėvas, o jis sėdo ant savo žirgo, suspaudė 

pentinais ir tik dulkių debesys paliko ties jo gimta bakūže.
Juokėsi net už pilvų susiėmę seni kariai iš jauno vyro, 

pristojusio į karaliaus pulką: nei kardo, nei jieties nemokau 
čio į rankas paimti.

Kariavimo gudrybių mokytis Laimis daug laiko neturė 
jo. Augštas, tiesus, rūstaus veido, jau pražilęs karvedys pa 
rodė Laimiui, kaip reikia kardu kirsti, kaip jietim smogti, 
ar kuoku šveisti — ir išjojo visi į mūšį.

— Ar negaila mamos? Grįžk geriau, nes preišai moka 
mušti, ir jėgos turi, — šaipėsi ir Laimio seni kariai ir tikė 
josi turėsią daug juoko, kai Laimis verks priešins pamatęs.

Ant vienos kalvos susitiko abiejų karalių pulkai. Lyg 
pasiutę žvėrys puolė vieni kitus. Priešų pulkas buvo daug 
gausesnis. Jų žirgai eiklesni ir vyrai stipresni. Sužvangę 
jo ginklai. Lyg žaibai suplieskė jie saulėje. Žirgų žvengi 
mas, kanopų trypimas, vyrų piktas maurojimas susiliejo vie 
nan ūžesin. Per tokį sąmyšį pamiršo prityrę seni kariai ir iš 
Laimio juoktis. Kirto, mušė, šaukė, bet priešas taip spau 
Jė, kad jau buvo bepradedą trauktis, bet karvedys ragino gin 
tis. Vyrai vėl puolė, bet be vilties laimėti. Gi, žiūri, kad 
viename mūšio lauko krašte aplink vieną jų karį būrys prie 
šų susispietęs ir niekaip negali įveikti. Tai Laimis, tas ka 
rys, kuris lyg žaisdamas kuoku iŠ balnų verčia priešus, lyg 
pėdus guldo. Visi mato: kai apsisuks aplink su kuoka — tai 
ir tuščia. Jau nukritusius, jei kuris nori keltis, tai jo žirgas 
pasagom pribaigia. Visas kalnas lavonų toje vietoje suvirto, 
bet priešų daugybė su įniršimu Laimių vis puola, kad vėl tuoj 
po jo žirgo kojom kristų. Pamatęs tokį vaizdą, karvedys su 
komandavo pirmyn ir vyrai, drąsą atgavę, priešus nugalėjo. 
Kova buvo laimėta.

Nė vienas nebeišdrįso juoktis iš Laimio. Jis jojo šalia 
karvedžio, o parjojus į pilį pats karalius išėjo jų pasitikti. 
Sužinojęs apie tokį Laimio narsumą ir klausia jo:

— Sakyk, ko tavo širdis trokšta? — viską iŠ manęs 
gausi.

— Norėčiau balną gauti, jūsų šviesenybė, — sako Lai 
mis karaliui.

— Ką ten balną! Tu visą dvarą iš manęs gali prašyti,— 
tik per tave aš karą laimėjau, — tu pusės karalystės esi 
vertas. Sakyk, ko nori?

— Nieko daugiau nenoriu, jūstfj šviesybė, tik jei jūs ne 
pagailėtume! man balną dovanoti, tai būčiau labai dėkingas.

Patraukė karalius pečiais ir liepė atnešti patį geriausią 
ir gražiausią balną. Laimis paėm/ė balną pavartė, pažiūrėjo, 
apsidžiaugė ir vėl greit nusiminęs sako.

— Jūsų šviesybė, esu labai patenkintas šiuo balnu ir 
džiaugiuos, bet man jojant nanpo susitikę tavo muitininkai 

akrai pagalvos, kad aš jį pavogiau ir atims iš manęs. Ar ne 
galėtumėt, Jūsų šviesybė, man ir raštą duoti, kad balną su 
visais jo priedais dovanoji man pilnam valdymui.

— Žinoma duosiu, — pasakė karalius, ir liepė raštinin 
kams raštą tuoj surašyti.

Sučežėjo žąsies plunksnos ir raštas buvo parašytas, o 
karalius nusimovęs nuo piršto savo žiedą antspaudą uždėjo ir 
padavė Laimiui. Gražiai padėkojęs karaliui, Laimis atsisvei 
kino su visais ir išjojo namo, nors visi prašė ir visaip kalbi 
no likti karaliaus pulke.

Kiek pajojęs Laimis įmetė karaliaus dovanotą balną į 
pelkę ir dainuodamas parjojo namo. Apsidžiaugė seni tėvai, 
broliai ir seserys sveiko sulaukę. Džiūgavo ir visas kraštas 
sužinojęs, kad karas laimėtas ir nereikės dar didesnės vergo 
vės kęsti. Ponas sužinojęs, kad Laimis jau grįžo, tuoj nu 
siuntė prievaizdą darban jį varyti.

— Ne, neisiu — nenoriu, eik ir pasakyk ponui, kad man 
jis netrukdytų ilsėtis.

Nusigandę tėvai drebėjo iš baimės, o prievaizdai išėjus 
puolė kalbinti Laimių, kad į darbą eitų ir su ponu nesivaidytų.

— Nebijokit, blogo nieko neatsitiks, — atsakė Laimis ir 
išsitiesė ilsėtis. Atbėga antru kart pono išbartas prievaizda 
ir uždusęs, vos žodį ištardamas, šaukė:

— Penkiasdešimt rykščių jau dabar turi, jei neisi dar 
dvigubai gausi. Eik greičiau bausmės atsiimti ir stok į darbą! 

Laimis nieko nesakęs atsikėlė, paėmė, lyg kačiuką, už 
sprando prievaizdą ir išmetė lauk iš trobelės pridurdamas:

— Pasakyk, kad ir pats ponas bus išmestas jei ateis, o tu 
man daugiau nesirodyk ir netrukdyk ilsėtis. —

Nusigandę tėvai nežinojo, kur dėtis iš baimės, o Laimis, 
juos nuraminęs, vėl atsigulė ilsėtis.

Neužilgo atbėga pats ponas su keturiais vyrais virvėm 
nešinąs.

— Sunškit jį ir du šimtu rykščių įkrėskit! — suūžė vos 
:į pirkią įgriuvęs ponas.

— Palaukit, jūsų šviesybė, aš ir nerišamas duosiuos 
plakti, bet pirma pasakyk; kaip tavo dvaras vadinasi?

— Balnas, — atsakė ponas.
— Tad malonėk paskaityti, — ir ištiesė ant aplūžusio 

stalo karaliaus raštą.
Negali būti, sušuko ponas!
— Taigi, sakiau per prievaizdą, kad neitum, o kad nepa 

klausei, tai dabar lauk! Kad per tris dienas čia tavo ir kvapo 
nebūtų. Raudamas nuo galvos plaukus ponas ketvertu sku 
bėjo pas karalių. Karalius, išgirdęs tokią naujieną, pakrai 
pė galvą ir sako: r

— Hmm, pasirodo, jis ne tik narsus, bet ir gudrus, kaip 
lapė besąs. Man nė į galvą, kad jis šito balno norėjo, bet jau 
ką karalius kartą davė, tai atgal neims. Kraustykis iš dvaro 
ir atiduok Laimiui valdymą.

Grįžo nuliūdęs ponas namo, o kitą dieną išsikraustė net 
devinton karalystėn. Laimis vedė kaimyno baudžiauninko 
dukterį ir gražiai gyveno. Nespaudė baudžiauninkų, dalijosi 
su jais visom gėrybėm, ir Balno dvare niekas daugiau nebe
buvo rykštėmis plakamas. Visi mylėjo Laimį, ir su noru vi 
sus darbus dirbdavo. Niekas netinginiayo, nieko nevogė. 
Dvaras buvo visko pilnas, nes žmonės ne varu, bet savo noru 
lažan ėjo ir dirbo kaip sau. (TP)»
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lono-Suisse“, p. 133. pugnanse a cesser dfliciellemc
Adolfas Lebre dažnai negalė nt d’etre Lthuanian, et ii ne 

davo duoti tikslaus pranešimo, m’est pas agreable de me degui 
kiek kartų Madame George ser en Francais)“6)
Sand pažvelgė į profesorių. Ji Lemiamoji valanda Didžiąjai 
visą laiką į jį žiūrėjo. Žiniai artėjo. Tai buvo 1844

r______ j—___ - ........... . Pažangieji profesoriai Mick metų kovo mėnesio 19 dieną,
nepremijuotąjį knygos derlių ir g* minėjimas numatomas rude elet įr Quinet, jo kolegos, visą atsitiktinai Šventojo Juozapo 
plačiau jį aptarusi, statė kandi ni» tai Per *4 laiką norima ge iaįką būdavo slavų kalbų ir Ii šventės dieną, kai poetas audi 
datus, kurių tarpe buvo minimi rĮau pasiroušti. Skaitykite ver teratūros paskaitose. Jie buvo torijai paskelbė Towianskio 
J. Aisits, P. Andriušis, A. Ba t*ng4 aP^e. Mickevičių p. P. idealistai ir jieškojo gyvo tikė mokslą.
ronas ir J. Blėkaitis, komisija L. Girdžiaus „Nepriklausomo jimo. Nekentė religinių ii poli „Dabar, Broliai, mano uždą 

tinių dogmų. vinys prieš Devą ir prieš Jus
Tai buvo jau 1884 metais, yra atliktas“. Dixit et animam 

kai buvo vėl ramu Lotynų Kva levavit.
_ rtale, kada didysis prancūzų Herezija buvo paskelbta iš

Paskutinis „Literatūra ir Me stilistas, rašytojas Ernestas Re katedros.
nas“ numeris pilnas apie Lėni nan, iškilmingai padėdamas Parlamente kilo triukšmas, 
ną. Nežinojome, kad Leninas College de France salėje, kur Švietimo ministeris pasiūlė po 
apie Ljetuvą tiktai ir svajojęs kitados vyko audringos paskai etui pakelti atlyginimą, kad jis 
sirgęs Lietuvos žmonių rūpės fOS> Michelet, Quinet ir Ad. tučtuojau nutrauktų kursą ir

> ^*a's.”‘ T3* mums pasakoja Vai Mickevičiaus bendrą graviūrą vyktų mokslinės misijos Itaii
koncer s*“nfcn*» atidengusi šį iŠmislą. MUt omnes unum smt“, paša jon. Poetas tai laikė parsidavi 

Įdomiau yra, kad Vilniuje ap įį; mu ir nugrimzdimu purvan. Ko
silankė Lenkijos rašytojas Ta — Taį milžinas lietuvis, pil mpromiso jis nenorėjo.

mo metu tars žodį ir eal naskai rT nas primityvių jėgų is anų ai Tada prancūzų valdžia jam
x.._ ___• . lenkai seniai su lietuviais esą dėlių rasių jų pabudimo išvaka davė labai ilgas atostogas su

- " ___ _ o___ J________ ' . Di
apie A. Mickevičių, mės arba šviežiai dangaus įk dingą poeto statula Paryžiaus

■KVLTVRWWraWMIKA
VINCO KRĖVĖS VARDO PREMIJA PASKIRTA
Jonui Aisčiui už knygą „Apie laiką ir žmones“.

Akademinio sambūrio suda pakviestų lietuvį kunigą, 
rytoji jury komisija gegužės 11 Montrealy norima rasti įdo 
dieną, peržiūrėjusi 1954 metų mesnė minėjimo forma. Kadan

nutarė Vinco Krėvės vardo pre je Lietuvoje“ studiją, 
miją skirti Jonui Aisčiui už 
1954 metais išleistą knygą 
„Apie laiką ir žmones“, išleistą 
Čikagoje „Terros“ leidyklos.

Premijos įteikimas, kurin ti 
kimasi susilaukti autoriaus, 
bus Montrealy gegužės 28 die 
ną Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję, kur numatomos premijos 
įteikimo ceremonijos, 1_____
tas ir subuvimas.

Tikimasi, kad autorius įteiki d^rŠreT/Vuris Ta«kė ’ kid ~ lai.tmUžinas Uc.‘UVl8’ mo metu tars žodį ir gal paskai renkai se^ai J ’ P k d PrimityvlM * anV <*i 
tvs iŠ nan inline cavn . . ‘ ‘ « »•-<t aeiių TUSIU JU paDUOimO ISVaKa uave IdUdl Ilgas atostogas

Premiiuotaia knvp-a__^Aniė sur*^5‘ artimais ryšiais. Jis pa rėse. Gimęs iš garuojančios že alga- Aštuonerius metus,
laiką ir žmones“ galima ’gauti ®ako\°’ .aPic, į-. Mickevičių, mės arba šviežiai dangaus įk dingą poeto statula Paryžiaus

Neuriklaiisomną Ti>mvne' kaip lenkų rašytojų tėvą, kuris vįptas; pranašo intuicijas kar sesių gražiausių alėjų sankry 
dakciioie 7722 Georp-e St Vii buvęs didelis rusų draugas tajs sujungiąs su pranašiško žoj, Place d‘Alma, buvo priedu 
■e Lasallė, Montreal 32, P. O. <~V•’J,* P*b‘g° '• /“t“ v'įįa“: . , .
(Kaina 2,50) rus...) ir dabar esą rusai lenką College de France, tas mie Paskutinę paskaitą profeso

ms labai geri... las turisto akiai pastatas Lotv rius baigė Napoleono, Tovians
LIETUVIŲ TAUTINIAI 

DRABUŽIAI PATYS 
GRAŽIAUSI EUROPOJE.
Prieš pat paskutinį karą 

1938 m., Vokietijos sostinėje 
Berlyne buvo surengta tarptau 
tinė taikomosios dailės ir ama 
tų paroda. Per parodą buvo pa 
skelbtas konkursas išrinkti gra 
žiausį Europos tautinį drabužį. 
Specialistų Jury Komisija pri 
pažino, kad pats gražiausias pa 
rodoje tautinis drabužis buvo

LENKŲ RAŠYTOJAS 
VILNIUJE

_ las turisto akiai pastatas Loty rius baigė Napoleono, Tovians
Breza pasakojo, kad J. Baltu nų Kvartale, virto pavojingu kio epochos šventojo, apoteoze.

šio „C ’
rai eina Varšuvos scenoje.
RUSELIAI CENZŪRUOJA

BINKĮ
„L. ir M." praneša, esą Lie 

tuvos rašytojų sekcija apsvars 
čiusi Kazio Binkio „Rinktinės“ 
leidimo klausimą. Esą reikia K.

£ Binkį išcenzūruoti ir nedėti raš 
tų, kurie leidėjams nepatinka. 
Pv.» „Generalinė repeticija” ne__

lietuvlškas/^austas^ail^AT'Ta feljetonai Ruse liotybf7 ----------j-------------
mošaitienės Jis buvo premijuo hai Parcl8ke nepasitenkinimą, dogmų, diplomatijos nei komp vinėj. Kelneriai laukė purbua 
tas augščiausia dovana ir patai ka? ?^kis ideologiškai ir poli rOmisų.
pintas garbės salėje, per visą tlškai buvęs nepastovus. Mat, - 
parodos laiką.

KONCERTUOS LATVIŲ 
SOLISTĖ

Toronte koncertavusi geg. 14 
d., latvių solistė dainininkė Liu 
dmila Seplė Montrealy, St. Lu 
is salėje, 458 Lagauchetiere, 
koncertuos gegužės 21 d., 7.30 
vakaro-; Londone geg. 27 d., 
Hamiltone geg. 28 d. ir St. Cat 
barines geg. 29 d.

ADOMO MICKEVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Montrealy projektuojama pa 
minėti 100 metų sukaktuves 
nuo mirties garsaus poeto Ado 
mo Mickevičaius, kurį savinas! 
lenkai, nes jis rašė lenkų kalba, 
tačiau rašė vien apię. Lietuvą, 
kurią vadino savo tėvyne, ku 
rioje jis gimė, augo, mokėsi 
Vilniaus universitete ir tt. Lig 
šiol dar nė vienas poetas nėra 
taip gražiai ir poetiškai apdai 
navęs Lietuvos, kaip Adomas 
Mickevičius.

Lenkai, norėdami pasisavinti 
A. Mickevičių, dabar falsifikuo 
ja jo raštus; pav. Pono Tado 
poemoje, kurią jis pradeda žo 
džiais — „Lietuva, tėvyne ma 
no, tu kaip sveikata...“ Ir mir 
damas Mickevičius paprašė, 
kad jam paskutinės išpažinties

Lietuviai advokatai 
'! NEIMAN, BISSETT 
I& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public. 

35 Hayden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res.: BE 3-0978 f

Gieda gaideliai“ labai ge židiniu valstybei. Prancūzų par Pagal Paryžiaus policijos slap 
tą pranešimą, egzaltacijoj vie 
na dama tada nualpo.

Lotynų Kvartalas nutilo. Sor

lamente buvo interpeliacijų.
Profesoriaus įtūžimas prieš 

Romos bažnyčios negalią ir 
prieš jėzuitus padvigubėjo. Jį bonos išdykėliai nudažė visą 
palaikė Michelet ir Qumet. Pa Auguste Comte galvą raudo 
goniškų Lietuvos dievų galia nai, o filosofui Montaigne pri 
padvelkdavo vis labjau audito taisė ūsus a la polonaise. Daug 
rijoj. Klausytojai isteriškai kly laiko praėjo, kol nulijo. Paskui 
kdavo. jie bučiavo savo mergaites, iš

Profesoriui buvo patarta dėl vykdami atostogų.
atsargumo priimti prancūzų pi Atėjo troški Paryžiaus vasa 

. Didis vyras nemėgo ra. Turistai sėdėjo Dupont ka

' i psl,

* * *
BALBRIGGAN

*

Visų pageidaujamų tusių, 
vyrams ir vaikams.

Vartokite baltinius, kurie išlai 
ko šilumą kūne ir kartu pato 
gūs nešioti. Penmans lengvi 
medvilnės marškiniai sugeria 
prakaitą — patogiai pasiūti, nė 
ra surišimų, lengvai išskalbia 
mi.

(B-FO-5)

GARSŪS 
nuo 1863 metų.

LENGVI

MARŠKINIAI
* *

rV-
tiSKai Duvęs nepastovus, mat, „Nes aš kažkaip bjauriuosi Nebuvo - karietų nei fiakrų 
jaunystėje buvo aušrininkas, at nustoti būti lietuviu dokumen prie College de France. Rue 
kuriant Lietuvos nepriklauso tališkai, _  atsakė jis, — ir dės Ecoles įsisukęs karštas vė
mybę revoliucionierius, vėliau man yra nemalonu darkytis jas kėlė dulkių sūkurius, raitė 
— be aiškumų. Įvado „Rinkti prancūzu. (Car j’ai quelque re si ir rudo iš karščio knygos vir 
nei“ rašytojas tūlas V. Galinis------------ šelis saulėtoj vitrinoj.
taip pat gavo pylos. Niekaip tie l. Wellisz, „Une Amitie Po-------------
lietuviai negali „pasivyti pla - - --- - - - - --.................... ..................lietuviai negali „pasivyti 
čiąją tėvynę“...

PAMINĖJO DAIL.
PETRĄ KALPOKĄ

Blankiai pavergtoji Lietuva 
paminėjo dail. Petro Kalpoko 
75-sias gimimo sukaktuves.

P. Kalpokas yra gimęs 1880 
m. kovo 31d. Miškinės vienkie 
my, ties Rokiškiu. Lankė Min 
taujos gimnaziją, mokėsi dar 
Rygoje- 1899—1900 metais jis 
lankė Odesos dailės mokyklą. 
1904 m. studijavo Miunchene. 
1907 m. dalyvavo Lieutvių Dai 
lininkų draugijos suruoštoje 
parodoje Vilniuje.

P. Kalpokas buvo realistas, 
linkęs į ekspresionizmą. Jis 
yra sukūręs gana stambių kuri 
nių.

TAISAU RADIO

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.

°) Lad. Mickiewicz, „Ad. Mic 6) Iš laiško broliui Pranciškui, 
kiewicz“, p. 208. 1841.11,1.3.

Aldona-Irena Nasvytytė
MANO JAUNYSTEI

Išeinu pilką rudenio rytą 
Uogienojuos žaliuos pabraidyt: . 
Ima noras kalbėti, sakyti, 
Kad žali uogienojai nuvys. —
Kad palus ten galulaukėj smilga 
Ir numirs tarp geltonų žolių, 
Akys ilgesio ašarai žvilgant 
Nebateis nieks mažu takeliu.

* Tuk-tuk-tuk genys pušį kalena, 
Tuk-tuk-tuk, kaip mažoji širdis. — 
Skrenda gervės — man vasarą mena, — 
Tu tik tolimą šauksmą girdi.
Už sunkių debesų niūrios dienos. 
Už lietingų dienų liūdesys. — 
Šąla vienišos, geista ražienos, 
Pasiklysta vienatvėj širdis.

(Iš „Vėjo dainos“ leidinio).

P. Kalpokas mirė 1945 me Pirmasis NEPRIKLAUSO 
tais gruodžio 5 d., okupantų vis MOS LIETUYOS DEŠIMT 
dėlto išprievartautas, kaip ir METIS. 1918—1928. Parašė: 
komp. J. Gruodis, kuris neatlai P. Klimas, K. F. Kemėšis, J. 
kė okupantų smūgių ir viso sa ” 
vo gyvenimo geriausius darbus 
pasmerkė.

Štai, ką reiškia okupacija.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Aloyzas Baronas.
UŽ HORIZONTO. Romanas, doleris.
Lietuvių knygos klubo leidi Hamiltono LIETUVIAI 
nys. 1955 metai. Adresas: 2334 1948-1954 metais. 202 pusią 
S. Oakley Ave., Chicago 8, Illi piai, didelio formato knyga-al 
nois, USA. Aplankas dail. A. bumas, su daugybe iliustracijų. 
Kurausko. Kaina nepažymėta. Kaina 3 doleriai. Knyga gauna 

ma „Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32, PĘ.

Juozas Vaičeliunas. TĖVY
NĖS SARGYBOJE. Lietuvos nA= hombos 
karininko - lakūno atsiminimai
apie 1932-41 metus. Viršelis kia”’pastatus k žmones, esan
J111, T- Valiaus Autoriaus lei čius tam tikrame nuotolyje nuo tu ir iš to bus daromos išvados, 
dinys, iliustruotas vaizdais is Sprogimo vietos.
Lietuvos kariuomenės, 230 pus §is bandomasis sprogimas

P. Kalpokas mirė 1945 me

Purickis, J. Savickis, M. Yčas. 
Pirmoji knyga. Antras leidi 
mas. Nidos knygos klubo leidi 
nys Nr. 7. Adresas: 3, Šaut 
hern Row, London, W. 10. Gt. 
Britain. Knygoje 175 pusią 

SODAS piai. Kaina klubo nariams 1

International PEASANT
UNION. Monthly Bulletin. Tai 
yra labai įdomus Tarptautinės 
Valstiečių Sąjungos žurnalas, 
labai gražiai leidžiamas, dedąs 
labai daug medžiagos apie or 
ganizaciją ir ypač tautas, esan 
čias už geležinės uždangos. Pas 
kutintais laikais žurnalas ypač 
yra pagyvėjęs, kupinas aktua

Maksio-techmkos naujienos
KAIP VEIKIA ATOMINĖ BOMBA PASTATUS IR 

ŽMONES IŠ ARTI IR TOLIAU ESANČIUS NUO 
SPROGIMO VIETOS.

Šiomis dienomis JAV Neva mi smalsumo. Žmonės buvo su 
dos dykumoje padarytas atomi lindę į apkasus. Nė vienas jų 
__  ___ __ i sprogimas tikslu nuo sprogimo nenukentėjo, 
nustatyti, kaip sprogimas vei Šitie bandomojo sprogimo 

duomenys dabar tiriami eksper

..„r----- _ . . . .. . __ ____________ r AMERIKA SULAIKĖ
lios medžiagos ir vaizdų, be ki lapių, kaina 3 doleriai. Knyga kuris buvo rodomas ii per te SKIEPIJIMUS NUO VAIKŲ 
ta, ir karikatūrų, kurios vaiz gaunama: Mr. J. Vaičeliunas, leviziją, įrodė, kad vienos my ■ PARALYŽIAUS.
duoja gyvenimą ir nuotaikas 195 Drinkwater St., Sudbury, jjos spinduliu nuo sprogimo vie JAV firmos, lenktyniauda 
už geležinės uždangos. Žurna Ont., Canada. u tos, susprogdinus 40 kilotonų mos padaryti biznį iš naujai at
lo kaina 5 dol. metams; adre The BALTIC REVIEW 4 bombą, kuri buvo dvigubai stip rastų skiepų nuo vaikų paraly

sas: 4 W. 57th St., New York moję, — jokia gyvybė negali iš rai neištyrę, paleido skiepus į 
19, N. Y., USA. silaikyti. Pastatai mylios nuoto apyvartą, dėl ko 40 vaikų susir

^ip pat subyrėJo i 8iPu go paralyžium ir du jų mirė.
Valdžia sulaikė skiepijimą ir 

tiria skiepus, nes kai anksčiau 
statai žymiai geriau išsilaiko ir, Padarytais skiepais vaikai buvo 
žinoma, juose esą žmonės turi skiep!Jan?1’,.viakas buvo tvarko 
daugiau galimybių likti gyvi, Je- Pir™e? skiePai.’ matyt>. bu 
negu mediniuose pastatuose. v.? atydziai padaryti ir gerai pa 

Už trijų mylių nuo. sprogimo tlknntL Šie gi perskubiai paleis 
vietos buvo apie 2.000 žmonių. i apyvartą.
Kareiviai buvo tyčia ten pasiųs Reikalą ištyrus, vėl bus leis 
ti, o civiliai buvo atvykę veda ta skiepyti.

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138 sas: 201 West 79 Street, New nr. su F. Dulles įžanga. Adre resnė, negu sprogusioj! Hiroši žiaus matyt pasiskubino ir ee
York 24, N. Y., USA. r- . — — . ~ ... ............................... .................. . . . r > t s

M. D. M O R T O N

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

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS. 

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

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

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. Telef. LO 8951. 
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TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
IsdefonasEM. 6-4182

Vasario 16 gimnazija pavojuje! bus'^ ®e.t ^au Pusantros 
Skubiai jai aukok!! nuotolyje pastatai išsilaikė.

Pabrėžiama, kad mutiniai pa

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„PARAMA“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Dundas-Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO 

Įsteigtas prieš 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

i rūšių pataisymuose. Motorų 
pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

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

Ontario Motor* League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’mą.

■ ■ Didelis patyrimas įvairių 
: : perstatymai bei pakeitim

ft
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VISI Į NIAGARĄ!
Š. m. gegužės m. 28 d., šeštadienį, 7 vak v. i 

NIAGAROS APYLINKĖS SKAUTAI RĖMĖJAI ... 
Niagaroje,

Stamford Centre Memoriall Hali, 1 u 
154 Portage Road North, 

rengia i

didelį šokių!vakarą
Grieš iš Amerikos geras orkestras. Turtingas bufetas 

su skaniais užkandžiais ir stipriais gėrimais.
Pelnas skiriamas skautų reikalams. Tautieti, savo atvy 
kimu paremsi Niagaros skautus tinkamai reprezentuoti 
lietuvius pasaulinėj skautų Jamboree, kuri įvyks rug 
pjūčio m. pabaigoj prie Niagaros. Rėmėjai.

Laukiama visų' londoniškių 
ir artimesnių apylinkių lietuvių 
malonaus atsilankymo.

GAVO PILIETYBĘ
Gegužės 7 d. Londono teis 

mo rūmuose tarp daugelio ki 
tų, didokas būrys Londono lie 
tuvių gavo Kanados pilietybės 
dokumentus.

Pagal teismo nustatytą tvar 
ką, pilietybę jie turėjo gauti 
tik apie birželio mėn. vidurį, 
bet artėją rinkimai į Ontario 
provincijos parlamentą reikalą 
paskubino.

RUOŠIASI BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMUI

Londone gyveną pabaltiečiai ..

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ R O B Ų

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

MAMERTAS MACIUKAS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

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

Sil AG AR A F ALLS 
DIDELIS ŠO KIŲ VAKARAS.

Š. m. rugpjūčio m. 18—28 d. je, 154 Portage Road 
d. prie Niagara an the Lake įvy skautų rėmėjai rengia 
ks Pasaulinė Skautų Jamboree, šokių vakarą, kurio visą 
Manoma, kad iš įvairių pašau skiria skautams. Tikimasi su

North, 
šaunų 

i pelną

giškas birželio dienas 1941 m. BENDRUOMENINĖS PAS....
Be pabaltiecių pasitarimuose da
lyvauja ukrainiečių, vengrų ir Atkelta iš 3 puslapio.
kt. — atstovai. yra prie 1—1,50 dol. bileto kai

Minėjimą numatoma ruošti nos prisegti 5—10 et., uodegė 
birželio mėn. 14 d. miesto bib lę. Dėl jų juk negrįši į namus, 
liotekos auditorijoj, Queens nešauksi kasininkui „plėšikai“. 
Avė 305 nr. L. E-tas. Penki centai (vaikų pamėgtas

skautų. Niagaros skautai, be ir artimesnių Kanados vieto 
abejo, turės daug svečių lietu vių. P. B.
vių skautų bei skaučių ir jų bi Pastaba: primename, kad 
čjulių iš Amerikos ir Kanados. Memorial Hall yra Stamford 
Jau dabar pradedama spręsti, Centre, 154 Portage Road N. 
kur tuos svečius pątlapinti ir Važiuojantieji nuo Toronto ir 
pamaitinti. Tam reikalui bando St. Catharines Queen Eliza 
ma sutelkti kiek lėšų. beth keliu dar prieš Niagarą pa

Niagaros skautai yra laimin suka ties rodykle rodančia 
gi turėdami veiklų skautų rėmė „Stamford“. Važiuojantieji iš

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SON 3
15 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

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

pinigas ledams) nedidelė suma, publikos atsistojimu ir vėl atsi 
o jau per 400—500 asmenų su sėdimu, išėjimu ir atėjimu (ne 
sidarys ir keliasdešimt žaliukų, žinai žmogus, ar kalbės kas no 
Gal kiek sunkiau bus laužti pir rs ar ne, sveikins ar gėles įtei 
mus ledus. Vėliau tas paliks ks!!) buvo tokia nevykusi, kad 
lyg ir nerašytas įsakymas, ar ne vienam pagadino visą nuo 
Bendruomeninio gyvenimo ne taiką.
atskiriamoji dalis. Atsiskaity Scenoje, kuo daugiausiai ven 
mas labai paprastas: išpardavus kime visokių sveikinimo kalbų, 
biletus (dar tą patį vakarą) K šampano bonkų įteikimo ir pan. 
LB ap. Kultūros Fondo įgalioti Užtektų, jeigu keli augšti vie 
niai ateina į salę, atsiskaito su tos pareigūnai — kanadiečiai 
kasininku, išduoda pakvitavi tartų žodį. Savo retoriką pali 
mą ir „procesas“ baigtas. kime išklmingai vakarienei,

Aukos, prašymai, durų klebe (jeigu tokia būtų) arba tiesiog 
nimai, nėra malonus dalykas. — vienas įgaliotas asmuo tik 
Ne kiekvienas moka auką išpra išvardina sveikintojų pavardes, 
šyti, he kiekvienas mėgsta ją Ir tuo reikėtų pasitenkinti.
ir duoti. Tad tų penkių centų Artinasi ir vasaros atosto

jų būrelį. Štai š. m. gegužės m. Amerikos per Niagarą važiuoja '^'^s***^***^^ mintį KF vertėtų artimiausiu gos — gegužinių laikotarpis.
28 d. Niagaroje, Memorial salė kelui nr. 8.

LONDON, : Z
NEPRALEISTINA PROGA.

Gegužės 21 d. — šeštadienį koncertą.
Londono lietuvių skautai mies Dainuos šiemet Toronto kon 
to bibliotekos auditorijoj, Que servatoriją baigiąs solistas Vac 
en‘s Avė, 305 nr., rengia lietu lovas Verikaitis, akomponuos 
vių motinų pagerbimą ir didelį p. Bernotienė. Pradžia 7.30 vv.

Į Adamonis ir Budriūnas
| „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

I
 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 O E 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.

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.L X CXXJLLXCLLAAV p* IO LA

NICK'S TAILOR SHOP
: ; PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — W1 8013

laiku įgyvendinti. Iki parengimų salėse turime
Dar truputį sustosiu prie gan daug laiko. Aptarkime, ap 

koncertų, įvairių metinių pro galvokime rudens ir žiemos se 
ga ir jų kartais organizacinius zono subuvimus valdybose ar 
nedateklius. Čia norėčiau grįžti organizacijų atstovų posėdžiuo 
prie „Varpo“ dviejų metų pro se. Keli, bet geri pasilinksmini 
ga suruošto koncerto Eaton mai, koncertai ir bendrai didės 
auditorijoje. Kiek pats kon ni lietuviški suėjimai, atstos ir 
certas meniniu lygiu stovėjo la atlygins tą visą darbą geriau, 
bai augštai, tiek jo pabaiga netgu ad hoc surengtų dešimt 
su sveikinimais, scenos uždan pasilinksminimų.
gos atidarymu ir uždarymu, K. Baronas

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

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popreris.

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

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

482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270. j

I
 NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ IS ŠIŲ ____ |

REIKALŲ," KAIP P V.: ‘j 
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)
i 1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;

g MONTREAL 22. TEL.: FI 2507. 1
g Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną. J

t DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.
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Detect* T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

Dr. Roman Pniewski

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6^0 vai.

I
Groserija - alus :

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. ;
Sav. E. BAIKAVICIUS.

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

StaNu
HM ’p. % . PWO((V

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

šeštadieniais — visą dieną. 
Kropti* po 8 T*1-irBkinro>.

RAINBOW 
Distributors Co. 
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstątymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
597 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. ; :

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

!
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

DE LUXE DRY CLEANERS 
143—8th AVENUE, LACHINE 

ME 7-6727 Sav-: p- Rutkauskas.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Telk RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAMILTON GEGUŽINIŲ SEZONO |
TAUTYBIŲ PASIRODYMO SAVAITĖ. J ATIDARYMAS I

Gegužes 16—23 dd. Hamiltadieniais, sutraukia daug augs 
tone yra „citezenship“ savaitė.tos padėties kanadiečių. 
Ta proga, gegužės 20 d., 7.30 Mūsų mielosios ponios ir pa 
vai. vakaro, Forum salėje, Bar neles prašomos pasipuošti su iš 
ton Str. E. (Wenthworth Str. imtinu dėmesiu, kas duos mu 
kampas) įvyksta tautybių pa ms progos parodyti kanadiečia 
sirodymas. Programoje daly ms, kurių tikimasi bus nemaža 
vauja ir lietuviai. Įėjimas nemo dalis, mūsų augštą kultūrą ir 
karnas. Visi hamiltoniečiai kvie europietiškų eleganciją, 
čiami atsilankyt. Tūkstančiu suvažiuokime į
KLB HAMILTONO APYL Šią Pirm£»ą gegužine> kuri ivY

v nncDolNreiMAc ’ ks bet k°kiam orui esant ir gra V-BOS PRANEŠIMAS. žiausioje vietoje! Sk. &St.
1. Lietuviškas Pusvalandis,... onvn n . „irrDiniuiii per radijo stotį CHML banga sV’ POVILO LIUTERIONIŲ 

900, bus duodama geg. 24 d. bažnyčioje, Gore ir Hughson 
vakare nuo 9 iki 9.30 vai. Pro gt. kampe, gegužės 22 d., 1 v. 
gramoje: Mrs. E. Hyder įžangi po pietų, lietuvių pamaldos, 
nis žodis ir plokštelių muzika.

2. Padėka. KLB Hamiltono 
A-kės V-ba reiškia gilią pade 
ką p. Iz. Matusevičiūtei už 
įdomią paskaitą skaitytą Moti 
nos dienos minėjime, Hamilto tarp Hamiltono ir Toronto, 
no liet. Vysk. M. Valančiaus Vyt. Narušio ūkyje prasidės ge 
šeštadieninės mokyklos moki gužinių sezonas. Gegužės 22 d. 
niams už atliktą programą, numatomas sezono atidarymas. 
Ypatinga padėka tenka moky Jau daug kas yra užsisakę arba 
tojams: Ant. Grajauskaitei, J. rezervavę vasaros atitinkamas 
Mikšiui, A. Mikalauskui, kurie datas, 
atsisakydami savo laisvų valan ]~ ' 
dų nenuilstamai dirba su mažai linksminimo vieta yra puošia 
siais.

Taip pat dėkojame visoms or menys, ir daromi kiti pagražini 
ganizacijoms ir prekybininkui mai. Be to, perdažoma šokių ii 
VI. Kybartui už prisidėjimą pa pavėsio salė, žodžiu, lankyto 
gerbti gausingų šeimų motinas jai turės progos gražiai pasišok 
įteikiant'joms po dovanėlę. Ne ti puikioje šokių platformoje, 
maža padėka tenka ir visuome 
nei už gausų atsilankymą minė teikia puikų vaizdą pasigrožėti 
jime bei aukas, surinktas prie 
įėjimo Vokietijoje esančioms 
motinoms sušelpti. 
KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

PIRMOJI GEGUŽINĖ,
rengiama TF, šiemet įvyks Vic 
toria Day, gegužės 23 d., pirma 
klasėje Brant Inn salėje. Į ją 
laisvai įsitenka 850 svečių. Ša 
lė yra laivo imitacija ir, kadan 
gi savo viena puse liečia ežerą, 
atrodo iš tikro, lyg būtum, žmo 
gus, laive! Ši salė laikoma ge 
riausia Hamiltono ir Toronto 
apylinkėje ir į savo vakarus, ku 
rie vyksta penktadieniais ir šeš

Pirmoji gegužinė

VYT. NARUŠIO ŪKYJE 
įvyks š. m. gegužės 22 dieną.

Gros puikus orkestras; šokiai ant lygios platformos.
Poilsis po stogu ir saulėje. Visa vietovė pagražinta.

Pradžia 2 vai. popiet.
P. S. Blogam orui esant, gegužinė nukeliama į 

gegužės 29 dieną.

Dėmesio! Dėmesio! J
Ten pat, gegužės 23 d., (Victoria dieną), antra gegužinė ' 

PRASIDĖS GEGUŽINIŲ | BENDRA VISOMS TAUTYBĖMS. ;
SEZONAS | GROS LABAI GERAS ORKESTRAS!

Gegužės 22 d. pusiaukely ■‘k©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-, 
Nuo š. m. birželio 1 d. jie bus 
tikri garažo savininkai.

ESTŲ SUVAŽIAVIMAS PAS 
NARUŠĮ

Birželio 25 ir 26 dienomis 
Kanadoje įvyks estų suvažia 
vimas, kuriame dalyvaus Kana 
dos ir Amerikos estų organiza 
cijų atstovai. Suvažiavimas vy 
ks lietuvio Vyt. Narušio valdo 
mame ūky netoli Hamiltono vimą! 
(Lake Medad Ont., R. R. 1), Labai dėkojame mūsų gerie 
t. y. netoli kelio Nr. 5. Ta vie siems talkininkams: J. Kazlaus 
ta yra puikiai žinoma Hamilto kienei, A. Motuzienei, E. Gro 
no, Toronto ir kitų apylinkių vienei, Br. Šopiui, L. Balčiaus 
miestų lietuvių kolonijoms. kui, P. ~ 

Lietuvių ir latvių organizaci nui.
jos rengiasi savo kaimynus ati Atskira padėka V. 
tinkamai pagerbti ir pasveikin tei už šokių paįvairinimą gra 
ti. žiąja lietuviška daina!

PAHiKA Didelė padėka visiems svečia
ms už Tamstų, palyginti, skait 

Atsiprašydami už praleidi lingą atsilankymą! 
mą p. Kotrynos Meškauskie Visus maloniai 
nės, mūsų padėkoje sąryšy su mūsų pirmąją gegužinę 
„Čiurlionio“ koncertu, į 
dės, šia proga tariame mielajai einantį pirmadienį, gegužės 
poniai nuoširdų ačiū už pernak dieną, 
vydinimą ir gražų priėmimą 
čiurlioniečio.

Kun. dr. M. Kavolis.

Dabar ta puiki vasaros pasi

ma, dažomi medžiai, tvoros, ak

Žodžiu, lankyto

Greta esantis Medad ežeras

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKA AB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
, Tel. LI 4-6405

VANCOUVER, B. C.
KUR DU PEŠASI TREČIASIS NAUDOJASI.

O vis dėlto vienybės neišsižadėkime.
Kad vienybė didelis ir svar yra išrinkta bendruose rinki 

bus dalykas, apie tai daug ne muose, o kita dalis yra deleguo 
tenka kalbėti. Atrodo, kad šią ta kiekvienos organizacijos, 
tiesą turėtume suprasti visi. Vancouverio lietuviai būti 
Pagaliau mus tai vienybei įpa nai turėtų išeiti į šį kelią, atsisa 
reigoja ir Lietuvių Charta, ku kyti nesugyvenimo ir vieni ki 
rios dėsniais sudaryta Bendruo tus visur ir visada remti, 
menė. Ir bendruomenės nuosta 
tai aiškiai sako, kad Bendruo 
menės organizacija kitų lietu 
viškųjų organizacijų neneigia 
ir nenaikina. Atvirkščiai, ji vi 
vas lietuviškas organizacijas 
jungia ir vienija.

Kanados 
menė, eina 
keliais, nes 
tatus, pagal 
giant sąlygų, sudaromi vietos 
seimeliai arba vietos tarybos, į 
kurias įeina ne tiktai rinkti ats 
tovai visuotiniuose rinkimuose, 
bet ir organizacijų deleguoti. 
Todėl labai keistai ir nenuošir 
džiai skambėjo KLB Vancouve 

Mūsų ketvirtasis metinis ko rio apyl. pirm. p. Juškaičio tei 
ncertas, sutraukęs 184 svečius, girnas, kad minėjimai priklausą 
laikytinas pavykusiu. Jo prog tiktai.... Bendruomenei, 
ramą išpildė: prof. Zanko P. 
Zankov, Karin Zankov, L. Stur

Lietuvių Bendruo 
dar konkretesniais 
yra priėmusi nuos 

kuriuos, atsižvel

resnio kelio nėra.
Tik 

Kor.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

IONO J.JUŠKA1ČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

PAJIESKOJIMAI
Pajieškojimas iš Irkucko!
Prašomi atsiliepti Butrimai, 

Jankūnai ir Simaškai, kilę iš 
Šis teigimas skamba dar keis Šiaulėnų. Prašoma rašyti (ar 

maitytė, L/T šukytė^E. ^c/Ed kai apylinkės valdyba, p. skambinti tel. CH 8495) J Pet 
wards, D. Zankov-Lepinskie ir Jakaičio iniciatyva, pasisavinimų 5556—1 Avė Rosemou 
S. LukoŠevičiūtė. Visiems šie no V1SOS B1r‘t ^Kolumbijos pro nt., Montreal, Quoe. 
ms menininkams nuoširdžiai dė vlnclJos va dybos vardą, 
kojame.

Ačiū K. Baronui už konfera

Balakauskui ir P. Leilio

* * *
— Kas žino kur 

ar paskutiniu laiku gyveno p. 
Stasys Kukulis, apie 
žiaus, prieš du metu gyvenęs 
Toronto, Ont. Turintieji bent 
kokių žinių prašomi rašyti: Vi 
ncas Urbaitis, 134 Market St., 
Hamilton, Ont. Yra labai svar 

Taip bus reikalas.
„literatūrininkai“,

dabar yraTuo tarpu yra organizacijų, 
kurios mielai tiktų dalyvauti 
Bendruomenės veikloje, tiktai 
jos nepriimamos. Ar tai daro 
ma pagal Bendruomenės nusta 
tytą raidę ir dvasią?

Kai taip reikalai tvarkomi, 
tai „trečias naudojasi“, 
vadinamieji 
kuriuo vardu maskuojasi komu 
nistai, pajutę, kad lietuviai su

42 mt. am

gamta; norintiems graži vieta 
pasimaudyti ir paplaukyti valti 
mis. Ki. G.
DU LIETUVIAI ATSISTOS 

ANT SAVŲ KOJŲ
Kelis metus vargęs miške ir 

susitaupęs pinigų Petras Armo 
nas ir automobilių mechanikas 
Zenonas Bolskis, įsigijęs me 
chaniko vardą dar Olandijoje

• ir ilgą laiką dirbęs Queenston
1 Motors Lttd. garaže, dabar abu 
; susidėjo ir nusipirko Andys ga
1 ražą, Stonei Creek, Barton Str. 
ir Dewitt Side Rd. kampas. 
Prie garažo yra krautuvė, ku 
riai jieškomas tautietis nuomi 
ninkas ar sąžiningas pardavė 
jas.

Į p. Bolskį jau ir anksčiau 
Hamiltono lietuviai kreipdavo 
si, kaip į prityrusį mechaniką, —. -------u-----------------  —---- j —-—..............- v— £ --------- ------------------- -c, --------------- —

ir jis kruopščiai mašinas šutai ros Basaitės moterystės ryšį pa buvo didelės ir gražios; pasaky ma yra nustatyta Kr. Tarybos sches 
sydavo. Tad dabar jis dar ge 
riau galės visiems patarnauti.

Panavai

11 Carlton Clothes Shop
| LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
g Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
3 rūbų siuvykla.
$ Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
t Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
g Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus
K ir nesame patyię nusiskundimų.
| I Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
g I ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
g Telef. J. A. 2-6439.

* * *
— Pajieškomi Zuzana Batkė 

skilę, nebendrauja ir net vieni nienė-Abramikaitė, duktė Jono, 
kitų parengimus boikotuoja, — gim- 1890 m- Ryg°j ir inž- Pet 
sukruto ir naudojasi. Dar blo ras Batkėnas, gim. 1887 m., tu 

kviečiame i giau> kad Jie» visaiP kurstyda ūmomis žiniomis po kapitulia 
o.........      Brant ™ Sėtuvių tarpe neapykantą ir cijos gyvenę Austrijoje. Petro

pavar Inn, Burlington, kuri įvyks at siundydami vyresnės ateivijos "'1' Schutziene, 1944 m gyve
■ - 23 žmones prieš naujuosius atei nusl rVtll Vokietijoje. Artimu

vius, tuo sėja dar didesnę ne BĮ pajieškomi Julijonas Valtie 
TFA Kanadoje Hamiltono apykantą ir mažiau sąmonin kūnas, gim. 1887 m. Lietuvoje,

gus vilioja pas save. Panevėžio apskr., Rozalimo
km. ir Adelė Voichenauskaitė, 

Paip toliau neturėtų būti, mokinė, gim. 1929 m. Rozali 
\Y7TN T /"AT3 ZA ■ Ypač, jeigu B-nės apyl. V-ba me, Panevėžio apskr. Augščiau
W 11 iL/Ok/lAj nori būti visos Britų Kolumbi minėtiems asmenims yra labai

Č AI Twins VFRTI ivt-q j°S atstove. Tai yra nebloga, svarbių žinių iš jų artimųjų. Pa
3AUH1U3 vtsiuvLi. bet šis užsimojimas ypač įparei tys pajieškomiejo arba žinantie

Gegužės 7 dieną Švento Pra Vakare ponų Januškų bute g°ja bendruomenininkus jung jį jų adresus, prašomi tuojau
nciškaus bažnyčioj jauneve vyko vestuvinis pokylis. Žmo ti visas sroves ir *visas organiza susisiekti su PLB Vokietijos
džių Juozo Jakubausko ir Alvy nių susirinko apie 30. Vaišės cijas į vieną bendrą, kuriai for Krašto Valdyba adresu: Litaui

. ............... „ ”” . ’ ; Zentralkomitee, (17a)
laimino kunigas V. Rudzins ta daug kalbų ir linkėta" jauna ir kurios pagrindu pasekė Mon Weinheim - Bergerstr., Post 
kas. Jaunoji Alvyra buvo evan vedžiąms saulėto ir gražaus su trealio lietuviai, įspūdingai su fach 233. 
gelikų tikybos. Bet ji su didele gyvenimo, ir šviesios ateities, darę Seimelį, kurio dalis narių 
meile perėjo į katalikų tikėji Dalyvavo giminės; pažįstami, 
mą. Per tris savaites buvo pa bičiuliai ir prieteliai. Buvo atvy 
rengta prie tikėjimo, tiesų ir pa k į • iaunoio sesutė ;s čika 
krikštyta. Ji yra lietuvaitė iš US1 “l.J T? • v ■ 
Kauno. Krikšto tėvais buvo Juo ^os’ Visi dalyviai linkime jau

Skyriaus Valdyba.

PADĖKOS
Širdingai dėkoju visiems taip 

zas Mikelskas ir Eugenija Pa navedžiams ilgiausių ir laimin skaitlingai atsilankiusiems į ma 
kauskienė iš Windsoro miesto, giausių metų. Z. T.
*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<>©©©©©©©©s

DAR APIE MOTINOS DIENĄ MONTREALYJE...
Atkelta iš 2-ro psl.

no mokinių koncertą; gerb. kle 
bonui kun. J. Kubiliui, S. J., 
užrašiusiam visą koncertą į dik 
tųfono kaspiną ir vėliau mums 
tą koncertą pademonstravu 

programai, įdėjo, daug pastan ir įdomi. Auditorijai gyvai plojam; p. I. Kibirkštytei už pa 
gų, davusių labai gerų vaisių, jant, prelegentei įteikta gėlių rtipinimą salės ; pp. R. ir L. L) r 

Minėjimą pravedė mokytoja puokštė. bonams, p. M. Stankaitytei ir
A. Vaišvilienė, pradžioje tarusi Meninė programos dalis bu įkainiui Lukoševičiui, padėju 
trumpą dienai pritaikytą žodį, vo pradėta „didžiausio“ jos da ūam koncerto metu tvarkytis, 
po kurio mokinės įteikė gėlių lyvio — Arūno Ališausko, N. gražius sveikinimus n gėlės 
keliolikai motinų, kaipo simbo P. seselių išlaikomo vaikų dar be* dovanas ■ mokinių tęvų 
linį pagarbos ženklą visoms lie želio lankytojo, eilėraščiu. Ro vardu p. Jonui Lukoševičiui, 
tuvėms motinoms. semounto. mokyklos mokiniai Montrealio Seimelio n Liet.

Toliau kalbėjo A. V. parapi šoko kelis tautinius šokius, at Kultūros Fondo vardu p. Irę 
jos klebonas kun. J. Kubilius, liko masinį vaizdelį „Tortą ma 
S. J. ir Kultūros Fondo Įgalio mytei“, K. Gerhardaitė pagro 
tinis bei Montrealio 
Prezidiumo narys S. 
pasveikinęs motinas 
kęs joms linkėjimus.

Pagrindine šventės 
te buvo Dr. O. Šidlauskaitė, at mi. Rengėjoms priklauso visuo 

i menės dėkingumas už tokio 
S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* ta apie motiną ir jos vaidmenį gražaus minėjimo surengimą, 

šeimoje buvo aktuali, turininga Dalyvavęs.

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ukiai *Sklypai 
■^Bizniai ’‘Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės
A. PRANCKEVIČIŲ...

Hamilton Office .... 913

RIDOUT
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

pas: —
LI 9-4121.
Main St. East.

S te buvo Dr. O. Šidlauskaitė, at 
T vykusi iš Ottawos. Jos paskai

Seimelio jo akordeonu, o Verdūno mo 
Kęsgailą, kyklos mokiniai suvaidino „Ka 
ir pertei ralaitę Teisutę“.

Kaip matome, programa bu 
prelegen vo įvairi ir, reikia pasakyti, įdo

* * *
— Pajieškomas p. Pranas 

čeičys, panevėžietis svarbiu in 
terview su Brazilija. Prašau ra 
šyti: J. Parojus, 7240 Querbes 
Ave., Montreal, Canada.

* * *
ŽUVĘ, LIETUVIAI KARIAI.

1. Aschibergas Adolfas, 21.
5. 1926, 2. Cirulis Edgars, 12. 
2. 1914, 3. Czernewicz Wanzel, 
22. 5. 1924, 4. Jukeus Kisimiz,
6. 2. 1923, 5. Juzėnas Alfonsas, 
2. 12. 1923, 6. Kartnanski Wac 
law, 23. 4. 1923. 7. Krepstul St 
anislaus, 24. 4. 1923, 8. Lygeit 
ra Vaclav, 23. 6. 1923, 9. 
crus Juozas, 26. 12. 1927, 
Mickevičius Edvardas, 1. 
1923, 11. Najus Peter, 3.

nai Lukoševičienei ir p. Š. Kęs 1927, 12. Navarauskas Stasys, 
gailai, pp. Aneliūnams ir pp. 27.1. 1919, 13. Paskevicz Vik 
Pakuliams.

Koncerto rengimui'buvo su 
aukota 137,86 dol., išlaidų tu 
reta 107,86 dol., likutis 30 dol. 
įteiktas Aušros Vartų klebonui 
bažnyčios statybos reikalams. 
Visiems ir už viską nuoširdžiai 
dėkinga E. Kardelienė Betrgstr., Postfach, 233.

Mi
10.

7.
12.

tors, 7. 5. 1917, 14. Pumputis 
Adomas, 14. 5. 1917.

Artimieji arba šiaip suintere 
suoti asmenys prašomi kreiptis 
j PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybą adresu: Litauisches Zent 
ralkomitee, (17a) Weinheim)

Tel. TR. 1135

VICTORIA CLEANERS & DYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė .......... ....0.90
Skrybėlė ....................0.85

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

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

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

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. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

LIŪDESIO V A L A N D O I

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



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
—i.

19SS» V. 18. — Nf. 20 (420)

Si sekmadienį, gegužes 22 diena, 
LIEUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTUVĖS
Prof.jDr. J. Pajaujis padarys pranešimą ir tarptaut. politikos apžvalga

Šį sekmadienį, gegužės 22 kviestas iš JAV sostinės, Wa Prof. Dr. J. Pajaujui galima liau Vytauto Didžiojo Universi šiaurėje, atsiskyrusiam nuo lie ninkas ir kaip politikas, tai jun 
dieną, 12 valandą, tuojau po pa shingtono, Profesorius Dakta bus duoti ir paklausimų, į ku tete Kaune ir Vilniaus Univer tuvių, ! ” < •
maldų, Aušros Vartų parapijos ras Juozas Pajaujis. Iriuos jis atsakys,
naujojoje salėje po bažnyčia,' Prof. Dr j Pajaujls> ta pa> Kadangi Prof. 
1465 rue de Seve, įvyks Lietu , r. .
vos Steigiamojo Seimo, padėju cia Pro^a’ padarys ,r 
šio Lietuvos Respublikai pag tarptautines politines padėties ______________________
rindus ir nustačiusio' Lietuvos apžvalgą, šis jo pranešimas bus pranešimų, ir gauti daug naujų,) 
santykius su kitomis valstybė ypač aktualus, nes prof. Dr. J. įdomių ir svarbių žinių, 
mis, minėjimas, į kurį kviečia Pajaujis dirba kaip tiktai pašau - - — 
mi atsilankyti visi lietuviai. 1

sugrįžo į New Yorką, giant šias dvi neišskiriamas žm 
jsitete. Jis taipgi yra buvęs Sei bet buvo pakviestas dirbti į onijos gyvenimo sritis, jo patir 

Kadangi Prof. Dr. J. Pajau mo naryS įr Laikinosios Lietu Amerikos sostinės, W’ashingto tis yra labai didelė ir todėl jo 
jis yra puikus kalbėtojas, tai at vos Vyriausybės Darbo ir sociano> &arsi4J4 bibiloteką, kur ii pranešimas žada būti ir įdomus 
vykusieji į minėjimą turės tik ... ... . . . dirba ligšiol, turėdamas galimy ir svarbus. Todėl visi atsilanky
rą malonumą pasiklausyti jo hniy re,kahJ ministens, 1 J41|bę sekti pasaulinės politikos rai kime į Lietuvos Steigiamojo 

^metais. pa^jaine pasaulinės politikos Seimo minėjimą ir į pasaulinės
Į Amerikon atvykęs, buvo pak cent koks dabar JAV so'—---------

TA *• z-» r n o » t t i movi Irrvn J **
politikos, kokia ji dabar yra ir ............................. 1 ” I . r / ~ | centre, uctucii yid inv su 1 . . J J i r rot. Dr. Juozas Pajaujis yra viestas profesorium i Amerikos . kokia numatoma, apžvalgą.

linės politikos centre — katile, Daktaras ekonomijos mokslų.1 universitetą Aliaskoje, Ferbenk stine Was ington. ■ Į)abar daug kalbų apie karą
Apie Steigiamąjį Seimą kai kuriame verda visos politinės Jis yra buvęs profesorium Lie se, kur profesorium buvo trejus[ Kadangi Prof. Dr. J. Pajau ir taiką, — kaip iš tikrųjų bus 

bės specialiai tam tikslui pa aktualijos. Įtuvos Prekybos Institute, vė metus. Atsibodus jam gyventi jis visą laiką dirba, kaip moksli artimoje ateityje?

MOWT1REAL
Į STEIGIAMOJO SEIMO MINĖJIMĄ

Prof. Dr. J. Pajaujis lėktuvu at TUOKIASI Cliford J. Tooker 
skrenda šį šeštadienj, geg. 21 ir Birutė E. D. Yakštys.
d., priešpiet. Sekmadienį, geg. AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
22 d., 12 vai. Aušros Vartų sa TIKOS KURSAI
Įėję jis darys viešą pianešimą, daugįau paskaitų šiais mokslo 
apie ką skaitykite paskutmia metajs neturės. Mokslo metu 
me puslapyje skelbimą. Mmėji užbaigimas ir pažymėjimų lan 
mu rūpinasi speciali komisija, kiusiems įteikimas bus birželio 
kuri talkina rengėjui — Mont 4 d Smulkiau kiekvienas lanky 
rieaho Lietuvių Seimelio Piezi tojas bus painformuotas laišku 
diumui, veikiančiam pogal Sei jr per spauda- Kursų vedėjas.

ATEITININKŲ IŠKILMĖS 
MONTREALY

Gegužės 14 dieną Aušros 
Vartų bažnyčioje įvyko Ateiti 
ninku organizacijos iškilmės — 
iš ryto sendraugiai turėjo susi 
rinkimą ir išsirinko naują vai 
dybą, kuiron išrinkti Dr. St. 
Daukša, p. Gaputytė ir p. Gau 
dzė.

Po Sumos, kurią laikė ir pri 
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Raibužis, metu jaunieji ateiti 
ninkai davė įžodį bei priesaiką. 
O agapės metu, kuri buvo pa 
ruošta labai gražiai, į jaunuo 
sius ateitininkus kalbėjo D. Jur 
kus, St. Daukša, kun. J. Kubi 
liūs ir kit.

mėlio plenumo nutarimą.
MERGVAKARIS 
Lukoševičiūtei, 
inžinieriaus Kubiliaus, buvo 
ruoštas pp. Rimkevičių bute 
gūžės 13 d. Dalyvavo apie 
vien moterų, kurios nuotaką 
dovanojo gražiomis dovanomis 
ir linkėjo laimingo būsimo šei 
mos gyvenimo.

Karolinai 
ištekančiai už 

su 
ge 
40 
ap

Visus kviečiame į iškilmingą pirmosios Kanadoje

Vinco Krėvės vardo

LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTE1KIMĄ-BALIŲ,
kuris jvyks gegužės 28 dieną, 7 vai. vakaro naujoje Aušros 

Vartų parapijos salėje, 1465 rue de Seve,
DALYVAUJANT LAUREATUI JONUI AISČIUI

ir stipriausiom Montrealio lietuvių meninėm pajėgom.
PROGRAMA:

I dalis — Iškilmingas literatūrinės premijos įteikimo aktas.
II dalis — Dainos, muzikos, modernaus šokio ir literatūros 

vakaras-koncertas, kuriame maloniai sutiko dalyvauti:
a) Liet, valst. op. sol. E. Kardelienė, b) pianistas K. Smilgevi
čius, c) modernaus šokio šokėjos B. Vaitkūnaitė ir J. Kvietytė, 
d) Dramos aktoriai — B. Pūkelevičiūtė, J. Akstinas ir L. Ba
rauskas, e) Henrikas Nagys su trumpa paskaita apie J. Aisčio 
kūrybą ir f) pats laureatas — poetas rašytojas Jonas Aistis. 
III. Pasilinksminimas, grojant pp. Lapinų orkestrui, kurio me
tu Kiekvienas už įėjimo mokestį gaus užkandžių, turės progos 
linksmai praleisti laiką, paįvairintą spausdintu humoristiniu 

„Kočėlu“ ir atsigaivinti švelniais gėrimais.
Įėjimas 1.25.
Lietuvių Akademinis Sambūris.

Advokatas
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.

GRAŽIOS VESTUVĖS „LITO“ BANKELIO
Šeštadienį naujojoje Aušros valdybos ir kredito bei revizi 

Vartų parapijos bažnyčioje su jos komisijų sekantis mėnesinis 
tuokta pirmoji pora: Ona Ben posėdis įvyks gegužės 22 d., 9 
džiūnaitė su Vytautu Baraus vai. iš ryto A.V. parap. salėje, 
ku. Šliūbą davė kun. S. Kulbis, Pagrindinis dienotvarkės pu 
kuris tą dieną minėjo 13-sias nktas — bankelio įstatai. Visi 
savo kunigavimo sukaktuves, komisijų nariai prašomi daly 
Po sutuoktuvių buvo gražios vauti. Vaidyba.

„DAINOS“GRUPĖS
Kartūno Balius įvyks gegužės 
gegužės 28 d., 8 vai. vak., šeš 
tadienį, gražioje Top Hat salė 
je.

Anksčiau buvo skelbta spau Viso BSF nuo balandžio 1 d. 
doje, kad Kartūno Balius įvyks gauta — 10.228,36. Parapijie 
gegužės 21 d., tačiau sužino č,iai didžiai raginami pagal iš 
jus, kad sporto klubas Vytis gales pagreitinti ir padidinti au 
gegužės 21d. UNF salėje ren kas.
gia savo vakarą, „Daina“, ne — Vaikučių pamokos pirmai 
norėdama pakenkti kitiems, komunijai parengti laike gegu 
tuo pačiu išvengiant sau paken žės mėn. vyksta pirmadieniais 
kimo, Kartūno Balių nukelia į ir trečiadieniais 6.30 vai. pp. 
gegužės 28 dieną. — Waterbury, Conn. Treti

— Geg. 28 d., šešt., 7 vai. ninku kongregacija tėvams pra 
Niagaroje, Stamford Centre nciškonams Toronte padovano 
Memorial salėje, 154 Portage jo lietuviško stiliaus tam tiks 
Road N. Niagaros Apyl. Skau lui lietą monstranciją. Daih V. 
tai Rėmėjai rengia pobūvį. Pel Kašuba drožia iš medžio tris 
nas skiriamas skautų vasaros stovylas naujai bažnyčiai.
stovyklos reikalams. APGAILĖTINI REIŠKINIAI.

.BUS KONCERTAS. Sekmadienio popietį į lietu 
Biizeho 4 d„. šeštadienį, j vaikų darželio patalpas

. ...... „ „ atsilankė Nekalto Prasidėjimo
Toronte gyvenanti vyresnioji 
sesuo Apolinara, reikalaudama, 
kad vaikų darželio vedėja se

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS.

— Parapijos bazaras nešė 
gryno pelno 708,65 dol., žie 
mos loterija — 2.474, 48 dol.

DR. J. š E G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

rontą atvyks Čikagos vyių cho 
ras, diriguojamas VI. Baltrušai 
čio. Su choru atvyksta ir solis 
tė Prudencija Bičkienė.
„ ^°noTota^ įvykc M?Aaryksuo Gabrielė ^apleistų darželio 
Hali 212 Cowan Str. (Qeen- - - - ------

vaišės, pp. Petronių svetainėje. SERGA p. Stankaitienė, jai tul -Lansdown) 7 vai. 30 min. So
Dalyvavo per 30 asmenų, kurie žies takų operaciją dr. Segamo listams ir chorui akoniponuos rį perįmtį namą. Darželio vedė
jaunuosius sveikino', apdovano gas daro šį trečiadienį. Po ton muz. St. Gailevičius., Po koncer jaį nesutikUs pasitraukti iš dar
jo ir linkėjo laimingo šeimyni žilų operacijos* pasveiko p. Vis t0' grojant „Irimito“ orkestrui -ebo patalpų, viešnia pagrasino

Parduodamas namas 4-rių kam njo gyvenimo. kantas ir po tulžies takų opera bus šokiai. Koncertą rengia • pagaiinti per advokatą, ką pir
barių, priemiesty, 10 minučių NORKELIŪNAS Albertas lai cijos p. Rupšytė, kurie jau na bet. radijo programa „Tėvynės madienio ryta ir padarė. Pirma
nuo autobuso Notre Damc gat mėjo pirmąją Mamerto Mačiu mie. Joliette PQ ligoninėje gy Prisiminimai . L.
vės. Telef. CA 5513, vakaiais. ko abonentinę premiją — 48 do dosi Albinas Šlapelis. Serga M. MOKSLO METŲ PABAIGA
IŽNUOMOJAMAS 3 atskirų 

kambarių butas. Galima naudo 
tis telefonu ir šaldytuvu. 

Prašoma skambinti HA 6305.
Parduodama

patalpas, nes Nekalto Prasidėji 
mo seserys nuo pirmadienio no

1.000 DOLERIŲ.

i DANTŲ GYDYTOJAS

lerius. Šio penktadienio vakarą Mašnickis jnr., K. Vosylius, Toronto liet. ■ šeštadieninėje 
paaiškės sekantis laimėtojas, ir T. Taruškienė. mokykloje šiemet mokslo me
taip eis kas savaitę. Jeigu iki AV KLEBONAS kun. J. Kubi tai baigiami birželio 4 d., šešta 
šios serijos lošimų galo bus bai liūs išvažiavo į Čikagą. Nežino, dienį. šeštojo skyriaus inokinia 
gta platinti sekanti seuja (B), kada grįš, bet jam nesant visus ms, kurie užbaigs mokyklą, 
tai lošimas nenutrūksta visus reikalus tvarko Tėvas J. Arą bus duodamos dovanėlės. Mo 

VALGYKLA-RESTORANAS metus. Jau gerokai išplatinta ir nauskas. kyklos tėvų komitetas šiuo me
7682 Edward St serijos B. abonimentų. Pirmo ATVYKO iš Vokietijos Felik tu kelia lėšas nors kukliam at

v... . .. . s‘os serii°s abonentai dabar sas Gečas ir Montrealy apsisto lyginimui mokytojams, metų
Vnlc Lasalle, tel. IK on . jau moka kas savaįtę po 2 dol. jo pas pp. Jonelius. bėgyje uoliai dirbusiems mo

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

niai. Turi gerą klijentūrą.
DR. J. M A L I S K A 

priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Tel.: TR 4547
1410 Guy St.,

I
 NOSIES, GERKLĖS ir | 

AUSŲ SPECIALISTAS Į 
ir CHIRURGAS 1

DR. R. CH ARLAN D ji 
956 SHERBROOKE E. |Tel. :FR 7684. EX8822|

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

«
Dr.E.Andrukaitisj

H 956 SHERBROOKE E. |

Tel.: CH 7236.

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.

UŽ $ 11.25 Į 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.

Prmadienj, gegužės 23 d. (Victoria Day) 
Toronto, Hamilono, Oakville ir kitų apylinkių lietuviai 

važiuojame j

PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ
kuri įvyks

BRANT INN, BURLINGTON, 
gražiausioj salėj.

Gegužinės vieta yra prie Lakeshore kelio, ant ežero 
kranto, apie 10 mylių nuo Hamiltono ir apie 40 mylių 

nuo Toronto.
Gros 10 asmenų BENI FERI orkestras. Veiks 

įvairus bufetas.
Mašinų pastatymas nemokamas.

Pradžia 7 v. v. Įėjimas 1,25 dol.
TFA Kanadoje Hamiltono sk

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles 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: OLiver 4451

VISI 1 VILNIEČIŲ GEGUŽINĘ ST. CATHARINES! 
VKLS St. Catharines sk. šeštadienį, gegužės mėn. 21 d. 

GARDEN CITY BEACH 
rengia 

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.

dienio rytą skambina jau advo 
katas ir reikalauja kad vaikų 
darželio vedėja sesuo Gabrielė 
dar tą pačią dieną išeitų iš Ina 
mo, Advokatas lietuvaitę paara 
sino su policijos pagalba išmes 
ti iš namo. Sesuo paaiškino ad 
vokatui, kad ji neišeisianti iš ina 
mo tol, kol nesusitvaikys doku 
mentų išvykti į USA pas sese 
ris kazimierietes.

Tikrai reikia apgailestauti to 
kius reiškinius, kai net polilci 
jos pagalbos šaukiamasi. Įdo 
mu, kaip seksis tokiomis prie 
monėmis besinaudojant.

Dar ir vokietės vizitatorės 
tebegyvena Toronte. Joms nesi 
tvarko finansiniai reikalai. Kol 
kotrynietės neužleidžia Nekal 
to Prasidėjimo seserims namų, 
vokietės negauna pinigų, kurių 
susidariusi suma 12.000 dol.

Būtų dar gražiau, jeigu į me 
timo momentą atvyktų dienraš 
čių atstovai, kurie jau esą susi 
domėję „naujųjų kanadiečių“ 
gyvenimo reiškiniais.... Kor.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais | į
pagal susitarimą. Y

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

-- ----- - --- —MK
Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 

Gydytojas ir chirurgas.
1554 A Bloor St. W. Toronto. 
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.
H 1 XX . ' ........ •• 'Hįt----- X

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarimai JO
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