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Politinė y vykių savaite 
SOVIETAMS NEPATINKA, KAD EISENHOWERIS 

KALBA APIE ČEKOSLOVAKIJOS IR LENKIJOS
LAISVĘ _____

ir nepatenkinta, kad Amerik; 
nepasitiki 4 susitikimu ir atv 
rai parašo, kodėl nepasitiki 
Kai taip atidengiamos Maskvor 
kortos, tai Rusijos diktatorių 
ms ir imperialistams ir nemak 
nu iš anksto žinoti, kad iš te 
susitikimo nieko gera neišei. 
ju propagandai.

‘ Todėl
MASKVA GRIEBIASI 

„NAUJOS POLITIKOS“ 
MANEVRŲ.

Dabar Maskva kursto „neu 
alumą“. Austrija bus neutrali 

Taip sutarta. Dabar Maskvc 
siunčia savo bosus pas Tito. Šie 
faktai rodo, kad Maskvoje d 
dėlė desperacija, kuri „nauje 
sios politikos“ vykdytojus, Rt 
sijos diktatorius

VEDA Į TITO KANOSĄ.
Maskvai dabar labai svarbi 

iš Vakarų atitraukti buvusį si 
vo satelitą Jugoslavijos diktč 
torių Tito, kuris jau buvo bes 
taikstąs prie Vakarų.

Dėl Tito laikysenos visą lai 
ką buvo abejojimų. Juo niekas 
šimtu procentų nepasitikėjo. 
Tenkindamas asmenines ambi 
cijas ir spaudžiamas sąlygų, jis

MONTREAL, 1955 m. GEGUŽIO-MAY 25 d.

Dulles labai iškilmingai per 
radiją ir per televizija padarė 
platų pranešimą apie tarptauti 
nę politiką. Jis pasidžiaugė, 
kad

DAUG LAIMĖJO JAV 
UŽSIENIO POLITIKA.

Dulles sako, kad laimėjimai 
parėjo nuo' tvirto JAV nusista 
tymo laikytis aiškios ir nepa 
laužiamos linijos. Paryžiaus su 
sitarimų patvirtinimas parodė, 
kad tiktai po to Maskva sutiko 
ir Austrijai duoti laisvę ir pri 
pažinti nepriklausomybę. Bet 
Maskva buvo dar, pasilikusi ki 
tus kliuvinius. Nieko neliko da 
ryti, kaip atsisakyti vykti į Vie 
ną. Tiktai tada Rusija sutiko 
atsisakyti visų kliuvinių ir tik 
tai tada buvo galima pasirašyti 
Austrijos laisvės sutartį.

Po tokių įvykių, Dulles pa 
reiškė,

LAISVĖS AUŠRA TEKA 
JAU IR ČEKOSLOVAKIJAI 

IR BULGARIJAI.
Jeigu Vakarai laikysis tokios 

vienybės, kokią jie įrodė ry 
šium su Paryžiaus susitarimų 
patvirtinimu, tai ir be karo bus A. 7"'”7 "... ......
išlaisvintos sovietu paveigtos J7“ “ ■'h'““—*““'““ 
.„ . • t .. u- ‘ pakrypo 1 Vakarus, bet tuo pattautos ir valstybes. r . r

Kalbėdamas apie 
džiųjų“ susitikimą, 
sakė, kad iliuzijoms 
nėra. Per kelias dienas negali 
būti magiškai išspręsti tie klau 
simai, kurie neišsprendžiami 
per kelis metus. Bet, būdami 
pasiruošę ir stiprūs, turėsime 
viltį, kad einama pirmyn. Kai 
saulė teka, ji teka pamažu, bet 
ji užteka, — baigė savo piane 
Šimą Dulles.

Visai panašiai pasisakė
EISENHOWERIS APIE 

LENKIJOS IR ČEKOSLOVA 
KIJOS LAISVĘ.

Jis, kaip matome, vieton Bul 
garijos suminėjo Lenkiją. Ši 
tais pasisakymais labai nepaten 
kinta Maskva. Nepatenkintas 
ir Londonas su Paryžium, nes 
jie mano, kad tokiais pasisaky 
mais gadinamas Rusijos impe 
rialistų ir naujųjų kolonialistų 
ūpas...

Maskva nepatenkinta dar ir 
ta aplinkybe, kad Amerika suti 
kusi pasiduoti keturių šaukimui 
todėl, kad, kaip rašo JAV spau 
da, anglams tai svarbu dėl rin 
kimų, kurie įvyks šią savaitę, 
gegužės 26 d. Tomis žiniomis 
Anglijos konservatoriams svar 
bu buvo gauti Amerikos sutiki 
mą dalyvauti 4 konferencijoje, 
nes tai 

PADĖSIĄ KONSERVATO 
RIAMS LAIMĖTI 

RINKIMUS.
Priešingu atveju 

galėtų laimėti darbiečiai, su 
Bevanu, o šių Amerikos politi 
nės srovės nemėgsta. Eidami 
šia kryptimi, amerikonai atsisa 
kė pirma reikalautos keturių 
užsienių reikalų ministerių kon 
ferencijos, 1 
yra prasmės rinktis „4 didiesie vus- 
ms“, ir sutikę su tuo, ką jb 
kalavusi Rusija, kuri, kait 
noma, nesutiks su Vakaii 
kalavimais: nusiginkluoti ii 
nusiginklavimą padaryti ti kru, kontribucija 250 milionų vadi 
įsileidžiant JTO kontrolę 
sutiks atsisakyti atominio 
ro ir atominę energija pamiudo turės sumokėti okupacinei vai jo teigimai buvo ne jo, bet A. 
ti taikos reikalams, kaip ta pa džiai po 83 rublius, neišskiriant Smetonos, A. Stulginskio pasi 
siūlė per Jungtines Tautas 
zidentas Eisenhoweris; nesuti bio. 
ks ir satelitams grąžinti lai 
ir pasitraukti iš okupuotų 
tų.

MASKVAI SVARBU PRO 
PAGANDA, KURIAI JAV

NEPRITARIA. Į
Visa tai žinodama, Mas,kva dar 8 naujas.

Žinios iš V LIK’o
VLIKO ATSAKYMAS MICHAILOVUI.

Paskutiniame Eltos numery bų stovyklą, ar neišmuš jiems 
je (14) buvo įdėtas Baltų Ta fizinio sunaikinimo valanda. Ru 
rybos įspėjimas dėl Sovietų sai gal ragins jiems ir jų laik 
vad. „Sniego“ akcijos. Viena raščio redakcijai rašyti. Atsi 
šios akcijos apraiškų, palietusi minkime, kad kiekvienas laiš 
tiesiogiai jau ir ne vieną lietu kas, kuris pasiekia šią redakci 
vį, yra įvairios propagandinės ją, yra ne tik grabo vinis mūsų 
medžiagos, o ypač, laikraščio artimiesiems Lietuvoje, bet ir 
„Za vozvraščenije na rodinu“, kilpa mums patiems. Kiekvie 
siuntinėjimas. Šiame laikrašty nas vienu ar kitu būdu užmez 
je, kuris leidžiamas specialaus gęs su bolševikais ryšį net nepa 
to paties vardo komiteto', vaiz sijų? patekęs į jų agentų tink 
duojamas kiek galint juodesnė lūs.
mis spalvomis užsienyje gyve Tebūnie į šias bolševikų pas 
nančių, nuo bolševikinio teroro tangas mūsų, lietuvių, senas at 
iš savojo krašto pasitraukusių sakymas: solidarumas, tautinis 
jų sunkus ir vargingas gyveni susiklausymas, savųjų interesų 
mas, raginant juos grįžti į So subordinavimas 
vietų okupuotą kraštą.

Tautiečiai, atsiminkite, jog nesnaudžia ir stengiasi 
nors ir koks didelis bebūtų mū kiais būdais mus palaužti. Neta 
sų vargas, jis yra visuomet len Ikininkaukime jiems savo riete 
gvesnis, negu brolių gyvenimas nomis! Stiprinkime savo tautinę 
krašte, kurie, be materialinio bendruomenę, vienas kitam pa 
skurdo, turi dar kiekvieną aki dėkime, kad lengviau galėtume 
mirką drebėti, ar nesustos prie pakelti politiniam emigrantui 
jų durų MVD sunkvežimis, at skirtąjį likimą. Ruoškimės pa 
vykęs jų išvežti į tolimuosius tys ir ruoškime savo vaikus tai 
Sibiro, Kazachstano ar kitus valandai, kada tėvynė vėl bus 
negyvenamų kraštų plotus sve laisva, kada jai bus reikalingos 
timiesiems dirvonų plėšti, ar ne mūsų jėgos, mūsų patirtis, mū 
uždarys jų į priverčiamųjų dar sų žinios. Vykdomoji Taryba.

bendriesiems 
reikalams. Mūsų tautos priešai 

viso

metu neišsižadėjo ir sovietijos. 
Ši aplinkybė ir yra tas pagrin 
das, kuriuo 
CHRUŠČIOVAS IR BULGA 
NINAS NAUDOJASI EIDA 

Ml Į TITO KANOSĄ.
Jų tikslas aiškus: jeigu negrą 

žinti Tito Maskvai, tai gauti 
bent jo neutralumą, kaip tas pa 
daryta su Austrija ir kaip siū 
loma Vokietijai. Tai paskutinis 
Maskvos manevras, laukiant 
„4 didžiųjų“ susitikimo, kuria 
me jie, tuo būdu, nori užtikrin 
ti sau dar vieną kozirj.
TITO REIKALAUS SATELI 

TŲ NEUTRALUMO?
Plačiai rašoma, kad Tito už . . . . _ _

Jugoslavijos neutralumą parei vakarį paaiškėjo, kad AV sale, tautos medis, anksčiau palauž 
kalavęs iš Maskvos, kad būtų kur turėjo įvykti minėjimas, ne tas, ataugo iš atžalų ir davė sa 
neutralios Bulgarija, Rumuni sutvarkyta— neįdėtos grindys, vo gražųjį žiedą — Steigamąjį 
ja, Čekoslovakija ir kili sateii Teko kombinuoti, nes greitosio Seimą, kuris nutiesė valstybės 
tai. Bet gi Varšuvoje pasirašyta mis salę nebuvo įmanoma gau pagrindus: sudarė demokratinę 
sutartis, kad visi satelitai priva ti. Todėl, ----- 1 „4..4..._..„ •>„„„„
lo Rusijai padėti jos kovose su ir viduje, buvo nuspręsta minė įstatymą, įvedė savo Lito valiu 
Vakarais.
Įdomu, kad Varšuvos diktato čios ir klebonijos 

satelitams metu dalyvavę ir Pa galima sustatyti po aštuonetą 
baltijo kraštų marionetiniai ats kėdžių į eilę, atrodė lyg ir salė St. Seime 
tovai, bet jie buvę kaipo plačio po ^atviru dangum... 
sios Matuškos Rusijos, o ne Pa 
baltijo valstybių atstovai. L _ 
baltijo valstybės laikomos pa 
vergtomis ir oficialiai, nes jos 
neprilyginamos nei Ukrainai, 
nei net Bielorusijai.

GALI PRASIDĖTI IZRAE 
LIO KARAS SU EGIPTU.
Izraelio nesantaika su Egip 

rinkimus tu tęsiasi ir toliau. Egiptui su 
sprogdinus 3 Izraelio kariniu 
kus, Izraelio karo dalinys buvo 
įsiveržęs į Egiptą. Dėl to Egip 
te kilo susijaudinimas. Dabar 
kalbama, kad gali kilti Izraelio 

____ karas su Egiptu. JTO į susidū 
kuri nuspręsti), ar rimų vietą pasiuntė savo atsto

,,4-rių di 
Dulles pa 

pagrindo

Vinco Krėvės premijos laureatas. Jis šį šeštadienį, 
gegužės 28 dieną, dalyvaus premijos įteikimo akte- 
-koncerte-baliuje, kuris bus Aušros Vartų parapijos 
salėje, 1465 rue de Seve.Cote St. Paul, Montreal 20. 
Plačiau žiūrėkite paskutiniame šio nr. puslapy.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO MINĖJIMAS 
MONTREALY.

Tai buvo savaimingas minėji žvalga, nuo Valančiaus, Dau 
mas, kokio niekur kitui neteko kanto, todiau pereinant per 
girdėti. „Aušros“, „Varpo“ laikotarpį,

Paskutinį prieš minėjimą pa ligi, anot prelegento, lietuvių

apsižiūrėjus aplink konstitucija, Žemės reformos

gali būti lyg ir nesibaigiama, TRUMPOS ŽINIOS, 
kaip katalikų su protestantais _ VLIKo posėdis šaukia 
arba kaip krikščioniškojo pa mas birželio 6 d. Vokietijoje, 
šaulio su mahometomskuoju, _ Pavergtųjų Europos tau 
nes tokiu atveju komunizmas t seimo euro,pinėje seSijoje 
turėtų atsisakyti pagrindimo Sįrasburge dalyvaus VLIKo 
savo tikslo — užgrobti visą pa nariai K žaikauskas> p. Karve 
šaulį ir degeneruotis, o priesm 
gu atveju — neišvengiamas ko 
nfliktas, ką prelegentas ir nu 
mato.

Kadangi kova vyksta, tai vi 
siems tenka į ją dėtis. Ir lietu 
viai joje dalyvauja. Prof. j. Pa 
jaujis pavyzdžiais įrodo, kaip 
ir mūsų įnašai į tą kovą esti 
įvertinami ir net pasireiškia 
efektingai, — kaip Bandungo 
konferencijos metu ir tt. Prof. 
Dr. J. Pajaujis pareiškia tvirtą 
ir neabejotiną viltį, kad Lietu 
va bus laisva, savaramuška ir 
ateity laiminga.

Himno garsai sustiprino tas 
viltis. ’

STATYS JŪRŲ KELIA IR 
LIETUVIAI

lis ir E. Simonaitis. Sesija nu 
matoma liepos 1—4 dd.

— Liepos 17'—24 dienomis 
Rio de Janeiro mieste įvyks pa 
šaulio eucharistinis kongresas, ' 
kuriame bus ir lietuvių skyrius 
ir paroda, kuriai eksponatus 
prašoma siųsti adresu: Lega 
tion de Lithuanie, Rio de Ja 
neiro. Ev. Erasmo Braga 277, 
sala 609.

— Balfo pirm. kan. J. Kon 
čius jau Europoje ir Miunchine 
padarė pranešimą imigracijos į 
JAV reikalais.

— Amerikos Balsas paskel 
bė B. Navickienės atsiminimus 
apie St. Seimo rinkimus.

— Rašytojas Ignas Šeinius 
per Švedijos spaudą davė atsa

Inž. J. Daniliauskas, Kana kymą „Sniego“ operacijos auto 
dos rytuose statęs elektros jė riui gen. Michailovui. 
gaines, dabar pasirašė trejiems 
metams sutartį statyti Šv. Lau 
ryno vandens kelią ir gyventi 
persikelia į Cornvalle, Ont.
ROMUVĖNŲ GEGUŽINĖ. N 
IAGAROS PUSIASALYJE.

Niagaros pusiasalio, ats. ka

jimą ruošti lauke. Tarp bažny tą, nustatė santykius su kito 
tarpas, kur mis valstybėmis ir kt.

Dr. J. Pajaujis pabrėžė: KD 
turėjo absoliutinę 

daugumą, bet buvo tikrai dide
-4 Prof. J. Pajaujis, pradeda lė koalicija, nes kai Prezidentas 
pa mas pranešimą, taip ii pasakė, buvo išrinktas KD žmogus A.

kad Steigia. Seimo minėjimas Stulginskis,(okupantų dabar iš 
vyksta maždaug tomis sąlygo tremtas į Sibirą ir ten įniręs ka 
mis, kokiomis prieš 35 metus nkinio mirtimi), tai Kabineto rių organizacija „Roniovėnai“ 
buvo renkamas Steigiamasis pirmininku buvo LVLS žmo rengia gegužės 29 d., 3 vai. pp. 
Seimas. Ir D. Norkeliūnas, gus Dr. K. Grinius. Tai yra to ponų Beliūnų ūkyje, R.R. 1, 
kaip Montrealio Seimelio Prezi ks gražus bendradarbiavimas, Welland, Ont., šeimyninę gegu 
diumo vicepirmininkas, atida kuriuo' galima tiktai džiaugtis žinę, kurion maloniai kviečia 
ręs minėjimą, taip pat tą sumi ir kas ir šiomis dienomis tinka mi iš visos apylinkės tautiečiai, 
nėjo. kaip gęriausis pavyzdys, kai, Įėjimas visiems nemokamas.

Karštai saulei šviečiant ir deja, šiandein to tenka labai pa Muzika bus iš Niagara Falls 3 
vėjeliui taršant vyrams plau sigesti. Dr. Pajaujis pabrėžia, tautybių 3 asmenų kapela. Vei 
kus, o prelegentui raunant iš kad šiandien mūsų politinės sro ks bufets su skaniais užkan 
rankų užrašus, minėjimas vis vės pešasi dėl niekų. O mums, džiais ir švelniais gėrimais, lo 
dėlto buvo jaukus ir nuoširdus, jis vėl pabrėžia, dabar reikia terija, varžybinis šaudymas ir 

labai būti budriems ir akyliems, sportas. 
Dabar reiškiasi mūsų politinis 
nesubrendimas ir nejautimas 
atsakomybės.

St. Seimo laikų pavyzdys mu 
ms liks didelis ir nepamiršta 
mas.

Kalbėdamas apie tarptautinę Memorial salėje, 1 „ - -
politiką, Dr. J. Pajaujis pokari Road N. Niagaros Apyl. Skau ir dar po 4 et. už kiekvieną my- 
nį laikotarpį dalina į kelis eta tai Rėmėjai rengia pobūvį. Pel lie
pus, būdingus savo bruožais, nas skiriamas skautų vasaros 
kurie pavergtoms tautoms bei stovyklos reikalams.
valstybėms kiekvienas turi sa 
vo reikšmę. Pabrėžia, kad vaka 
riečių minties evoliucija vyko 
drauge su patyrimu. Dabar yra

Montrealiečiai, kurie Dr. J. 
Pajaujo, kaip kalbėtojo, dar ne 
pažinojo, įsitikino, kad NL ano 
nsas apie jį nebuvo perdėtas. 
Profesorius lengva kalba, sklan 
džiai formuluodamas mintis, 
piešė vaizdą po vaizdo, dėstė 
mintį po minties logiškai, pa 

ne narnos „paskolos“ suma. Taigi, grįstai dokumentiniais išrašais 
ka kiekvienas Lietuvos gyventojas iš St. Seimo stenogramų. Tūli

>arei 
p ži 

rei 
r tą

MASKVA APKROVĖ LIETU 
VOS GYVENTOJUS 

KONTRIBUCIJA.
Lietuva Maskvos apkrauta

— Italų kun. Zavatta, išbu 
vęs Rusijos kacetuose 12 metų, 
Romos lietuviams skaitė paskai 
tą ir labai gražiai įveitino ten 
jo sutiktus lietuvius, kurių dė 
ka jis išlikęs gyvas.

— JAV atstovas V. Vokieti 
joje pareiškė, kad Amerika iš 
Berlyno nepasitrauks ligtol, 
kol Berlynas galės būti laisvos 
Vokietijos sostine.

— Iš Indijos profsąjungų de 
legacijos, kuri dabar lankėsi 
pas Kinijos komunistus, 9 na 
riai pasitraukė namo, nes Kini 
jos komunistai juos sekė ir per 
sekiojo.

— Indijos ir Pakistano prem 
jerų derybos dėl Kašmiro nepri 
vedė prie susitarimo. Tačiau 
kalbama apie tūlą nuomonių su 
artėjimą.
VAIRUOTOJAMS autobusų 
pakelti atlyginimai. Provinci

Nariams dalyvavimas būti 
nas, nes kartu įvyks ir susirinki 
mas.

„Romovėnų“ Valdyba.
— Geg. 28 d., šešt., 7 vai. jos autokompanija pakėlė dieni 

Niagaroje, Stamford Centre nį pastovųjį atlyginimą iš 8 į 9
154 Portage dol., pridėjo už valandą po 2 et.

pre nei vaiko, nei senio, nei bedar sakymai apie St. Seimą, jo rei 
kšmę ir jo nuveiktus darbus.

Ši kontribucija yra vykdoma Tai buvo tikrai profesoriškai su 
„paskolos” vardu, bet yra pri konstruotas pranešimas, kurio „ . .
valoma ir niekas nuo jos negali kiekviena mintis, kiekvienas tei susidariusi būsena tokia, kad J- Vilkelis, Verdun^ . 
išsisukti. L . „ .

— JAV pastatė antrą povan jotinas. 1 . -
deninę atominę valtį ir užsakė Pranešimą pradėjęs bendra grįsti tie samprotavimai, kurie P. Baronas,^Montreal

Lietuvos atgimimo istorijos ap prileidžia, kad koegzistencija Ačiū nuoširdžiai.

svės 
kraš

AUKOS „N. L”
VENEZUELOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS
naujoji valdyba pasiskirstė pa 
reigomis taip: J. Bieliūnas pir 
mininkas, V. Kuzavinis vicep.,

4.00 J. Zavadskas ižd., L. Jablons 
girnas buvo pagrįstas ir neabe tenka galvoti apie ilgesnę ko* p. Girdžiuvienė, V. Lasalle 1,— kis kult. reik, ir A. Diržys sekr. 

vą. Profesorius mano, kad nepa G. Žemaitis, Montrealis. .1,— Adresas: Calle Soublett No. 1, 
~ ~ " 1 .... 1,00 Notre, Maracay, Venezuela, S.

NL. A.
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Laiškai Redakcijai
New Yorkas, 1955. V. 18.

Nepriklausomos Lietuvos Ponui Redaktoriui.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:

Canada ............................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries................. $6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje .......................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ......................$6.00
Teksto eilutė ................. et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGA

Did. Gerb. Pone Redaktoriau, vos Pasiuntinybėms dėl orien 
Įnešus man savo laišku (N. tacijos“.

L. Nr. 18) vieną kitą pataisą į Kersteno Komiteto tyrinėji 
p. K. Škirpos laišką, paskelbtą muose trečiojo raporto 319 p. 
N. L. Nr. 16 p. Škirpa atsiliepė yra paskelbta viena nota įteik 
kitu laišku (N. L. Nr. 19). ta gegužės 25 d., o 320 p. įdė 
Leiskite pone Redaktoriau ir ta kita nota TASS gegužs 30 
man pridėti dar keletą žodžių.

1. P. Škirpai paskelbus, (N. 
L. Nr. 16), kad garsioji rusų 
nota, (pasirodo turėta galvoje 
nota dėl tariamojo raudonarmie 
čių grobimo), pasirodžiusi bir 
želio mėn. pradžioje, aš savo 
laišku (N. L. Nr. 18)

d. paskelbta.
To paties raporto 318 p. 

sakyta, kad gegužės 14 d. 
Natkus p. Molotovui pranešė 
apie gegužės 12 d. raudonarmie 
čio Butajevo savižudybę.

Iš to seka, kad „grobiamų 
nuro jų ’ raudonarmiečių reikalu 

džiau, kad dėl tariamojo sovie yra buvę pareiškimų dar prieš 
tų kareivių grobimo, pirmuo geguės 25 d.

Už lango triukšmas, čių iiesmių, ir vėl — na, pir sius mūsų vyriausybei priekaiš Ten pat (319 p.) yra dar nu 
egzaltuotas miesto gy myn, bėri. O vakare tik užgirs tus padarė gen. Loktionovas, rodyta, kad Loktionovas vizitą 
Bėga, skuba. Rodos, ti armonikos tumba-tumba ir 1940 m. gegužės 10 d. vizituo vo Užs. Reik. Minist. p. Urbšį 

. Reikalų Ministrą gegužės 27 d. Gal tai antrą kai 
p. J. Urbšį ir Kr. Aps. Minist tą?
rą gen. K. Musteikį. Antrą kar Imantis smulkiau tyrinėti, 
tą per TASS oficialų komuni kada ir kokiais keliais bei bū 
katą gegužės 15 d. dais sovietai prieš Lietuvą pra

Šitas datas paėmiau iš p. Mu dėjo provokacinius puolimus, 
steiki© promemoria ir p. V. Ma tenka per visą gegužės mėn. la 
šalaičio pranešimo, esančių Lie bai atydžiai pajieškoti dokumen 
tuvos Laisvės Komiteto bylose, tų.
kurie buvo gauti ryšium su Ke 2. Antruoju laišku p. Škirpa 
rsteno Komiteto tyrinėjimais, vėl kelia tą patį klausimą, dėl 
P. Musteikis savo promemoria neva agresijos metu, mėginimų 
nurodo, kad 1940 m. gegužės 9 pakeisti p. Merkio Vyriausybę, 
d. apie 23.30 vai. jam paskambi Prie to, ką esu pasakęs savo 
nęs U. R. M. General. Sekreto laiške (N. L. Nr. 18) esu pri 
rius p. Turauskas, kad į Vii verstas dar šiek tiek pridėti, 
nių esąs atvykęs rusų Kr. Aps. Būtent: per visus septynis Mer 
Ministro pav. Gen. Loktionov, kio vyriausybės buvimo mėn. 
Gegužės 10 d. apie 11 vai. gen. niekas nė vieno karto pačioje 
Loktionov vizitavęs p. Mustei vyriausybėje nekėlė krizės kla 
kį ir čia jam padaręs priekaiš usimo. Mano partija nė manęs, 
tų, dėl sovietų kareivių „grobi nė mano bičiulio dr. prof. A. 
mo“. Savo pasikalbėjimą su Tamošaičio neprašė, mums nepa 
Loktionovu p. Musteikis tuo vedė ir mūsų neįgaliojo tokio 
jau perdavęs Min. Pirm. Mer klausimo vyriausybėje kelti. Ne

Ir vėl pavasaris

pa
P-

Ten pat (319 p.) yra dar nu

skelbia scenos veikalų konkursą

Niūru, 
dūmai ir 
venimas. _ ______
negalėdami pavyti laimes, kuri pirmyn jaunystė neša ligi gai dainas Užs. 
užkeikta šlamančiuos bankno dėlių. j - — .
tuos. Man trošku, Nors pavasa 
ris, sako, už lango sruvena. Jo 
nejuntu. Nepagauna jo nuotai 
ka. Taip. Matau, kad parkuose 
sprogsta medžiai, kad mieste 
daugiau dulkių.

100 tokių pavasarių už vieną 
lietuvišką. Ten pavasario džiau 
gsmas nemunais ižą nešė '.Paukš 
čiai, gėlės ir nuotaika. Vienos 
pavasario žibutės neatstoja mo 
dėmiausia čia gėlių krautuvė. 
Jos skaidrus mėlynumas prime 
na jos akis. Jos kuklumas — 
lietuvaitę, nemačiusią miesto. 
Bet ji turtingai graži ir puošni. 
Jos prigimtas grožis traukia 
širdį. Juk, ja ir rūtomis papuo 
šiam pirmąsias gegužines pa 
maldas.

Pirmoji vaga su vyturio čire 
nimu ir artojo 
vandeniu.
pievos ,su Pen^Pili klyksmu ir va, lietuviuijeliko tik skausmas kiuį vjr užs' Reik. Ministrui p. teko patirti, kad" krikšč. demo

.i .. Urbšiui. P. Urbšys atsakęs, kad kratų partijos Ministrai tokius
10 vai. Loktionovas lygiai to uždavinius iš savo partijos bu
kias pat istorijas ir jam paša tų gavę. Sovietinei agresijai ge
kęs. gūžės mėn. prasidėjus, neteko

P. Mašalaitis savo pranešime man dalyvauti jokiame partijų 
taip parodo: „1940 m. gegužės pasitarime, kuriame būtų buvę 
15 d. TASSO komunikatu so svarstomi vyriausybės pakeiti 
vietai pakaltino Lietuvos Vy mo reikalavimai. Ar kas tokius 
riausybę — 1) esamų Lietuvo klausimus kur kitur man ne 
je įgulų grobimu, 2) jų kanki sant svarstė nežinau ir negirdė 
nimu ir net žudymu.(Botajev). jau.

Labai atsiprašau P. p. Mus 3. Ne tik p. Škirpa, bet daž 
teikį ir Mašalaitį, kad pasinau nas kitas mane ragina rašyti at 
dovau jų viešai nepaskelbtais siminimus. Tai labai svarbus, 
pareiškimais. j

P. Škirpa savo antrame laiš simas. Nesunku rašyti atsimini 
ke (N. L. Nr. 19) 
ma nota buvo įteikta Lietuvos

Lietuvos kliūtis, sunkumus ir padėtį. Tr Vyriausybei forma raštiško pa

Mokytojų Sąjunga, žinoda Kūrinius siųsti A. Liet. M< 
ma didelę gerų vaidinimų reikš kytojų S-gos sekretorei E. Vili 
mę jaunimui ugdyti, lietuvišku maitei, 5610 So. Winchester 
mui jaunose sielose žadinti ir Ave., Chicago, Ill.

Dabar ten liūdna. Gamta ta 
pati. Ji atgimsta pavasarį. Bet 
žmogus nebėra jos džiaugsmo 
dalyvis. Penkiolikti metai Ne 
munas neišnešė ižo. Svetimieji 
batai išmindžiojo darželius, iš 
skynė ^odus svetimos lankos ir 
svetima nagaika išpiešė džiau 
gsmą ir darną. Kur mirtis lė 
bauja, ten pavasaris miršta. 
Surakinta plati lietuvio širdis. 
Joje didelė žaizda. Surakinta 
žiauriausios žiemos Lietuvos 
žemė. Kazokas šokamas ant 
kritusių kapų, o laukuose, burz 
gia kuinų traukiami „trakto 
riai“. Kartais smuklėse, ar kol 
chozo viešpačių kambariuose 
pasigirsta: „O, Katiuša. .

Lietuvis pavasariu temoka 
pasveikinimas džiaugtis laisvas. O kada Lie 

O purenu prisėtos tuva tikrai virto Kryžių Lietu

išdidžiai jose slankiojančiu gan ir kerštas. Žinok, okupante, tu 
dru. Purenami slaptingieji dar lietuvio nepaveiksi savais šo 
želiai, kuriuose ne kartą iš mū kiais ir dainomis, nes jo aruo 
su atodūsiuose vietoje rūtų, das turtingesnis. Pasisaugok, 
jurginių, lelijų, razetų ir rožių, kad dar kartą paties nagaika ne 
pražydo meilė. Sodai. Miškas, čaižiotų tavųjų pečių. Gali ne 
Upės. Visa Lietuva. Ten žmo besuspėti ir į „matušką”. O pa 
gus ir gamta šventė pavasarį, vasaris eina viso pasaulio lau 
Tai didžiausia šventė. Skambė kais. Palengva. Vieną dieną 
jo dainos laukuose, nors prakai grįš pavasario paukščiai su lin 
tas darbe upeliais ritosi, bet ksrnu prisikėlimu. Tada Nemu 
džiaugsmo širdis su kaupu, nas išneš ledus ir Lietuva links 
Kas nuovargis — įtrauki gaivi mai pasveiknis pavasarį, 
nančio oro, pasiklausai paukš R. Medelis.

TREČIAS LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
BAŽNYČIOS TRE MTYJE SINODAS.

Nepriklausomos . - ..... ____ ___________________
laikais Lietuvos Evangelikų emtyje susidaro mūsų parapi reiškimo, kurį Molotovas pada 
Liuteronų Bažnyčios Sinodai jos iš Mažosios ir Didžiosios rė Lietuvos Pasiuntiniui P. dr. 
vyko reguliariai tam tikra tvar Lietuvos žmonių, kurie anks Natkui gegužės 25 d. 21 vai. 
ka., Šios bažnyčios daliai atsi čiau gyveno skirtingą bažnyti vakaro ir vėliau Užs. Reik, 
dūrus tremtyje, susidarė jos nį gyvenimą su savo tradicijo Min. Centro išsiuntinėta Lietu

rašo: „Kalba

bet dar labjau atsakingas klau

mus apie pergyventus įspū 
džius. Tačiau tokiu rimtu klau 
simu, Lietuvos valstybės klau 
simu, atsiminimus galima rašy 
ti tik turint po ranka tikrus do 
kumentus. Jie renkami.

Su tikra pagarba
J. Audėnas.

stiprinti ir matydama gyvą see 
nos veikalų trūkumą, skelbia 
konkursą scenos veikalams pa 
rašyti šiomis sąlygomis.

Veikalas skiriamas pradžios 
mokyklos lietuviams mokinia 
ms maždaug 7—15 m. amžiaus.

Veikalas turi būti originalus, 
ne vertimas. Jam suvaidinti tu 
retų trukti vieną-dvi valandas. 
Veikalas turėtų būti įmanomas 
pastatyti mūsų jaunimo teatrų 
arba net ir lituanistinių mokyk 
lų parapinėse salėse.

Veikalas turi būti parašytas 
mašinėle, rašant vienoj lapo pu

ŠVEDIJOJE IR KARALIENĖ 
APDRAUSTA

Švedijoje visi žmonės priva 
lomai apdrausti ligos n kitais 
atvejais. Karalienės socialinio 
draudimo kortelės numeris yra 
231.103. Sąrašuose ji įrašyta 
šeimininke. Susirgus, ji bus gy 
doma ir gaus pašalpą, kuri Am 
erikos pinigais yra lygi 60 cen 
tų dienai. Tokią pašalpą sirgda 
ma ji gali gauti, kaip ir kiti, 2 
metus. Kai sulauks 67 metų, ji 
taip pat, kaip kiti, gaus senat 
vės pensiją.

sėj, su interlinija.
Autoriai gali prisiųsti dau 

giau negu vieną kūrinį, tačiau 
tik vienas jo veikalas gali būti 
premijuotas. Autoriai pasirašo 
slapyvardžiu, o atskiram voke 
pažymi savo vardą, pavardę, ad 
resą, veikalo antraštę ir slapy 
vardį.

Teisėjų komisijos nariai kon 
kurse nedalyvauja.

Už du geriausius veikalus 
Mokytojų Sąjunga skiria dvi 
premijas: I — 500 dol. ir II — 
250 dol.

Premijuotus veikalus Moky 
tojų Sąjunga išleidžia be papil 
domo honoraro ir pasilieka sau 
pirmosios laidos teises. Dėl ne 
premijuotų, bet atrinktų kuri 
nių išleidimo Mokytojų Sąjun 
ga tarsis su autoriais.

Paskutinė data konkursui ski 
riama scenos veikalo rankraš 
čiui įteikti — 1956 m. gegužės 
1 d.

— Rusų propaganda trumpo 
mis radijo bangomis lietuvių 
kalba, pasiekia ir šiaurės Ame 
rikos žemyną. Be užsienio ir 
Lietuvos „gyvenimo apžvalgų, 
dažnai duodama ir plokštelių 
muzika, kaip kad pav., gegužės 
mėn. 13 d. įdainuotos Juozo 
Mažeikos, St. Šimkaus kompo 
zicijos „Pamylėjau vakar“, „Oi 
augins, augins“ ir kt. Pranešė 
jas paprastai pradeda progra 
mą žodžiais „kalba Vilnius" ir 
baigia, prašydamas parašyti lai 
škus ar ši programa yra girdi 
ma, šiuo antrašu: Lietuva(’), 
Vilnius, Radijo stotis. Po lietu 
viškos programos tuoj pat pa 
sigirsta signalas „šyroka strana 
maja rodnaja“ ir anglų kalba 
„here is Moskow4’.

Pavyzdžiu j Hamiltone, Mas 
kvos programa lietuvių kalba 
kartais girdima taip, kaip ir vie 
tos radijo stočių, kartais labai 
silpnai.Teisėjų komisiją sudaro: A.

Liet. Mokytojų Sąjungos ats M Valerija Toliušytė lėktuvu iš 
tovai J. Kreivėnas ir Ig. Sera Kolumbijos atskrido į Buenos 
pinas, Lietuvių Rašytojų Drau Aires pas savo vyra, fotografą 
gijos atstovas P. Gaudys ir J. ir visuomenininką Praną Leš 
Švaistas ir teatralų atstovas A. čių, su kuriuo apsivedė korė. 
Dikinis. pondencijos keliu, per notarą.

valdomasis organas — Vyriau mis. Teko skirtumus subend —----------------------------------------------------------------------------------- - --------
šioji Bažnyčios Taryba, kuri rinti. Pirmas rūpestis buvo su Sinodo dalyvių atsilankė ir An meile mini svetimą ir žiaurią 
pagal reikalą šaukia Sinodus, organizuoti parapijas, sutvar nabergo bendrabutyje gyveną okupaciją kenčiančią Lietufvą. 
Lietuvių Evangelikų Liutero kyti tikybos dėstymą mokyklo lietuviai evangelikai studentai, Sinodas meldžia Visagalį Die 
nų Bažnyčia tremtyje susirinko se ir išleisti reikalingas knygas, mokiniai ir kiti gyventojai. Įža vą grąžinti mūsų Tėvų Žemei 
į savo trečiąjį Sinodą š. m. ba Suruošta visa eilė kursų jauni 
landžio 23 ir 24 dienomis Anna mo ir eskmadienių mokyklų va 
berge prie Bad Godesbergo, dovams bei bažnyčios darbuoto 
Vokietijoje. Suvažiavo iš įvai jams. Šiuos kursus rengė ir jie 
rių Vokietijos vietovių 5 kuni ms vadovavo kun. A. Trakis, 
gai, 2 Vyr. Bažnyčios Tarybos įdėdamas į juos labai daug pa 
nariai, 26 parapijų atstovai ir sišventimo, sielos ir darbo. Emi po pamaldų buvo tęsiamas Si 
svečiai, jų tarpe buvo ir Chica gracijos reikaluose buvo žmonė no>do posėdis. Senjoras kun. 
gos Tėviškės Parapijos atsto ms teikiama reikalinga parama. ” • • « • --•<
vas A. Puskepalaitis. Korespon Plačiai išsisklaidžiusių parapi 
denciniu būdu dalyvavo kun. jiečių aptarnavimas reikalauja 
A. Trakis ir M. Preikšaitis iš iš kunigų daug pasiaukojimo. . . - . .
Amerikos, kun. dr. M. Kavolis Vokietijoje, Amerikoje ir Kana organų rinkimų, pakeistas Baž 
iš Kanados, 2 atstovai iš Ang doje dirba jie sunkiose sąlygo nyčios statutas ta prasme, kad vajame pasaulyje gyvenančius 
lijos, 2 Vyr. Baž. Tarybos na Se. Parapijiečiai pagal galimy Pagal reikalą renkama iki 25 lietuvius evangelikus liutero 
nai iš Amerikos, Collinsvilles bę prisideda savo aukomis prie narių i vYr- Bažnyčios Tarybą, nūs ir kviečia juos išlaikyti sa 
parapijos dalis ir Montrealio ir Bažnyčios išlaikymo ir rūpina Senjoru vėl išrinktas kun. A. vo iš tėvų paveldėtą tikėjimą, 
Detroito parapijos. Malonu pa si sušelpimu šalpos reikalingais. Keleris — Vokietija, Vicesen kalbą ir papročius. O visus lie 
stebėti, kad Sinode dalyvavo, . , . . J--- A. T“!“? A “
kaip svečias ,VLIKo VT pirm. Jaunimo kunigas J. Urdzė sa rjka. Į Vyriausiąją Bažnyčios kunigus, parapijos tarybas ir ti sakalu. Bimba visą gyvenimą 
K. Žalkauskas, paskutinės ne vo. pranešime kreipia dėmesį į Tarybą išrinkti: Ernstas Glo parapijiečius kviečia 
priklausomos Lietuvos Evange vaikų krikščionišką auklėjimą, žaitis iš Anglijos, V. Žalkaus vienybės ir broliškos 
likų Liuaeronų Konsistorijos Mūsų vaikai, patekę j kitų tau kas iš Australijos, ljun. dr. Mar Tai mums Dieve padėk!“ 
prokuroras ir Pasaulio Liutero tųbažnytnį ^iauklėjimą, žūna tynas Kavolis ir Mykolas Šul Toliau priimti sveikinimai ir

mistras iš Kanados, kun. Marty pa(jėkos. kitaip negali būti — smalon
Vyr. Baž. Tarybos narys ir nas Preikšaitis, Martinas Purvi v t '

reikalų vedėjas Fr. Šlenteris nas, Adolfas Klemas ir Kristų pastangų, kad nega smalą i^JaP nuo ja. Girdi, J'ilevi . skriausdami badaujan
Į^usijos liaudį, naciams ve

žė paskutinį maistą, tiekė naf

ngos liturgiją atliko kun. P. Ši laisvą ir nepriklausomą gyveni 
mukėnas, pamokslą iš Jono eva mą, o mūsų broliams ir sesėms 
ngelijos 10,12—16, sakė Sen. Lietvuoje suteikti ištvermės ir 
kun. A. Keleris, ragindamas išlaisvinimo vilties.
sekti gerąjį Ganytoją, klausant 
jo balso ir laikantis vienybės. j

LONDON, Ont.
REMTINOS GRA ŽIOS PASTANGOS.

Veiklusis Londono šeštadie ti, kad veiks turtinga ir įdomi 
ninės mokyklos tėvų komitetas loterija, kuriai išlošiamus daik 
š. m. birželio mėn. 4 d. — šeš tus suaukojo mokinių tėvai. Pa 
tadienį rengia labai smagų ir žymėtina, kad pp. Čegiai pasky 
įvairų linksmavakarį, tikrai pui rė bene stambiausią laimėjimą

Vyriausiam Lietuvos Išlais kioje ir erdvioje salėje, Dundas — medžiagą (anglišką) vyriš 
vinimo Komitetui, Diplomat! g-vė 555 nr. Pradžia 7,30 v.v. kam kostiumui.
jos Tarybai, Pasaulio Lietuvių . .• ir. Laukiama tautiečių iš Londo

.. ...Bendruomenei ir kitiems veiks Veiks turtingas bufetas. Gr no ir artįmesnių apylinkių gau 
Keleris skaitė paskaitą: Kriks njams> kurįe dirba mūsų tau os Serai zinomas ir V1S1J me6ia saus atsilankymo. Tikrai verta 
čionis dabartniam lake. tos mes prašome Dievo

Priėjus prie vadovaujančių palaimos.
— “ Sinodas kreipiasi į visus lais

mas orkestras. atsilankyti į šią puikią pramo
Programoje numatyta įvai gą ir tuo paremti tėvų komite

rių pasirodymų. Reikia pabrėž to gražias pastangas. L. E-tas.

Bimba ir degutas. nies" pasisakymus, kurių tarpe 
joru — kun. A. Trakis — Ame tuvius evangelikus, liuteronus Kas gimęs vabalu, tam netap “ J^r haudtninkai’^buvo^usite 

Jaunimo kunigas J. Urdzė sa rika. Į Vyriausiąją Bažnyčios kunigus, parapijos tarybas ir ti sakalu. Bimba visą gyvenimą bendradarbiavimu su smeto 
. laikytis sutapęs su smala, niekaip nega Taipi • komu 

meilės Ii iš jos išklampoti. Ir apie kom nĮniu. rtzimy ••• laigi, komu 
pozitoriu Žilevičių rašydamas, n,lstai .susitepę: su Hitleriu 
jis vis apie smalą galvoja. Ir slaPtai susitarę, pasidalino Lie 
J r tuvą; paskui ja prekiavo, sumo

- . . kepami naciams 8 milionus do
Sinodas prašo Vyr. Baž. Ta l^l^pęs, apie smalą ir galvoja, ]erjų už Lietuvos Suvalkų tri 

Sinodas savo nosėdžins nra v‘- "• k “ » r* ---- ’ —-i“'* -i” ----- rybą dėti pastangų, kad nega smalą ir’sapnuoja. Girdi, Zilevi
Sinodas savo posėdžius pra pranešime apie bažnytinę lite pas Kikutis is Amerikos, kun. ,• . , metai įšaukti Sinodo C1US> l dainyną įdėjęs Lietuvos 
jo Pabaltiecių Krikščionių ratūrą ir spaudą palietė svar Petras Šimukėnas, kun. Juozas l..xankti nnr„ tremtvie esan partizanu dainų... Tai esanti

,salėVSndži»iS',(J 9 T“ • E"^US «us ku“igus pa “ariŽo smala... Mat žilvidius „edainuo ų. ‘angIis ir’ tt: Ir jie, mat, ne
, r?. „i.. ... ? > 1 ". ,,ma‘sp Sinodas ypalingai kreipia dė P vergijos, naujojo sovietinio susitepę, kitiems gali priekaiš

" , 5areigis, Martynas uannaitis ir kimiau bei mokvtn kolonializmo ir maskvines oku tautirinki Martynas Posingis iš Vokieti mesl tev^> kun g_ų bei mokyto tikruiu ir Bimbos
J . .x . , , ------- b..................................a eilė jos. Šie išrinkti organai tvar > Jaunimo auklėjimą krikscio ^aii užtenka *

Sinodo pirm, išrinktas mokyto smulkesnių ledniiu. Bažnytinės kys Lietuviu Evangelikų Liūte niškoJ ir lietuviškoj dvasioj. tai bmdjai užtenka.

stebėti, kad Sinode dalyvavo, 
kaip svečias ,VLIKo VT pirm. 
K. Zaikauskas, ]

likų Liuaeronų

nų Sąjungos atstovas L. Pa mūsų bažnyčiai.
vuls. .”-1

dėjo
Studentų Sąjungos rūmų di 
džiojoj salėj balandžio 23 d. 9 
vai. Jis atidarytas bendra gies tai trys giesmynai, katekizmas, Pareigis, Martynas Gahnaitis ir 
me „Pranaše didis“ ir Senjoro tikybos knyga, giesmių i ’ 
kun.^Kelerio žodžiu ir malda. nys su gaidomis ir visa eilė jos

jas Endrius Žilius ir sekr. mok. spaudos sityje pavienių žmonių ronų Bažnyčios reikalus trem 
Fricas Skėrys. Sinodas gavo daug nudirbta. Pastoviai lei tyje iki sekančio Sinodo.

Po visų pasitarimų, Sinodas 
vienbalsiai priėmė tokią rezo 
liuciją: „Lietuvių Evangelikų ^fi^^kstė 
Lmteronų Sinodas tremtyje su suvažiavimo. 
sinnkęs 1955 metais balandžio 
mėnesio 23 ir 24 dienomis Vo

_— ................------------ketijoje, Annaberge prie Bad Straipsnis dėl
nešimą apie Bažnyčios veiklą, je, kuri prisirinko pilnutėlė. Be Godesbergo, su gilia tėvynės sutrumpintas.

Fricas Skėrys. :
visą eilę sveikinimų. Po sveiki ūžiamas laikraštis „Jaunimo Ra 
nimų kun. P. Šimukėnas skaitė telis“. Jis bsu dabar pakeičia 
paskaitą tema „Jėzaus Kristaus mas ir bus leidžiamas bendras 
asmenybė Naujojo Testamento bažnytinis laikraštis „Svečias“, 
šviesoje . Sekmadienį, balandžio 24 d.

Vyr. Baž. Tarybos vardu Se atlaikytos iškilmingos pamai 
njoras kun. Keleris padarė pra dos Annabergo rūmų koplyčio

Sinodas, praėjęs darbingoj ir 
pakilusioj nuotaikoj, užbaigtas 
sekmadienį Senjoro kun. A. Ke 
lerio su Dievo žodžiu ir malda. 
Atlikęs svarbius uždavinius, Si 

iki sekančio

Fr. Šlenteris. radus> ° Vokietija laisva...

vietos stokos
Red.

Ką rašo „Tiesa“ tai 
„L. Balsui“ šmeižtas.

Žinoma, logikos nereikia jiešŽukovas — ne Pick. , .. '.. .. xŽinoma, logikos nereikia jieš
Ta pati bimbinė „Laisvė“ ra koti Kanados komunistų oficio 

šo, kad Berlyne Žukovas pri ze — „Liaudies Balse“, bet vis 
ėmęs vokiečių paradą. O vis gi dėlto įdomu, kad kai „Nepri 
riasi, kad rytų Vokietija lais klausoma Lietuva“ ką nors iš 
va... Okupantas priiminėja pa „Tiesos“ išrašo ir perspausdi 

nh, tai „L. Balsui4’ jau šmeiž 
tai... Nesijuokite. 
„Liaudies Balsas“.

,Vil Mandrapypkis.
Jie, mat, nesusitepę..

L. B.“ perspausdina

taip rašo
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konstatuoti, kad ir ALT, ir mū LAIMĖJIMAS KULTŪRINI AME BARE, DIPL. CHEM. 
sų diplomatiniai atstovai, ir Lie 
tuvos Laisvės Komitetas nedels 
darni atsiliepė ir painformavo,

J. MAURUKAS GAVO DAKTARO LAIPSNĮ.

Ne visi dar nusileido į pilkos ti Vokietijoje, Bonnos universi 
Vliko Vykdomosios Tary ir plačiosios visuomenės sfero kas šioje padėtyje* yra atlieka kasdienybes dugną, pasidavė tete pas prof. dr. A. Helferich, 

bos užs. reik, tarnybos vedėjas se mūsų išlaisvinimui oūtų su rna ir kas būtų reikalinga atlik apatijai, ar visagalinčio dolerio kuris darbą labai gerai įvertino, 
dr. P. Karvelis „Drauge“ taip darytas palankus klimatas. Va ti. Rodant visiems veiksniams apakinti nieko nemato ir nieku Bet Vokietijoje viskas buvo 
rašo: dinamoje Centro ir Rylų Euro norą nuoširdžiai bendradarbiau nesirūpina. Ne iš tokių buvo laikina; reikėjo ir apie ateitį pa

„Dęšimčiai metų nuo karo pos komisijoje prie Europos Są ti, Vykdomoji Taryba, įvertin diplomuotas chemikas jonas galvoti. Ir čia į pageibą atėjo 
veiksmų pabaigos sueinant ir jūdžio> Pabaltijo Draugų Sąjun dama momento svarbą, nutarė Maurukas, kuris nesigarsinda žinomi visuomenininkai Elena 
mūsų kraštui vis tebesant oku gpje Prancūzijoje, Tarptauti kreiptis į VLIKo pirmininką, mas,atkakliai dirbo ir gegužės ir Mykolas Tuinylaj, kurie su 
puotam, su didžiausiu atidumu niame Komitete Krikščionišką prašydama, kad jis imtųsi ini 
tenka svarstyti, ar pakanka tų J^i Kultūrai Ginti, didziuosiuo ciatyvos artimiausiu metu su 
kovos metodu, kuriuos mes iki se politiniuose internacionaluo saukti mūsų veiksnių konferen 
šiolei naudojome. 1940 metų se (Krikščioniškajame, Socialis ciją visai problematikai užsie 
konferencijoje, kai pirmą kartą tų ir Lberalų) mes turime daug nio politikos srityje švaistyti, 
karui pasibaigus buvo susirm širdingų draugų, tačiau reikia, VLIKO pirmininkas yra pada 
kę mūsų veiksniai, buvo išeita kad jų balsas pasiektų politines ręs reikalingus žygius, pakvies 
iš prielaidos, jog bolševikinio ir viršūnes ir nusvertų tų kraštų damas ALI, mūsų diplomatus

APIE MŪSŲ KOVŲ UŽDAVINIUS.
Vilko Vykdomosios

13 dieną ir penktadienį (nepa darė galimybę atvykti į Kana 
būgo prietarų!...) sėkmingai dą, kur metus pagal sutartį, te 
apgynė Toronto Universitete ko išdirbti tabako ūkyje, 
disertaciją ir gavo daktaro lai 
psnį, sutrumpintai Ph. D.

Savo darbu, puikiu pasiruoši 
mu egzaminams, Dr. J. Mauru 
kas atkreipė medicinos chemi 

laisvojo pasaulio konfliktas yra vyriausybių ir parlamentų nusi ir LLK su Lietuvos delegacija jos įvairių šakų profesorių dė 
J . . . •* . . . ^v-4... 2.. 0^.2   ^...^.1 mcici Irnrm L'lidrlot'A (Torn ntm

neišvengiamas ir tai netolimoje statymus.
ateityje. Šiai pagrindinei prie stovime prieš didžiulį uždą 
laidai per 10 metų neišsipil vįnį: kas padaryti, kad į viso 
džius, tenka visai blaiviai pažiū laisvojo pasaulio programą po 
rėti tikrovei į akis ir imti do Etikoje su Sovietais būtų įjung - 
mėn visus tuos faktarius, kurie tas aiškus reikalavimas, kad So ,paaik 1F kaip turetų 
pastaruoju metu lemiamu būdu vietai grąžintu laisvę Lietuvai, 
apsprendžia tarptautinės politi mūsų baltiškiems kaimynams ir 
kos raidą. visoms kitoms pavergtoms tau

Atrodo, kad mums toliau ne toms, 
pakanka tik gintis prieš Sovie 
tų pastangas mus galutinai pra
ryti, o kad yra atėjęs laikas per 
eiti prie aktingų žygių mūsų iš 
šilaisvinimo kovoje, Sovietams 
lig šiol nėra pavykę gauti savo 
agresijos vaisių ir Pabaltijo va 
Istybių inkorporavimo pripaži 
nimo iš laisvojo pasaulio, nors 
įvairiomis progomis jie yra tai 
bandę. Laisvąjam pasauliui vis 
giliau įžvelgiant, kas yia tikrie 
ji bolševizmo tikslai, reikia ti 
kėtis, kad Sovietai tokio pripa 
žinimo negaus ir ateityje. Ta 
čiau visa tai — tik gynimasis. 
Juo vienu mes toliau tenkintis 
negalime. Iš čia kyla reikalas 
pagrindinai išnagrinėti visą mū 
sų politinės veiklos taktiką.

Akivaizdoje naujų lemtingų 
sprendimų tenka susirūpinti, 
kad visų mūsų veiksnių veikla 
būtų koordinuota ir jų žygiai 
būtų suderinti.

Žinant dabartines nuotaikas 
Europoje, mums tenka labai ne 
lengvas uždavinys palenkti Eu 
ropos opiniją ir vadovaujančius 
politikus išsitarti už mums pa 
darytos skriaudos atitaisymą. __ _
Tai reikalauja nemažų naujų pa bėj, kur su misija nuvyko net tada Lietuva vėl atgaus savo j°s, kvantų fizikos ii t. t. 
stangų. pats užsienių reikalų ministeris Klaipėdos kraštą. Taip ir vietovės keitėsi: Di

Jungtynėse Amerikos Vals p. Urbšys. Tačiau, ir Italijoj rei Bene už poros dienų Minist dieji rūmai Kaune, Fizikos-Che 
tybėse yra pasistūmėta daug to kalui neišdegus, p. Urbšys tu rų Kabineto posėdy paaiškėjo, mijos Institutas Aleksote, vė 
liau, negu Europoje. Kersteno rėjo direktyvas užsukti į Var kad p. Prestono turėta apie Lie liau gamtos - Matematikos Fa 
komisijos darbai, žymių ir vis šuvą ir ten kalbėtis su Lenkijos tuvos karišką pajėgumą tikslių kultetą perkėlus į Vilnių, tą se 
gausesnių mums palankių JAV vyriausybe dėl sudarymo bend žinių. Kai vienas iš ministrų pa ną mokslo židinį, daug valandų 
tautos atstovų ir politikų pa ro fronto prieš Tretįjį Reichą, sisakė už ginkluotą pasiprieši praleista chemijos laboratorijo 
reiškimai yra be galo svarbus Tuo laiku kai p. Urbšys suki 
■įnašas mūsų laisvinimo bylon. nėjosi Romoj, Kaune JAV pa

Europoje nėra nė vieno par siuntinys p, Norem iškėlė pie 
lamento, kuris panašioje plot 
mėje mūsų reikalus būtų svars 
tęs ir lygios reikšmės rezoliuci 
jas priėmęs. Reikia daug darbo 
padaryti, kad mes Europoje pa 
siektume tai, kas yra įvykę Jun 
gtinėse Amerikos Valstybėse. 
Vokietijoje ir Italijoje yra ne 
maža padaryta, kad politinėse Varšuvą?

Pavergtųjų Tautų Seime susi mesį, kurie susidarė gerą nuo 
rinkti Paryžiuje visų šių reika monę apie jiems mažai žinomas 
lų svarstyti. Lietuvos augštąsias mokyklas,

Kiekvienas veiksnys yra pa t-y. Vytauto D. ir Vilniaus imi premiją.
prašytas atvykti su parengtais *-*■■■- —versitetus.

Norint peržvelgti Dr. J. Mau 
ruko nueitą kelią, reikia grįžti 
į netolimą praeitį, kada 1938 m. 
jaunas vyras, pilnas vilčių ir 
energijos, tik baigęs gimnaziją, 
įstojo į Vytauto D. Universite 
to Gamtos-Matematikos Fakul 
teto Fizikos-Chemijos skyrių, 
pasirinkdamas chemijos šaką, 
nes kuriantis pramonei, pasiges 

nomis kreipėsi į visus mūsų vei ti žygių, kuriuos visos trys Pa ta šios srities specialistų. LV1
ksnius, siūlydama ryšium su baltijo valstybės turėtų pada Priaugančiam jaunimui, jau sįntetįškaf pagaminti. 
Keturių konferencija, suderinti ryti ryšium su Keturių konfe emigracijoje pradėjusiam studi 
visų veiksnių veiklą. Džiugu rencija. jas, Lietuvos augštosios mokyk

būti daroma.
Ta proga tenka pastebėti, 

kad Am. Lietuvių Taryba buvo 
pasiuntusi savo delegatus į Wa 
shingtoną, kur jie, ryšium su 

Užsienio Reikalų Tarnyba, Keturių konferencija, yra pada 
imdama dėmesin visus čia dės rę svarbių ir reikšmingų žygių, 
tomus momentus, šių metų ba Dar šio mėnesio bėgyje sau 
landžio mėnesio pirmomis die kiama Baltijos Taryba svarsty

Atsikėlus į Torontą, J. Mau 
rūkas kurį laiką dirbo chemiku 
tauriųjų metalų (aukso, plati 
nos, iridijaus ir kit.) rafinavi 
mo įmonėje, kolei buvo pakvies 
tas dirbti pas prof. dr. E. Baer, ną žurnale „Science“. Savo dar 
žinomą fosfolipidų tyrinėtoją, be Dr. J. Maurukas įvedė nau 
kuris pernai už savo darbus lai jus būdus, kai kurių fosfolipidų 
mėjo vieno chemijos koncerno sudėčiai nustatyti.

Žinomas fiziologinės chemi 
Fosfolipidais vadiname biolo jos mokslininkas dr. Klein', su 

ginęs medžiagas, randamas gy radęs gana patikimą metodą si 
vų organizmų audinių narve filio nustatymui, (Klein reak 
liuose. ei ja), praneša, jog dr. J. Mau

Chemikai stengiasi tas me ruko sintetiniu būdu pagamin 
džiagas pagaminti dirbtinas ir ta medžiaga eleitinas (L-alfa 
jas palygindami biologai-enzi dimyristin lecitinas) yra daug 
mologai ir serologai lengviau veiksmingesnė už natūralų leci 
susivokia apie organizmuose tiną, gaunamą iš jaučio širdies 
vykstančius procesus. Taigi ir raumenų.
dr. J. Mauruko uždavinys buvo 
ištirti dalį tų medžiagų ir jas Atspėjamų laikų dr. J. Maų 

rūkas domėjosi menu ir visou 
menine veikla — dar Vilniuje 
Valtsybinės Filharmonijos an 
samblyje ir šoko tautinius šo 
kius, Vokietijoje lankė J. Ble 
kaičio dramos studiją, priklau 
sė studentų organizavijoms ir 
buvo renkamas į valdybas. Sa 
vo specialybėje priklauso „Ame 
rican Chemical Society“.

Dabar, kada jaunas moksli 
ninkas jau yra įvertintas, rei 
kia tik stebėtis jojo patvarumu, 
nes ruošiant disertaciją reikėjo 
išlaikyti šeimą, (augina dukre 
lę ir sūnų), apsitvarkyti apie 
savo namą, sėdėti ilgas valan 
das laboratorijoje, na ir namuo 
se mažai kada teko knygą iš 
rankos paleisti. Visur jam naš 

disertaci tą palengvinti stengėsi jo žmo 
na Dalia Maurukienė-Kuberta 
vičiūtė, Vilniaus Valstybinės 
Dramos aktorė.

Ne vienas yra paruošęs diser 
taciją, bet retas panašiose sąly 
gose.

Vertinant kaip žmogų, dr. J. 
Maurukas yra malonaus ir links 
mo būdo, visada pasiruošęs ki 

Beveik visiems 
Toronte gyvenantiems lietuvia 
ms chemikams jis yra padėjęs 
susirasti darbą savo specialybė

X X -- ------------- c--------------------------- O J J j- v . - 1p

porą savaičių, gal įsikištų ir ki gatvėje, dar užsukant į senuo ruoštų egzaminų. J
tos valstybės. Tada Respub sius universiteto rūmus, kur ši Savo disertacijos tema „Syn Naujam daktarui jau yra ke 
likos Prezidentas A. Smetona, mtmečiais primindavo senosios thesis and investigation of pho Ii pasiūlymai: pasilikti toliau 
kuris dalyvavo posėdy ir jam sostinės didybę.
pirmininkavo, kreipėsi į Kraš 
to Apsaugos Ministrą gen. K. 
Musteikį ir Kariuomenės Vadą 
gen. S. Raštikį, prašydamas jų

Prof. dr. E. Baer, įvertinęs J. 
los’ yr^ nTpažįstamoTYreTuvo Mauruko gabumus pasiūlė jam

J. GUDAUSKIS PASAKOJA APIE KLAIPĖDOS £ “"SrieXbe

kai yra brangūs ir širdžiai ir 
Buv. teisingumo ministeris Aš tiesiog nustebau, nes tai sielai.

J. Gudauskis, „Dirvoje-’ rašo: buvo laikoma didžioj paslapty. Neorganinę chemiją J. Mau
„1939 m. kovo mėn., kai Vo Tada jis į mane prabilo visai rūkas klausė pas jau mirusį 

kietija pareikalavo iš Lietuvos atvirai, sakydamas; — Tegul prof. P. Juodakį, analitinę che 
Klaipėdos krašto, tuometinė p. Urbšys nevažiuoja pro Var miją pas prof. dr. K. Daukšą, 
Lietuvos vyriausybė šaukės šuva, bet grįžta pro Berlyną, organinę chemiją Kaune skaitė 
„didžiųjų“ pagalbos, bet, deja, nes, jeigu Lietuva susidės su prof. A. Purenąs, o Vilniuje 
jos šauksmas liko šauksmu ty Lenkija, su ja kartu ir žlugs: prof. dr. A. Zubrys (dabar prie 
ruošė, nes tie, kurie neatsiliepė Lenkijos daina jau sudainuta: Toronto Universiteto dirbąs 
į šauksmą pavergiamos Albam 
jos, Abisinijos, Austrijos, Čeko 
slovakijos, negalėjo atsiliepti ir 
į Lietuvos šauksmą del atplėšt 
mo Klaipėdos krašto.

Bet Lietuvos vyriausybė ne 
galėjo susigyventi su mintimi, 
kad Lietuva nebeteks savo gy 
vo kūno dalies, pasiryžo bandy 
ti savo laimę Italijos vyriausy

) Universiteto dirbąs
Kariauti su Trečiuoju Rei mokslinį darbą), fizinę chemiją 

chu jūs negalite, nes tai būtų elektrochemiją vedė prof. dr. J. 
savižudybė. Bet jūs turite su’ 
Reichu derėtis ir stengtis išsi ių Akademijos prezidentas, 
derėti, kas dar galima. Su Rei Šalia to reikėjo klausyti pas 
chu susitarę galėsite išsilaiky kaitų bei atlikti praktikos dar 
ti. Didžioji Britanija dabar dar Pus iš cheminės technologijos, 
nėra pasiruošusi karui, bet per kristalografijos - mineralogijos, 
keletą metų pasiruoš ir sutriuš biochemijos, termodinamikos, 
kins Trečiojo Reicho galybę, o matematikos, fizikos, mikologi

nimą Trečiajam Reichui, nes se NaugArduko gatvėje, Mine 
pasipriešinimui užsitęsus bent ralogijos muzėjuje Čiurlionio

tus.
Po gražiai suorganizuotų pie 

tų, p. Prestonas paėmė mane 
po ranka, pasisodino prie nuo 
šalesnio staliuko ir kreipės į 
mane su klausimu: — Ar tiesa, 
kad Užsienių Reikalų Minist 
ras p. Urbšys iš Romos grįš per nuomonės, kaip ilgai Lietuvos

Nukelta į 4 puslapį.

ruošti disertaciją. J. Maurukas 
pasirinko retą specialybę — kli 
nikinę chemiją. — retą todėl, 
kad Toronto universitetas, di 
džiausiąs Britų Tautų Bendruo 
menėje, keturių metų laikotar 
pyje pripažino daktaro laips 
nius šioje šakoje tik dviems as 
menims — reikia spėti, kad jis 
bus ir vienintelis lietuvis chemi 
kas, šios srities specialistas. Są 
ryšyje su tos šakos pasirinki 
mu, reikėjo išklausyti universi 
tete netrumpą papildomą kur 

Matulis, dabar Lietuvos Moks sa’ ,tuo . Pač*“ pratęsiant laiką 
praktiniam darbui laboratorijo 
je, kur atliktas darbas buvo pa 
kankamas dviems Č1_____ 1
joms.

Teoretiniam pasiruošimui va 
dovavo prof. dr. J. Dauphinee, 
Banting Instituto, pataloginės 
chemijos direktorius, Toronto 
Universiteto Chirurgų ir Gydy 
tojų Mokyklos prezidentas (pa 
ts kartu gydytojas ir chemi 
kas).

Baigus paskutinius egzami .
nūs, vienas iš komisijos, prof. J2ems Pac^etk 
ar. T. F. Nicholson, veisai pa 
reiškė, jog jau kelių metų laiko 
ta'fpyje nebuvę taip gerai pa

. spotidyl serines“ J. Maurukas pas prof. Dr. Bark, pas prof.
Vokiečiams uždarius univer skaitė du pranešimus T. U. Bio Dr. A. G. Gornall Banting Ins 

sitetus, nepavyko J. Maurukui chemikų ir Biofizikų Draugijai, titute ir važiuoti į Clevelandą. 
galutinai baigti studijas sava taip pat paskelbė du straips Sėkmės jam, nes mūsų kultūri 
me krašte ir diplominį darbą nius „Journal of American Che niai laimėjimai stiprina mūsų 
„Ueber die Phosphotasen“ ir mical Society“, kitus du „Jour padėtį.
enzimų kinetikos, teko padary nal of Biological Society“ ir vie B. Stundžia.

portą sunkiai įmanomą ir dėl ūkio rojus, kaip kai kurie entu čius, beveik dar neišmatuoti, to. Jokia bakūžė nei kabina ne 
to labai brangų. Tas brangu ziastai kalba. Čia yra geras mi neištirti ir visiškai neapgyven paįvairina šio vaizdo. Net jokio 
mas yra priežastis, kad derliu lionas akrų geros ariamos aliu ti, be jokios vilties, kad kada gyvulio nei žvėries nematyti 
gos Mackenzie ir Laird upių vijinio dumblo žemės, ir tai nė nors čia būtų įmanomas žemės šiame buvusios jūros dugne, 
slėniai iki šiol nebuvo paversti ra daug tokiame milžiniškame ūkis ar miškininkystė ir beveik bedugnių liūnų, balų, muskegų, 
turtingais ūkių laukais, kaip tai krašte. Kita bėda yra, kad dar prospektoriaus kastuvo ne samanų bei šilų krašte.
yra pasiekta Taikos upės slė tie derlingos žemės sklypai yra paliesti. Išskiriant menkutes ižo Tos dingusios šiaurės jūros 
nyje. Ūkiams geriausios žemės izoliuoti atskirais plotais nuo liuotas, eskimų gyvenamas vie pakraščiais juo toliau juo lab 
čia labai apstu, bet ūkininkų tė 15 iki 1500 akrų. Tikrai didžiau toves, visa ši rytų žemė Kana jau pradeda’išsikišti keistos for 
ra vos tuzinas, kitas. Vienas sias .„rojus“ čia būtų bulvių dos šiaurėje, Hudsono įlankos macijos. Ežeriukai pakeičia sa 
čionykštis ūkininkas, 
Browning, pasakojo turįs 30 
akrų ūkelį, iš kurio paimąs po

Paginkime Kanaaą
KANADOS ŠIAURĖ.
Rašo J. Pronskus.

Consolidated Mining r c omel 
ting Co, kuri šią vietą kontro 
liuoja, dar nenusistatė, ar apsi 
moka pradėti operacijas.

; Dvi gatvės ir dvi alėjos (avė 
nues) jau išskintos tankiame 
skujočių miške ir keliolika gra

_ žiu namelių su žaliuojančiais 4.000 dol. kasmet ir *dar nė sy aičiui ūkininkų galimybės čia ir tragedijų. Autorius lėktuvu keičia savo išvaizdą. Prasideda 
“ kiemeliais jau pastatyta. Čia kio neturėjęs prastų metų. Jis įmanomos, nes ir Kanados ka aplankė šį kraštą pereitos va ilgi, status, lyg romėnų pyli

3.
Yellowknife yra 300 mylių 

arčiau į pietus prie Didžiojo 
Vergų ežero šiaurinio kranto. 
Vietovė turėjo du „suklestėji 
mus“ ir abiejų žymės tebėra 
ryškios iš vadinamo „senojo 
miesto“, kuris buvo išaugęs 
„per vieną naktį”, kai 1935 m. 
Tom Payne per vieną dieną už tai> toli nuo kelo ir geležinke laiko 36 karves. Vieną žiemą „ _ _ , _
dirbo pusę miliono dolerių, par ^°> *r net nuo oro' prasi prie 68 laipsnių žemiau nulio 7 bulvės į čia yra atgabenamos iš risdamas į Mackenzie upyną, vandens kanalų linijas, 
duodamas keturis sklypus (clai 
ms) atrasto aukso. Naujasis 
Yelloknife yra švarūs, moder 
nūs miestelis, pastatytas per 
pusmylę toliau ant lygaus kra 
nto. Čia jau gyvena per 2700 
žmonių ir kasmet po 100 vaikų 
gimsta. Bet šiuo metu ir čia 
„slack biznis“: iš 10 mainų, vei 
kusių 1948 m., šiandien 'bedir

Vienas sias .„rojus“
Fostner ūkiui, jei kada nors susidarys srityje, tebėra tokia, kokia bu vo išvaizdą ir iš apskritų pavirs 

sąlygos joms nebrangiai ekspor vo prieš baltąjam žmogui atsi ta tiesiais siaurais kanalais. Hu 
tuoti. Bet ir dabar nemažam sk randant. Čia vis dar apstu bado dsono įlankos kraštai taip pat 
aičiui ūkininkų galimybės čia ir tragedijų. Autorius lėktuvu keičia savo išvaizdą. Prasideda

riuomenės Signalų daliniams saros birželio mėnesį prieš sk mų sienų kupros, skirdamos 
’ .. ............. . Visas

Skirtumas tarp rytinės ir va kraštas įgauna vaizdą, lyg ko 
Visai kitokia šiaurė. karinės Kanados šiaurės yra kio milžiniško arimo, ką tik su 

Iki šiol buvo kalbama apie tiek ryškus, jog atrodo bandy versto šlapioje žemėje po dide 
yra daugiausia bulvės, bet gy Kanados šiaurę, vadinamą Šia turn tirti ir palyginti du visiš lio lietaus. Tie statūs ilgi gub 
vuliams alfalfa jis pjauna du urvakariais (North-West), di kai priešingus pasaulius. ’ ----• - TT J
kart per vasarą. Net saldieji dėlių upių, tankių stambių gi 
melonai (watermelons) čia pui rių, aerodromų, aukso kasyklų, 
kiai noksta. laivų vilkikų, prospektorių,

Valdžios eksperimentinės mainerių ir kailių pramoninių
m. oicxxiuxtxx ucuix Dar arčiau į pietus prie tos farmos vedėjas, John Gilbey, kų kraštą. Beveik visi balta Bay kryptimi, ....

ba vos ,3, ir pati didžioji maina, pat Mackenzie upės yra Fort per septynerius metus čia augi odžiai gyvena čia, toje vakari matomi didžiuliai plotai dykų das iš Arktikos
Giant, dirba tik iš pusės. T-------- ---------- ----------- -- ------ c, ~ —--------- r------ j. . ... . .

Kitapus Yellowknife, pieti tų amžiaus miestelis, kurio vi se. Jo sodo darže auga įvairios Visi didieji mineralų klodų at giau kaip vien pilkai žalsvu ši
niame Didžiojo Vergo krante, sa mityba taip pat tebcpriklau gėlės ir krūmai: alyvos, lelijos, radimai. -i-u i., i,^; „o
yra Pine Point, didžiausija pa 
šaulyje cinko ir vario kasykla,

deda vienas labjausai žadančių karvės atvedė veršiukus ir nė Kalifornijos, 
šiaurės miestų, pramonės ęent vienas nenugaišo, nors gyvuliai 

laikomi lauke. Jo ūkio derliusrų. Jei pasirodys pelninga, čia 
bus atvestas 435 mylių geležin 
kelis nuo Grimshaw, Alberta. 
Energijai gauti čia numatoma 
pastatyti vandens jėgainę prie 
Skenduolių krioklio ant Vergų 

į upės prie Fort Smith.

riai, besitęsią nuo Hudsono 
įlankos į pačias nuogąsias dyku 
mas (Barren lands) vadinami 
drumlins. Tai yra didžiojo, ka 

Skrendant lėktuvu Hudson daise apklojusio visą Keewatin 
apačioje buvo kraštą, ledyno pėdsakai, kai le 

i slinko, žemę 
Šimson, senas jaukus š^imto me na viską^ kas tik noksta prerifo nėję Kanados šiaurės dalyje, lygumų, apžėlusių nieku dau rausdamas iki pat Ninnesotos.

- - ‘ .......................... \ ■' \ Drumlinai pagaliau dingo,
išskiriant tik nikelį lu bei samanomis, vietomis pa prasidėjo kiti neregėti vaizdai.

Šiurpūs Hudsono įlankos 
pakraščiai.

bd miiyucl L et L P P et L LUUUpi IKlclU ti n.1 urnai . aiyvub, icitjob, ruuiuiai, moninuiu nu uixxi~x£ —................................---------- -------------------

so nuo. upiu sistema atgabena peonijos ir net „mediniai“ obuo Rankin Inlet (vakariniame Hu marginti mažų nusususių pušai Be formos, maži lopai su nely
n.oo.y^cu, mu produktų. Bet produktai, liai (crabapples) apsčiai užde dsono įlankos krante) rr gele čių lopais ir tūkstančiais mažų giais kraštais, lyg milžiniškos

surasta lakūno Ernie Boffci. Mi koi jie pasiekia šią vietą iš Ed ra. Tris kartus per penkerius žies rūdą Labradore, yra įvykę apskritų ežeraičių. Trijų šimtų tigrų odos, nuklojo! apačią. Net
Ilonai jau išleista bet dar tik montono, turi būti devynis kar metus jam puikiai užderėjo ku šioje šiaurės dalyje. Tai vadina mylių platumo ruožas tokios geologai neturi jiems išaiškini
pati pradžia. Metalų žaliavos 
čia tęsiasi per trisdešimt šešias 
mylias trijų mylių pločio ruo

produktų. Bet produktai, Hai (crabapples) apsčiai užde dsono įlankos krante) rr gele čių lopais ir tūkstančiais mažų giais kraštais, lyg milžiniškos

tus perkraustomi, gabenant kurūzai (corn) ir bulvės, o ar moji Kanados Šiaurės bananų nykios nejaukios lygumos tę mo; jų nuomone, tai geltonos 
per tiek daug krioklių ir verde buzai ir pan. nunoksta kasmet, juosta. siasi visu Hudsono įlankos pa spalvos liūnai, kurie speigų ir
nių (rapids), jog kainos paky Tokios sąlygos yra visų Mac Tačiau už šešių šimtų mylių, kraščiu. Jokios gyvos žmogaus atlydžių veikiami išspaudžia iš

___  siasi visu Hudsono įlankos pa spalvos liūnai, kurie speigų ir 
Tačiau už šešių šimtų mylių, kraščiu. Jokios gyvos žmogaus atlydžių veikiami išspaudžia iš

Jllylldb Lllju L'AULIU IuU litu (lupuoy, J'-'fe Bulovo ~ J----- ? ~ v • . 1 i .j *1 v
žu Atsargiausiai ap'kaičmoia la daugiau nei dusyk. Nuolat! kenzie paupiu iki pat Arktikos kitoje Kanados puseje, yra vi sielos čia nematyti, niekas Čia gelmių juodus pailguš vingiuo 
ma kad Čia guli apie 12C) mi niai sutrikimai prie krioklių ir Rato. siškai kitoks pasaulis. Milžiniš negyvena ir per šį kraštą neke tus gubrus, primenančius juo
lionų tonų metalo Miestelis to vandenpuoliu upėse ir pervalko Tai nereiškia, sako autorius, ki Keewatino ir Franklino pio liauja. Jokio durno nematyti ky dus dryžius geltoname tigro 
je vetoje jau išplanuotas tačiau se iš ežero į ežerą padaro trans kad Kanados šiaurė yra Žemės tai plečiasi į rytus ir išaurry lant nuo horizonto iki hohzon kailyje. (Bus daugiau).
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VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS REIKALU.
JĮ 

Nevienas, turbūt, neabejoja C. Komitetas padaryti rinklia £ 
Vasario 16 d. gimnazijos di vas. Bet mūsų kolonijos, išsky © 
džiule reikšme lietuvybei užsie rus Hamiltoną, Torontą ir Lon $ 
nyje išlaikyti ir net būsimai N. doną, to šauksmo bei skatini $ 

STEIGIAMOJO SEIMO 35 METU MINĖJIMAS Lietuvai. Nesiimsiu aš Čia smul mo, atrodo, neišgirdo, jokių žy £
OC.UV1W Sb MtlŲ ĮVIJINEJllvlAo, kiau tai įrodinėti, užtenka tik gių pagelbėti išpirkti savai gini %

ivy ęs sekmadienį College teatkuris padėjo tvirtus pagrindus priminti, kad niekur pasaulyje nazijai rūmus nedarė. $
10 . idornus. naujos demokratinės Lietuvos nėra ir negali būti taip lietuvis Nejaugi jos ir liks tam tikrai V

_________ ________ .... _____________________________________ j i reikalui kurčios, v 
Nors Steigamame Seime kri SU jaunimas ir taip gerai išmo tenkindamosios beveik vien vi >>

kščionys demokr. turėjo abso kinamas teisingai lietuviškai šokių minėjimų, kurie šablonu X
liučią daugumą atstovų, bet jie rašyti, kalbėti ir skaityti, kaip virto, rengimu ir šiaip organi &
laikėsi demokr. principų ir su toje gimnazijoje. O tokie ne zacine veikla?
darė koaliciją su liaudininkais, tik čia užsienyje greit bus labai 
min. pirm.
K. Grinius, 
to lietuvių partijų valstybinį 
pribrendimą, ko dabar mes pasi 
gendame.

Dar kalbėjo St. Seimo atsto 
vų vardu J. Valaitis, kuris nuo 
okupanto sunkiai nukentėjo, už 
tai, kad buvo St. Seimo nariu 
ir jis sujaudintu balsu pareiš 
kė, kad net 13 metų slėpė nuo 
savo šeimos jam išmuštus enka 
vedisto brauningu dantis ir su 
laužytą ranką. Sako, mes berno 
ksliai, ėjome diribti valstybės 
kūrimo darbą dėlto, kad nebu 
vo žmonių. 60 nuošimčių St. 
Seimo narių buvo savamoksliai. 
Algos gavome į mėn. 1.000 mar - - . , , . ...
kiu, kas lygu 1 doleriui, kai tuo kia Vasario 16 d. gimnazijai iš pareigos, o kol jos nėra, tol vi 
metu už karvę reikėjo mokėti Pirkti patalpas, kad turėtų tin sas reikalas stovi vietoje su ma 
18.000 markiu. Ėjom dirbti tik karnas sąlygas mokyti ir nerei zomis išimtimis, kada kai kurie 
iš pasiaukojimo, sukurti demo ketų niekam už patalpas nuo sąmoningi lietuviai patriotai, 
kratinę valstybę, kurioj būtu už 1 . ... . .
tikrinta darbo žmogui laisvė, baigoj baigiasi terminasj;imna tys s^vo imciatyva orgamzuoti 
ekonominė gerovė.

Minėjimas buvo baigtas Tau 
tos Himnu 7 vai. Liet. Namuo 
se buvo surengta svečių ir vie 
tos visuomenės veikėjams arba 
tėlė, kurioj buvo daug gražių 
kalbų. Ten kalbėjo kun. Tada 
rauskas, St. Seimo nariai Valic 
kas ir Vaidotas, J. Vekteris (S 
LA), A. Petrauskas (vilnie 
čių), Dr. Anysas (mažlietu 
vių), A. Liudžius (teisininkų), 
Matusevičiūtė ir ant galo R. 
Skipitis. Dalyvavo apie 60 žm.

......,, r>
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inejimą atidarė Krašto V- valstybės laisvam gyvenimui, koje nuotaikoje auklėjamas mū lietuviškam 
bos pirmininkas J. Matulionis, 
pakvietęs pagerbti miiusius ir 
nukankintus St .Seimo narius.

Jis pristatė dalyvaujančius 
minėjime Steig. Seimo narius, 
V. Vaidotą ir iš Amerikos atvy 
kusius J. Valaitį ir p. Valicką.

Sveikinimo kalbą pasakė 
gen. konsulas V. Gylys, o po jo 
kalbėjo svarbiausias kalbėtojas 
buv. St. Seimo metu Vid. Reik. 
Ministeris R. Skipitis.

Jis nupasakojo lietuvių tau 
tos kelią istorijos perspekty 
voj, nuo valstybės įsikūrimo 13 
šimt. iki 1918 m., kada po rusų 
imperijos sugriuvimo buvo at 
statyta Lietuvos nepriklauso 
mybe ir pereita prie St. Seimo,

Lietuviškos visuomenes ska 
buvo liaudininkas reikalingi, bet ir Nepr. Lietuvo tinti aukoti gimnazijai daug ne 
Tas parodo to me je daug naudingesni, negu su tenka. Ji jos reikšmę supranta, 

’ tokiu pat išsilavinimu svetimas jai aukoja, ją net pati, savo ini 
gimnazijas baigę. ciatyva, nesulaukusi bendruo

Maža to. Nepr. Lietuva tu menės pastangų, remia. Tai 
rėš būti su visa Maž. Lietuva, daug kartų įrodė tiek savo ini 
Ten reikės lietuviškos dvasios ciatyva organizuodama Vasa 
ir politikos ąžuolų. Negi valdy rio 16 d. gimnazijai remti bū 
sim tą kraštą iš D. Lietuvos nu relius, tie kpati organizuodama 
siųstų valdininkų ir policininkų komitetus daryti Vasario 16 d. 
pagalba? Kaip tik tą gimnaziją gimnazijai remti vajus, pav. J. 
lanko daug Maž. Lietuvos lie Am. V. Reikia tik, kad mūsų 
tuvių vaikų. Tad, atrodo, Ka bendruomenės organai, kurių 
nados lietuvių bendruomenė, tikslas kaip tik yra organizuoti 
kurios tikslas kaip tik yra lietu bei skatinti lietuviškam reika 
vybės palaikymas, turėtų viso lui paramą, savo. pareigas atlik 
mis jėgomis tą gimnaziją rem tų, o nebūtų stabdžiais. Sakau 
ti. t

Šiuo metu, kaip žinome, rei kia iš tų organų

French-Style 
.SHORTS 
Prancūziško stiliaus 
apatinės kelnaitės, 

glaudžiai pritaikytos, vėsios, 
patogios... megstos iš švel 
nios, šukuotos medvilnės... ly 
gios siūlės... visas jusmuo 
elastingas ir dvigubas pryša 
kinis klostąs sudaro tvirtą 
prilaikymą. Pritaikytos prie 
Jerseys.____________ W 19-54
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KANADOJE ..
i ūsu ateitis yt a švtesi! |

Nesvarbu, ar jūs Kanadoje gyvenate jau seniai X
ar tik atvykote dabar, bet jūs tikrai prisidedate X 
prie šio krašto pažangos. ©
Jūs pasidarėte dalininku Kanados augime ir ga- © 
lėsite pasinaudoti Kanados šviesios ateities vai- &
siais. ©
The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo x 
dalininku jau nuo 1832 metų. Turėdamas virš ©
380 skyrių visoje Kanadoje ir užsienyje The © 
Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviena X 
me banko reikale. g
Skubiam ir mandagiam patarnavimui atvykite X 
pas jums artimiausio Bank of Nova Scotia vedė- © 
ją. Verta su juo susipažinti. ©

The BAhK of NOVA SCOTIA |
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. ©

IGOR GUZENKO KNYGA „THE FALL OF A TITAN“ 
(Titano žlugimas) laimėjo Kanados generalgubernatoriaus 

literatūros premiją:
Igor Guzenko, buvęs šifro ona Svetlana ir dviem vaikais, 

tarnautojas Sovietų Rusijos gyvena kažkur nežinomoje vie 
ambasadoje Ottawoje, 1945 m. toje Kanadoje, saugojami nuo 

stabdžiais dėl to, kad visi lau atidengęs atominių šnipų tinklą galimo komunistų keršto sveti 
iniciatyvos, Kanadoje, buvo neseniai paske momis priimtomis pavardėmis 

Ibtas 1954 mt. Kanados gener ir sakosi esą kitos, ne rusų, tau 
gubernatoriaus literatūros pre tybės. Tarp kitko, jo gražuolė 
nujos laimėtoju. žmona Svetlana labai pyksta

Jis laimėjo 1954-tų metų pre ant Kanados žurnalistų ir rašy 
rniją savo 200.000 žodžių romą tojų kam jie vaizduoja ir apra 
nu „The fall of the Titan“. Tai šinėja ruses moteris kaipo sto 
yra istorija apie kovą dėl asme ras, dideles, stambių kaulų kre

> ir galios Sovietų atūras, tuo laiku kada ji pati 
Sąjungoje prieš didžiausią „va esanti maža, smulkutė ir liesa... 
lymą“ 1930-tais metais. Ši kny Be tiesioginės grėsmės nuo 
ga yra mizerijos, vargo, skurdo slaptų komunistų agentų Gou 
ir brutalumo gyvenime paveiks zenko šeima bijosi dar „raudo 
las komunistinėje vergijoje ir nųjų“ ir neprotingų keistuo 
atidengia įvairias intrigas pore lių“, kuriuos jie nelabai sutinka 
voliucinės Rusijos komunistinė vertinti — apibūdinti kaipo ko 
je hierarchijoje. Igor Guzenko munistų simpatikus. Igor Gou 
sako, kad „The Fall of a Ti zenko’ vis dar tikisi, kad Kana 
tan“ yra rezultatas jo penkerių dos ir USA vyriausybės paklau 
metų darbo, jis kuria charakte sys ir priims jo planą-pasiūly 
rius, brėžia škicus ir aprašinėja mą, kurį jis patiekė prieš viene 
vaizdus, matytus ir paimtus iš rius metus laiko, kas jo nuomo 
savo realaus gyvenimo Soveitų ne būtų priežastimi tolimes 
Sąjungoje. Apie šį savo darbą niam daugelio sovietų agentų 
Igor Guzenko sako, kad tai yra atsimetimui ir perėjimui į va 
vienas iš jo būdų ir kelių demo karų demokratijų pusę, pasiū 
kratijos sustiprinimui. lant tokiems perbėgėliams glo

Igor Gouzenko gimė 1919 m. bą ir saugumo garantiją, 
Rogochovoje, prie Maskvos. Li „Laisvės apsaugojimui mes 
gi 14 metų amžiaus jis gyveno visi privalome pasiimti aktyvią 
daugiausiai Rostove prie Do dalį jos gynyboje“, pasakė I. 
no, scenoje savo premiją laime G. spaudos atstovui.
jusios knygos. Kaipo gabus mo „Kada sovietų sargybiniai 

J Je> jis buvo pa užtrenks jums duris gyvulių va 
siųstas ir studijavo Kuibiševo gone išgabenimui jūsų į koncen 
karo inžinerijos akademijoje, iš tracijos stovyklą, kaip kad dau 
kur buvo paskirtas į karinės geliui atsitiko Estijoje ar Len 
žvalgybos vyriausiąją būstinę, kijoje, viskas bus pervėlu“.
į šifrų skyrių Maskvoje, gavęs Šiuo metu Igor Gouzenko ra 
leitenanto laipsnį. šo dar vieną naują knygą —

Gyvendamas Sovietų Sąjun „Ruth Cameron“, kurios pag 
goję I. G. jokių knygų nerašė rindinę veikėją — didvyrę ir 
ir spaudoje visai nedalyvavo, veiksmų vietą jis atrado Kana 
tačiau daug skaitydavo. doje.

1943 mt. birželio m. jis buvo Didelę dalį savo naujos, ka 
pasiųstas į Ottawa ir truputį da nors išeisiančios knygos-ro 
daugiau, kaip dvejiems metams mano „Ruth Cameron“ jis pa 
praslinkus jis pabėgo is sovie ima iš savo patyrimų ir darbo 
tų ambasados su informacijo sovietų ambasadoje, kur jis dir 
mis, kurių rezultate iškilo ato bo ir atidengė komunistinių ato 
minių šnipų teismai. Laike 18 minių šnipų tinklą prieš devy 
mėnesių, kuriuos jis praleido nerius metus. Kanadietė mer 
dalyvaudamas teismuose kaipo gaitė Ruth įsimyli klumpantį 
liudininkas, jis paruošė medžią ir „norintį atsikabinti“ sovietų 
gą savo pirmai knygai „Tis was agentą Kanadoje, kurio virsi 
My ihoice“ (Tai buvo mano ninkai spaudžia jį grasydami 
pasirinkimas) pasirodžiusioje kankinti ir atkeršyti jo šeimai, 
spaudoje 1948 metais. Igor Gouzenko vadina šią kana

Jis gavo Kanados pilietybę dietę mergaitę Ruth „personi 
1947 mt. specialiu vyriausybės fikacija (atsieit, suasmeninimu 
patvarkymu. Šiuo metu Igor ar įkūnijimu) laisvojo pašau 
Gouzenko su savo šeima — žm lio!“ J. Skaržinskas.

©

»

sukurti demo ketų niekam už patalpas nuo sąmoningi lietuviai patriotai, 
mos mokėti. Birželio mėn. pa pritrukę kantrybės, imasi pa 

zijos rūmams išpirkti. Tam ti jau minėtus būrelius arba ko 
kslui šaukėsi į lietuvišką visuo mitetus, taigi atlikdami bend nines jėgos 
menę pagalbos Vok. Kr. V-ba ruomenės išrinktų organų parei c “ 
ir gimnazijos vadovybė, skati gas ir juos apeidami, 
no Kanados lietuvių bendruo Nedidelėse ik^lonijose rink 
menės kolonijos Šalpos Fondo liavas suorganizuoti ir pravesti 

daug laiko nereikia. Tad reikia 
tikėtis, kad jos dar imsis jas 
padaryti, kad kiekviena koloni 
ja pagal savo pajėgumą prisi 
dės prie išpirkimo. savai gimna 
zijai patalpų, nes iš visų mūsų 
bendruomenės veiksmų lietuvy 
bei išlaikyti, — savos gimnazi 
jos, kurią lietuviai galėtų baig 
ti, rėmimas yra pats realiausias 
tam tikslui veikimas.

L. Tamošauskas.
■ Danų laikraščio' „Socialdemo 
kraten“ redaktorius Jesse, pla 

'so aPrašo savo patyrimus So 
vietų Sąjungos prievartos dar 
bo stovyklose Sibire, kur jis bu 
vo išlaikytas 4 metus. Su dide 
le pagarba danas rašo apie pa 
taitiečių laikymąsi šiose stovy k gimnazijoj
lose. Jis žodis zodin rašo : „Ne 
vienas deportuotas pabaltietis 
nėra praradęs vilties grįžti į sa 
vo tėvynę. Jie visi yra įsitikinę, 
kad su Vakarų pasaulio pagal 
ba Pabaltijo valstybės bus iš 
sovietų vergijos išlaisvintos“.

SKELBIMAS.
Ramiam ir gražiam kurorti 

niam mieste reikalinga anglų 
šeimoje, tik iš dviejų žmonių, 
namų ruošai tarnaitė, amžius 
nesvarbu, kalbanti bent kiek 
angliškai. Teirautis šiuo adre 
su: Ig. Ramonas, 268 1-st Avė 
E., North Bay, Ont.

norėdama pakenkti kitiems, 
tuo pačiu išvengiant sau paken 
kimo, Kartūno Balių nukelia j 
gegužės 28 dieną.

BUS KONCERTAS.
Birželio 4 d., šeštadienį, į To 

rontą atvyks Čikagos vyių cho 
ras, diriguojamas VI. Baltrušai 
čio. Su choru atvyksta ir solis 
tė Prudencija Bičkienė.

Koncertas įvyks Masaryk 
Hall 212 Cowan Str. (Qeen- 
-Lansdown) 7 val. 30 min.__

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

Anksčiau buvo skelbta spau listams ir chorui akomponuos 
doje, kad Kartūno Balius įvyks muz. St. Gailevičius. Po koncer 
gegužės 21 d., tačiau sužino tO' grojant „Trimito“ orkestrui 
jus, kad sporto klubas Vytis bus šokiai. Koncertą rengia 
gegužės 21 d. UNF salėje ren liet, radijo programa „Tėvynės 
gia savo vakarą, „Daina“, ne Prisiminimai“. L.

1 GENERAL INSURANCE
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli-

: mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumerlai) į senas 

krosnis ir t a i h o m i seni apšildymai.
: Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių : 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymaipriimami:

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

be

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 vv.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, On t. KE 3027.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

—--------------------------------- ■—
A. E. McKAGUE

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. I

Dundas-Dovercourt garazaĄ
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO I

Įsteigtas prieš 27 metus |
24 valandų patarnavimas. |

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

patikrinimas. «

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. |
Ontario Motors League patarnavimas. gAtsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav;~tą. g

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ 

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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ADOMAS MICKEVIČIUS

JIE DALYVAUS PREMIJOS ĮTEIKIMO KONCERTE

Elzbieta Kardelienė,
Lietuvos Jaunimo teatro ir 

Montrealio Dramos aktorė.

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, F omoje, Paryžiuje,

Konstantinopoly)
15. PASKUTINIAI METAI PARYŽIUJE.

„Sic transit gloria mundi“. nė, kad Dievo mintis dabar yra 
Poeto vyresnysis sūnus gerai po paryžiečio palaidine.1)

atsimena 1848 metų revoliuciją Ne kunigaikštis Čartoriškis, 
Paryžiuj. Tada ilgametis buržu numatytas Lenkijos karaliumi, 
azinis karalius, Liudvikas - Pi ne augštieji generolai, tik poe 
lypas, turėjo bėgti Anglijon, o tas tada Italijoj sudarė pirmąjį 
tėvas vaikui davė penkius fran lenkų legioną kovai prieš Aust 
kus. riją. Priimtas Piemonto kara

Prancūzų imperiją, sukurtą liaus Karolio-Alberto, ijs malda 
Napoleono Pirmojo, dabar ture ute maldavo jį tuoj piadeti ka 
jo vėl atstatyti Napoleonas Tre rą.
čiasis. Ilgus metus atostogavęs, Romoje buvo' tik kai o paliau 
profesorius tikėjosi pradėti Col bos su Šventuoju Sostu. Ar ne 
lege de France pirmąją paskai paliko poetas toks pats giliai re 
tą Napoleonų kulto pagerbimu, hgingas, koks buvo Romoje

Tai buvo jau po Romos įvy prieš kelioliką metų, kai skaitė 
kių. „Imitation de Jesus - Christ“,

Ar poetas, Romoje praleidęs mistiškas ir pagoniškas, koks 
šešius mėnesius, susitaikė su j*s buvo, kai Kaune rašė „Vė 
bažnyčia? Ar tam jis ten vyko lines“?
Paryžiaus sukilimo išvakarėse? Kai kunigas Jelovickis su pik

College de France skaitytų tu džiaugsmu jam paskaitė Ro 
paskaitų kursas turėjo būti pri mos Bažnyčios sprendimą, ir jo 
statytas Šventojo Sosto spren College de France kursas buvo 
dimui. Tėvas Jelovickis, kon įtrauktas draudžiamųjų skaity 
fesorius, to pareikalavo. Lenkų ti knygų indeksan, poetas paša 
dvasininkai ten triumfavo, kai kė:
heretikas titanas kiekvieną ry — Ateitis pateisins mane, 
tą per mišias kryžium gulėda Bažnyčia gali mane pasmerkti, 
rr.as atgailojo. Tai buvo didžiau bet Dievas yra su manim.
sias ir paskutinis jo kompromi Dabar buvo pati vasara, ir 
sas, jei poetas Romoje nebuvo paryžiečiai buvo, revoliucijos iš 
„Konrado Valenrodo“ Ordino vesti ant barikadų, kai poetas, 
didysis mistras. palikęs Lombardijoj suorgani

Kai Italijoj dabar brendo Ga zuotą legioną, grižo Paryžiun, 
ribaldžio laisvės sąjūdis, o Pra Tai tada Monseigneur Affre, 
ncūzijos karalius rengėsi bėgti prisiminęs drąsaus heietiko žo 
iš savojo krašto, naujas popie džius, žuvo gatvių kovose: jis 
žius, Pijus Devintasis, galėjo norėjo būti geras ganytojas, 
daug padėti tautų laisvinimo ko Rašydamas naujajai Prancū 
voje. Du kartus jis priėmė po zijos vyriausybei, profesorius 
etą. Ne Tovianskio mokslas, tik džiūgaudamas ministrus vadi 
ruošimasis ginkluotam sukili no piliečiais. Tik College de 
mui buvo dviejų didžiųjų tema, France durys Lotynų Kvartale 
jei taip didžiai atgailojęs, peni jam liko amžinai uždarytos, 
tentas įžūliai pasakė: 1852 metais Napoleono Trečio

— Mes kenčiame, Šventasis--------------

Lietuvių Akademinio Sambū 
rio pirmininkas, įteiks Vinco 
Krėvės vardo, L. A. Sambūrio 
suorganizuotą premiją, laurea 

tui Jonui Aisčiui.

Vinco Krėvės vardo premijos 
Jury komisijos pirminnikas, 
premijos įteikimo metu tars J. 

Aisčio kūrybą apibūdinantį 
žodį.

Lietuvos Valstybinės Operos 
solistė.

pianino, meistriškai ir lengvai 
užgaudamas klavišius. Šeimi 
ninkas prišokęs pradėjo drasky 
ti mielą svečią, reikalaudamas 
ko nors stipresnio, kas pragarą 
užkurtų 
dos pas 
liūdnas šypsojosi ir buvo pa 
klusnus.
tas, ir galva sviro žemyn.

Po kelių mėnesių Šopeno ne 
buvo. Tremtinių kartos Paryžių 
je — marios. Tik nostalgija ir 
liūdesys ten lūkuriuoja ilgai 
bulvarų sangryžose.

Poetas jau buvo gražiai pra 
žilęs, kai jis suruoštame „Tri 

Tada atvyko iš ilgų gastro bune dės Peuples“ redakcijos 
lių po Angliją Šopenas. Jo iš bankete kalbėjo. Ten dalyvavo 
geltusi vaško spalvos augšta ka Eugene Carpentier, Riccardi ir 

Juozas Akstinas, kta įr permatoma oda žymėjo Frapoli, Ramon de lą Sagra, 
Dramos aktorius ir dailininkas, nuovargį ir rezignaciją. Ten bu Al. Hertzen ir Herman Ower 

■---------------------------------------------  vo jo paskutiniai pasisekimai, beck, Markso ir Engelso bend
Kai poeto šeimos būreiy Mada radarbis, visi — socialistai revo

„Juk visi Liudviko-Pilypo 
epochos buržuazijos šviesuoliai, 
atlaidžiai šypsodamiesi ir su 
simpatija priimdami Rainaund, 
Piere Leroux, Victor Hugo ir 
George Sand įžeidinėjimus, ne 
galėjo būti rimtai užgauti Ad. 
Mickevičiaus mesijanistinio en 
tuziazmo”.2)

Vaikas niekams išleido pen 
kius frankus, o tėvas liko bedar 
bis. Pabėgęs Anglijon, karalius 
ten greitai mirė.

krutinėję. Kaip kita 
George Sand. Šopenas

Jį išpylė šaltas prakai

Leonas Barauskas,
Montrealio Dramos aktorius.

palaikydamas laikinąją popiejo dekretu jam išmokės paskuti----- r----- -----------  ------- j ------------------- , _ _ _ _

nę algą po aštuonerių metų ap me Dumesnil dainavo, didysis liucionieriai. „Tribūne dės Pe žiaus valdžią. Jis tausojo pran 
mokamų atostogų.

Tai buvo antras smūgis po
muzikas nerangiai sėdosi prie uples“ redaktoriaus kalba jiems 
  buvo svetima. Hercenas tylėjo, 

Romos. Ir smūgis buvo netikė 2) Ed. Krakowski, „Ad. Mickie o didysis ispanų revoliucionie 
tas. wicz“, p. 285. i " ' „ . .

Vasario 16 gimnazijos klasė darbo metu.
Gimnazija šaukiasi pagalbos, nes ateina paskutinis terminas 

mokėti už ją išperkamuosius mokesčius.

VASARIO 16 GIMNAZIJA IŠLEIDO ABITURIENTUS.
Tėve! Tamsta būsi atsakingas *) M. Czapska, „La vie de Mic 
už pralietą . kraują. Žinok, Po kiewicz”, p. 253.

Gimnazijos salėje balandžio mu galėjome įsigyti brandos 
18 d. direktorius d-ras Liters atestatus. Jie, mūsų visai nepa

cūzų kraują karui su vokiečiais, 
kad ten pats patektų nelaisvėn.

Kairiųjų žurnalų redaktoriai 
buvo vienas po kito areštuoja 
mi. Tiek daug tikėjęsis iš Napo 
leono Trečiojo, vieną dieną tu 
rėjo poetas palikti savo butą ir

rius Ramon de la Sagra, paša 
kė: „Jis žiūri į dalykus poeto 
akimis“.

Redaktorius „Tribūne dės
Peuples“ vedamuose i-Jkal >. o mėnesį laiko slapstytis Paryžių 
naująją Prancūzijos vyriausybę 
remti jo sudarytąjį legioną, da 
bar kovojantį Garibaldžio eilė 
se italų respublikai sukurti. Na 
poleonas Trečiasis lūku.iavo,

je.
Tai prancūzas studentas An 

toine Dessus jam užleido savo 
būstinę Lotynų Kvartale, Rue 

Nukelta į 6-tą puslapį

IX-tosios, abiturientų, klasės kis abiturientų vardu padės 
auklėtojas, mokyt. Natkevičius, už sveikinimus ir linkėjimus 
mok. S. Antanaitis ir mok. Jur žymėdamas, kad jie stengsi 
kaitis savo kalbose išreiškė pa ateityje įvykdyti jie r: s 
sigėrėjimą abiturientų pasiek tas pareigas, 
tais rezultatais, sveikino 
brandos atestatų įsigijimu ir 
priminė jiems jų pareigas — 
dirbti ir pasišvęsti Lietuvai. Vi prieš Velykas, mokytojų perso 
si keturi abiturientai yra jau nale įvyko didesnių pasikeiti 
priimti į Bonuos universitetą: mų. Iš Mokytojų Taiybos iš 
Kiaupa ir Raišys į Ekonomijos stojo mokyt. Jonas Jurkaitis, 
fakultetą, Brinkis ir Zandovai dėstęs evangelikų tikybą ir ki 
tė — j Filosofijos fakultetą, tus dalykus; mokyt. V. Snars 
Brinkis pasirinko studijuoti an kis, dirbęs paruošiamosiose kla 
glistiką, o Zandovaitė—germa sese; asesorius Mersinger, dės 
nistiką. tęs vokiečių kalbą; atšauktas

su Mokytojų išleistuves
Pasibaigus mokslo mt

kis pranešė, kad Mokytojų Ta žindami, aukojo reguliariai mė 
ryba nutarė išduoti brandos at nesis po mėnesio sunkiai už 
estatus šiems abiturientams: dirbtus pinigus. Tai jie darė iš 
Alfonsui Brinkiui, Valteriui tėvynės meilės. Mes, kuriems 
Kiaupai, Vidmantui Raišiui ir buvo parodyta tiek daug geros 
Lidijai Zandovaitei. Po to direk valios, ryžtingo pasiaukojimo, 
torius įteikė abiturientams ates stengsimės sąžiningai savo pa 
tatus. Abiutrientus sveikino di reigas atlikti ir sieksime viso 
rektorius, mokytojai, B-nės pir mis jėgomis, kaip sunkios sąly 
mininkas p. Zunde ir mokiniai, gos bebūtų, mokslo. — Savo

Abiturientų vardu Biinkis pa tautos ir tėvynės neapvilsime“. 
dėkojo žodžiais: „Mes labai dži Akto pabaigoje direktorius 
augiamės, kad galėjome Vasa dr. Literskis apdovanojo visų 
rio 16 Gimnaziją lankyti ir. bai klasių pirmuosius mokinius ne 
gti. Čia, jaukioje lietuviškoje seniai išleistomis knygomis. Do 
aplinkoje, praleidom daug gra vanas gavo: Ona Valaitytė, I 
žiu valandų. Didiems darbams kl.; Zita Balandytė, II kl.; li
esame visai paruošti ir užgrū ma Stanaitytė, III kl.; Marina 
dinti . Tėvynės meile, darbštų Auderytė, IV kl.; Vingaudas 
mu, ištikimybe, pasiryžimu au Damijonaitis, VII kl. ir Teresė 
kotis dėl tautos reikalų niekas Sakalauskaitė, VIII kl. 
mūsų nepralenks.

Mes esame ypatingai dėkin
gi mūsų globėjams. Tik jų di Gimnazijos VIII klasė suren 
dėlių pasišventimu ir duosnu gė abiturientams išleistuves.

Abiturientų išleistuvės.

Jonė Kvietytė, 
Moderniojo šokio šokėja J,'ir Mo dėmaus šokio organizacijos 

vedėja Monrealy.

I
S 
Igno Končiaus albumas
g 

„MEDŽIO DROŽINIAI SGIMTAJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“ jį
■ i .
- 1 kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais. C
; 223 puslapiai. Daugiau 10Q nuotraukų. £
' ’ Kieti viršai. Kaina $ 5.00. $

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
; L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.

VIII kl. seniūnas Jonutis pa kat. kapelionas kun. L. Gronis, 
sveikino abiturientus aštunto kurio vieton paskirtas kun. dr. 
sios klasės vardu ir įteikė kiek Paškevičius; pasitraukia ir mo 
vienam po gėlių puokštę. Brin kytojas Petkevičius.

Birutė Vaitkūnaite, 
Moderniojo šokio šokėja.
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ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

buvo dar kūdikis, kada jaunas 
1855 metų kovo mėnesio pen įr garsus poetas ją juokais paer 

- . ‘ zindavo.
ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Nadas Rastenis. TRIJŲ RO 

ŽIU ŠVENTĖ. Seka apie nuo 
tykius trijų išvietintų lietuvai 
čiu senovės laikais. Autoriaus

jam

GENERALINIS STATYS OS KONTRAKTORIUSnors

moti

ADOMAS MICKEVIČIUS... valgomajame, o ligonės kamba
- ry. Kalbėjosi tyliu balsu. O Ii

Atkelta is 5-to puslapio. go,nės deįvimai vėre vyrO šir
de l’Ancienne Comedie, angš Tada karalius Jeronimas ir dį, lyg priekaištai . negrįžtamu 
čiau esančio „Pinson“ restora jo sūnus princas Napoleonas su mui. 
nėlio. „Tribūne dės Peuples“ sirūpino. Jiedu mėgo poetą. Tada jis glostydavo žmonos 
redaktorius dabar čia buvo stu Princas Napoleonas, busimasis rankas, tik dabar pastebėdamas 
dento dėdė, senas pensininkas karaliaus Viktoro Emanuelio iš arti ligonės išvargusį veidą 
karys, atvykęs pagyventi Pary Antrojo žentas, priėmė gera ir kartais suspindinčią akyse 
žiun. Prancūzai labai plepūs, ir širdžia ir tai, kad jį poetas kar ašarą. 
„Pinson“ valgytojai erzinosi, tą išbarė, kaip gimnazistą. Be — Man geriau, kai tu čia 
kodėl senas karys toks nešne jų paramos švietimo ministeris esi, — ji sakydavo, paliesdama 
kus. Pietus kartais turėdavo nu vargu ar būtų paskyręs buvusį išdžiūvusia ranka buvusio mil 
nešti į jo kambarį, ir poetas iš College de France profesorių žino galvą. — Kodėl mudu ne 
eidavo tik vėlai naktimis pasi paskutiniais metais Arsenalo bi galėjova būti abu laimingu? 
dairyti siaurutėse gatvelėse tarp bliotekininku. Poetas su kartu Ir vyras pirmą kartą nuste 
Place St. Sulpice ir Luksembur mu dabar pajuto paryžiečių ker bo, nežinojęs iki šiol, kas yra 
go parko. Naktį Paryžius, kaip štą neparyžiečiui. laimingumas ir jo prasmė. Ar
narnai. Čia senyvas pavargęs va Būti bibliotekininku ir sėdė tai jau negrįžtamai praėję, ar 
gabundas knarkia, išsitiesęs ant ti ilgas valandas tarp dulkėtų vyro ir žmonos, abiejų, laukė 
šaligatvio, ten palaida moteris lentynų! Tai buvo lyg arui pa laimė tada, kai tau nieko nerei 
lūkuriuoja turtingo turisto, ki laužtais sparnais tupėti ūkinin kės, ir kai tu niekam nebūsi rei tas pavasaris, kai Celina tebe — 
tur, žiūrėk, katė slimpinėja, įsi ko daržinėj. kalingas? * ‘ -............ '
drąsinusi aptilusiam mieste. Pa Jis veikiai išsikėlė Bastilijos 1 
ryžiuje dieną negali mąstyti, kvartalan į valdišką butą Aise ktą dieną Celinos jau nebuvo. 
Tik naktį. nale, Rue Sully. Nuo ten neto Ant rytojaus, kai iš Pere-La

Vieną vakarą studentas, už lį buvo Gare le Lyon, didžioji chaise kapų grįžo poetas, vesda
sukęs savo būstinėn, rado taria piligrimo paskutinio išvykimo masis našlaičius, pavasario pir
mąjį dėdę parimusį prie dide stotis. masis vėjas plikino veidus ir
lės liepsnos kamyne. Jis degino Celina pasiryžo tvirtai atsi daužėsi Bastilijos aikštėj, dias 
savo raštus. Ten buvo ir „Len stoti naujajam bute. Išvijo Tov kydamas karabelninkų būdas, 
kijos Istorija“, kuriai patašyti ianskio įvestą į jos šeimą juoda Paskui įsisukę rafalai, tratinda 
reikėjo tiek daug laiko. Antanė kę Ksaverą Daybell, paskelbė mi ir lankstydami apledėjusių 
liui buvo gaila. Jis norėjo ką karą neprašytiems svečiams ir kaštanų kamienus, lėkė kaukda 
nors daryti. visokiems bastūnams. Apsaugo

— Knygų rašymo laikai pra ti Adomui ji įrengė buto gilumo 
ėjo, mon cher Ami! — pasakė je jaukų kambarį. Nežiūrėdama 
palaužtas poetas jaunam stu nuovargio, ilgas valandas 
dentui kontempliuodamas, kaip skambindavo pianinu, 
baltas popierius iš po liepsnų Turėjo ateiti laikas kam 
anglėje į juodus gumulus, pri atsitikti, 
menančius lavoną, kad paskui Po paskutinio nėštumo 
virstų pilkais pelenais ir paga nai gydytojai patarė ilgai ilsė 
liau dulkėmis. tis. To nepaisydama, ji dėjo pa

Taip praeina pasaulio garbė, skutines pastangas atstatyti šei
1851 metų pabaigoje „Tribu mos namus, kuriuose dvidešimt 

ne dės Peuples“ vyriausybės metų gairindami švilpavo vėjai, 
įsakymu jau buvo uždaryta, Jos dienos buvo' suskaitytos, 
kaip pavojingas socialistų pro Tradicinė Adomo diena — 
pagandos židinys. Redaktoriui Kūčios buvo liūdnos. Laužyti 
grėsė Tovianskio likimas — bū pašventintos duonos paplotė 
ti ištremtam iš Prancūzijos. liūs šeima buvo susirinkusi ne

Adamonis ir Budriūnas ■
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ L

; NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. L 
; ; PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% į , 
$ statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. ; ; 

ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
plotai.

ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo riela;

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuviu Real Estate 

tikslas — Jums padėti! 
Agentai: A. Markevičius OF 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.

nmtttmmutttttmttnttnttttTmunammtttttnumuTKXuuuttnmssuTrjTttnn

t Groserija - alus f DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
| LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo regulinrių kainų. 
( 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. 3E 0400. 
? Sav. E. BAIKAVIČIUS.

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS 

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

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

■ Augės, Naumės ir Skardės dyti savo nusistatymo iki galo, 
— atvaizdais (spalvomis) Na tai yra, iki mirties. Tame laiške 
do Rastenio ir Stange Studijos, rašoma: ,,Tamsta negali tikėti 
Knyga gražiai Įrišta i kietus pakeisti įstatymą bado strei 
viršelius, su gražiu aplanku. Ei ku“. 
lėraščiai lengvai skaitomi.

BADAVIMAS VARDAN
MEILĖS

Bet įsimylėjęs aktorius Ba 
rak, tolydžio silpnėdamas ir su 
krintančia temperatūra, nė ne 
mano atsisakyti savo protesto 

_____ _________ ____  ___ Politika, rinkimai, paktai, priemonės. Gulėdamas viename 
iliustracijos. Pirmoji laida 800 vandenilio laboratorijos, rung Tel Avivo viešbutyje, jis tvir 
knygų. Kaina 5 dol. Išleido Na tynės, birža ir mokesčiai savo tai pareiškė: „Aš nesusvyruo 
das Rastenis, 818 Hollins Stre keliu, o meilė savo, nes nieko siu“. Jo mylimoji sužadėtinė 

mi palei Senos krantinę pro et, Baltimore 2, Md., USA.Lei brangesnio turbūt nelieka žmo Oriah, spausdama jo ranką, pa 
Marną į laukų platumas. dinys su autoriaus atvaizdu, kaip moteriai vyras, o vy sakė: „Moshe kovoja dėl asme 

Petrapily tik buvo toks šal pieštu J. C. Norkaus. Gražuolių il;i — moteris. ns laisvės“.
Štai kas pranešama iš Jeruza Keista, kad mūsų gyvenama 

y lės. Net pats Izraelio preziden me amžiuje gali dėtis tokie da 
I tas įsikišo, norėdamas išgelbėti lykai. Lygiai keista, kad moder 

, jau ešštą dieną badaujančio ak ni respublika leidžia ir pateisi 
• toriaus Moshe Barak gyvybę, na tokius fanatzimu dvelkian 
: Jam 28 m. amžiaus, n jis yra čius įstatymus.
; įsimylėjęs 22 m. amžiau jugos S N. Vedegytė - Palubinskienė 
? lavę krikščionę Oriah Stenko dalyvauja Cleveland Institute 
t vič. Pasirodo, kad pagal Izrae of Art studentų darbų parodo 
t lio įstatymus, jis, būdamas žy je su 3 aliejinės tapybos ir 2 

das, negali vesti krikščionės, grafikos darbais ir Cleveland© 
~ Protestuodamas prieš tai, Mo spaudos meno kritikų gerai ver 

she Barak ir paskelbė bado tinama. „The Cleveland Plain 
į, streiką. Dealer“ įsidėjo jos parodoje iš
K Izraelio prezidentas kreipėsi statytų „Saulėgrąžų“ reproduk 
a į jį laišku, maldaudamas nevyk ciją.

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

> Sekite naujas madas — užsisakykite
; KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. 
5 Speciali nuolaida užsakant dabar.
> Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių
; Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
> Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

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

NICK'S TAILOR SHOP 
; PATAISYMŲ EKSPERTAI.
į 616 Charron, Montreal. — — — — V

- - ------ -r-v » — » —

IT

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ r; dio aparatai, palele 
kštelės. 3 aip pat per mus galite pirkti televiz 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus e’e 

reikmenis su nuolaida.

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistą-. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 762-

Valandos Nuo 3 iki 9 vai po pieių

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.; WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.s

BELLAZZIo LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, lango rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popuris.

Ž LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

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

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SEKUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

Lietuviška moterų kirpykla
Į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav, BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). | 
f 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. I

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

J. GRAŽYS

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

-Padieniais ■— vi«4 dien<«

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėŽiečiai

L CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
409 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 Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI 

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per

StaNu
HMISHINO PROCfSS

DE LUXE DRY CLEANERS ™™lslis
Tel* RA 7-312 0 

5637 JEANNE D’ARC AVE,,; MONTREAL 36
143—8th AVENUE, LACHINE

ME 7-672 7 Sav,: p- Rutkauskas.
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KURIUO KELIU EINAMA?
Sekmadienį, gegužės 15 d. W. Kettelby „Persų turgaviete $ 

Hamiltono AV parapijos klebo je“, orientalinis šokis. Ir čia 
nas, po pamokslo, paskaitė KL 
B Hamiltono ap. valdybos pra 
nešimus: tuoj pat, po pamaldų, 
naujai atkuriamos tautinių šo 
kių grupės susirinkimą, lietu 
viškų radijo valandėlių per CH 
ML laiką ir tautybių pasirody reikšti Šukytės sopranui, iaiky 
mą Forume.

Atsieit tas tik B-nės narys 
gali sužinoti apie KLB Hamilto 
no ap. valdybos veiklą ir numa 
tomus planus, kas sekmadie 
niais lanko katalikų bažnyčios 
pamaldas. O kas yra kitos tiky 
bos, ar dėl darbo sekmadieniais 
negali i ją ateiti, — visiškai ne 
svarbu. Kodėl negalima pa 
skelbti tų pranešimų mūsų vie 
tos spaudoje? Tautinės šokių 
grupės atkūrimas nėra tik „tuoj 
pat po pamaldų“, tą pačią die 
ną susirinkimo paskelbimo rei 
kalas. Tai yra visos kolonijos 
reprezentacijos klausimas. Ge 
rai, kad paskelbiama bažnyČio 
je, bet to maža. Ar to nežino 
ap. v-ba?

Ir čia 
daugiau stebino Šukytė, šokių 
akomponuotoja, turinti ne tik 
sultingumu trykštantį balselį, 
bet ir gabumų muzikai.

Prof. Zankov atsargumas, 
neleidžiant visu stiprumu pasi

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
spaustuvė

->

ATLIEKA VISOKIUS SM UDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, M mtreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.
tina dideliu jo pedagoginiu pa 
tyrimu, nors dalis publikos to 
ir nesuprato. Tačiau, ar išmin 
tingai elgiamasi, leidžiant be 
bręstančią (apie 15 m.) mergai 
tę pas svetimtautį mokytis dai 
navimo ir muzikos, lenką su 
abejoti; nors tokio lietuvio mu Vadinamieji 
ziko Hamiltone ir nėra, kūno ± ---- .y . ------------- ---------------- - ------’
lietuviškoje dvasioje subrandin ksandravičius, kuris 12-kos me daugelis pradeda mokytis,

Montrealis laimingas, ture td koncertavo kaip dainininkas, kai baigia... i - ' ’ kuij pdVOjaus mctu apsiaengs turesia8 ap&luu gyventus iy
damas lietuvišką studiją, veda ^brendęs neteko augstųjų gai Todėl labai tenka suabejoti P-trečdalio colio storumo ledu. Le giai nuo sprogstamosios jėgos 
mą žymiausios musų dainium ni, ir jo balsas turėjo aiškias Zankov rimtumu do siuogsnįs ant slėptuves šie ir atominių bombų sukelto kar
kės p. Kardelienės (gaila, kad apgadimmo žymes. Vaikai ir Kai del p. Zadlausko sugesti nu atsirgaSi kaį mies£s bus už gčio

choruose, kaip tūlose katedrali jos Lietuvių Dienoje padaryti 
nėse bažnyčiose kad yra, kur mokinių koncertą, vargu tai ga 
moterys negieda ir vaikai išpil Įima, nes mokinius galima paro 
do sopranų ir altų partijas, te dyti tėvams, artimiesiems ir be 
gali dainuoti tiktai iki 12—13 sidomintiems muzikaliojo prie 
metu, nes po to ateina balso auglio brendimu, bet ne plačią 
keitimosi laikotarpis ir jie nega jai publikai, kuriai reikia paro 
Ii daugiau dainuoti, ligi praeina dyti tai, kas turima geriausia ir

tai iš to jis nepabėgs ir todėl ne anksčiau kaip 18-kai metų 
balsą kultivuoti tepradeda tik pasibaigus. Todėl visi, kas nori 
tai 18-kos metų anksčiausia, lavinti balsus kultivuotam dai 

i Wunderkindai, navimui, turi būti atsargūs su 
ziko Hamiltone ir nėra, kuris kaip Lietuvoje kad buvo Ale dainavimu, nes be atsargumo 

, o 
negali dainuoti.tu.

SLĖPTUVĖ LEDAINĖ
Vienas vokietis paprašė užre aliarmuotas ir kris pirmos bom 

gistruoti jo patentą, liečiantį bos. Vadinas, nuo aliarmo sire 
priešlėktuvinę slėptuvę. Išradę nų iki pirmos bombos kritimo 
jo idėja tokia: požeminis rūsys slėptuvės sienos jau turės rei 
paverčiamas elektrine ledaine, kiamą ledo sluogsnį. Šis ledas 
kuri pavojaus metu apsidengs turėsiąs apginti gyventojus ly

gerb. p. Kardelis neįdėjo plates 
nio aprašymo apie panašų kon 
certą Montrealy). Ten irgi, 
kaip ir pas mus, yra dėmesio 
vertų, pasak Vaižgantą „dei 
mančiukų“. Rašantis šias eilu 
tęs norėtų, kad ir Lietuvių Die

„Pikti žmonių liežuviai“ kai noje Montrealy, vadovaujant p. . > ' ° 1 • ~J ” “7 --------- -------- '.------- '.
ba, kad šiemetinė apylinkės v- Kardelienei, jie pasirodytų iš imitacija ii prasideda subiendi brnadžiausia, ypač, kai tokį 
ba ir parapijos komitetas yra visos Kanados. Mūsų Šukytė jo 11)0 laikas, kas kaip sakyta, esti koncertą lanko ir svetimtaučiai, 
tas pats, — tad netenka ir ste je būtinai turėtu dalyvauti. ■
bėtis. Bet atrodo, kad B-nių vai Baigiant pravartu pastebėti, ar PERKI MAŠINA?
dybų uždaviniai ir tikslai nėra kacl įeidami į kiekvieną koncer . . . ‘ ,
tik apsiriboję parapijos ribų tą turėtume elgtis bent pagal Amerikos valdžia oficialiai mą. Taigi, pirmą menesį /o 
veikla. Tie siekia dane toliau muzulmonų paprotį: priešdury Praneša, kad 63,8/o visų vairuo butų 27,00 dol., antrą 25,87 dol. 
jungdami po savo sparnu visų palikti kurpaites ir tyloje gere 
tikybų ir pažiūrų tautiečius.

B-nės narys.
DĖL ZANKOVŲ 

KONCERTO.
Tautos Fondo Hamiltono Sk 

yrius, Royal Connaught viešbu 
čio Crystal salėje, gegužės 7 d.
7 v. v., 50 metų Spaudos Jubi 
lėjui pagerbti ir 4 metų Sky 
riaus sukakčiai atžymėti, suren

Graži dovana Sekminėm

tis dieviškuoju pradu.
K. Zadlauskas.

Red., dėdama p. K. Zadlaus 
ko straipsnelį, turi duoti tūlų 
aiškinimų, kurie yra svarbūs 
ypač muzikos besimokančiųjų 
tėvams. Visų pirma, reikia.žino 
ti, kad kultivuoti balsą solo dai 
navimui galima pradėti nuo 18 
—19 metų, kada jis jau yra per 

. , . „ - • . ėjęs persikeitimą iš vaikiškojo
ge koncertą. Programą išpildė į suaugusiojo baisa. Penkiolik 
daugiausia vietines jaunosios ti metai yra mutacijos laikotdl- 
jėgos. Šis koncertas vietos vi pįs. jos meįU daugelis jaunuo 
suomeneje ilgai bus įvairiai ko Iių net visai aIi įotl Q 
tVl A n r 11i n o o ... . ,

ir kalbėdami dažnai leidžia 
„gaidžiukus“. Mutacijos, balso 
kltir?° laikY’ yra akai Pav°jin ju tiesiog nustebina žmogų. Čia 
ga is viso dainuoti, nes galima 
visai likti be balso arba jį, kad 
ir nematomai, galima visiškai 
sugadinti. Rimtai kultivuoti bal 
są galima tiktai nuo 19 metų, 
bet ir tai neduodant mokiniui 
ugštųjų gaidų. Nes kol visas 
organizmas auga, auga ir bal 
so stygos, kurias, neatsargiai ei 
giantis, galima visiškai sugadin 
ti.

To-dėl ir kyla klausimas, ar 
p. Zankov yra rimtas muzikas, 
jeigu jis 15 metų mergaitę mo 
kiną dainuoti kolaratūra. Ji, 
prileidžiama, dabar dar tebedai 
nuoja vaikišku balsu, ir nežinia 
dar, koks jos bus bulsas, kai ji 1 
subręs. Kai p. Zadlauskas su 
mini op. sol. E. Kardelienę, tai

montuojamas. Prof. Zankov iš j 
Lilijos Šukytės (sopranas) ir 
Laimos Šturmaitytės (altas) ti 
kiši paruošti išlaisvintai Lietu 
vai operos solistes. Visuomenė 
jas palankiai sutiko ir atleido 
klaidas, kurias ir jos pačios jau 
čja. Stipriausiu programos pun 
ktu reiktų laikyti D. Zankov- 
Lepinskie, paskambinusi piani 
nu keletą dalykėlių. Kiti prog 
ramos punktai vertinami tik tu 
rint gerų intencijų: nieku ypa 
tingu nepasižymėjo nei išgarsiu 
tas p. Edward Carter (teno 
ras), o jau Karin Zankov tegali 
ma vertinti tik kaip save palai | 
kančią mūsų tautos kilmės.

Jei geros inten 
cijos turi didelę reikšmę, tad 
tas pats pasakytina apie Saulės 
Lukaševičiūtės šokius, iš Offen 
bach „Barcarolle“, baletas ir A.

jainų mašinų (karų) parduoda ir t. t., o 24-tą jau tiktai 1,12 
ml išsimokėtinai. Kiek man te dol. Viso palūkanų būtų užau 
ko patirti, tas pat nuošimtis gy gę 338,36 dol. Palyginant su ta 
liuoja ir Kanadoj. Kadangi ne finansine įstaiga, tai būtų likę 
mažai lietuvių priklauso prie 398 dol. kišeniuje. Tikrai nuos 
šio skaičiaus, norisi jiems pri tabu, bet yra faktas. Palyginki 

nti, kad gerai apsižiūrėtų ir te patys, ką rašo tos finansų 
pajieškotų, kur gaus geriausią kompanijos su % savo banke, 
patarnavimą ir sąlygas už savo Ir draudimas visada bus piges 
pinigus. nis pas juos. Bendrai, netiktai

Praktiškiausias dalykas — mašinas, bet nesvarbu ką jūs 
leisti savo' lietuviškam bankui galvotųte pirkti, kiek jums trū 
tvarkyti finansavimą. Nė jokia ksta1 pinigų, pasiskolinkit savo 
kita finansinė organizacija ne lietuviškame banke ir tie keli 
duos į . . _
tą paskolą padengs gyvasties 
apdrauda be atskiro mokesčio 
savo nariui. Palyginimas skirtu 
mo mokečio tarp šių organizaci

paskolos taip pigiai ir dar doleriai °/o jums tą prekę nu 
pirks už neblogą nuolaidą, ka 
dangi sumokėsit grynais.

A. Norkeliūnas.
KIEK ŽYDŲ VISAME 

PASAULYJE
Amerikos žydų komitetas sa 

vo metiniame almanache nuro 
do, kad žydų visame pasaulyje 
yra apie 11.870.000. Taigi iš 
eitų, kad, dabar esant žemėje 
apie 2,5 miliardo gyventojų, žy 
dai sudaro maždaug 0,5 procen 
to visų gyventojų.

Pagal valstybes žydai paskirs

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 B ar nes dale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

duosiu jums pavyzdį ir tai nėra 
jokią išimtis bet labai papras 
tas reiškinys.

Mano vienas geras pažįsta 
mas, pirkdamas naują mašiną, 
ten pat pas pardavėją užtraukė 
2.500 dol. paskolos. Čia jam 
tuojau pridėjo draudimo mokes 
ti 200 dol.„ ir už šią 2.700 dol. 
paskolą pakišo jam sutartį pa _ 
sirašyti—mokėti po 139.00 dol. tomi taip: JAV — 5 mil., SSS 
kas mėnesis per 24 mėnesius. R — 2 mil., Izraelyje — 1,5 
Jau susidarė suma 3.436 dol., o mil., Anglijoje — 450.000, Pran 
% jam užaug > 736,00 dol. Sa cūzijoje — 300.000, Argentine 
vo lietuviškame banke (kredito je — 360.000, Kanadoje 230. 
unijoj) už tą 2.700 dol. pasko 000, Brazilijoje — 120.000 ir 
los jis būtų turėjęs grąžinti po kitose valstybėse po mažiau. 
112,50 dol. kapitalo pei mėnesį Vokietijoje iš anksčiau buvusių 
per 24 mėnesius, plius 1% už 600.000 dabar begyvena tik 23. 

jT^Uo amžiaus būdama? daina mčnesj Palūkanų už likusią su 000.
vo mezosopranu (altu), o, kaip 
žinoma, subrendusi pradėjo dai 
nuoti kolaratūra.

Yra nerimtas darbas, kas 
imasi kultivuoti vaikų balsus. 
Tokiu atveju balsai, jeigu nesu 
gadinami visai, tai tikrai yra 
apgadinami. Kas jau balsą turi,

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

| Carlton Clothes Shop
f LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
g Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla.
A Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
a Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas.
g Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius kiijentus 
g ir nesame patyrę nusiskundimų.
a Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
a ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
i Telef. J. A. 2-6439.

-5 y
Laidotuvių Direktorių

C. Halpin Funeral Home Reg'd
KOPLYČIA VERDUN - VVILLIBRORD AVĖ KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

PERKATE ar PARDUODATE?

*(Namai *Ukiai *Sklypai
^{bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
K E V I Č IŲ . . . LI 9-4121.
i Office .... 913 Main St. East.

U/Ti REAL ESTAETE 
1 LIMITED

KANADOS SKAMBIAUSI REALTORIAI 
Skyri visoje Ontarijoje.

PRANO 
Hamiltoi

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. i rytus nuo St. Laurent Bl.) j

Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bet kokią nuotaiką. Knyga Jūsų neap 
vils, nes ji geriausis Jūsų draugas.
V. Varnienė. DIDŽIOJI VIRĖJA ................................... 6.00
Vaizdų albumas. HAMILTONO LIETUVIAI. ......3.00 
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................. 6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00 
Romanas CEZARIS ............... ................................................
Anglų kalba A KISS IN THEDARK, romanas ............
T. Heyerdahl. KON-TIKI. ..................................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................
S. Būdavas. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS, romanas. . 
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS

NEPRAŽUS .......................................................................
Metraštis GABIJA................ «...............................................
P. Andriušis. TIPELIS, romanas.......................... ..............
Bieliajus. EVENING SONG, angliškai .............................
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas.....................................
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS ......................
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas ...............................
Dr. Garmus. NEMUNO PAKRANTĖMIS....................
V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai.4,00 
J. Aistis. APIE LAIKĄ IR ŽMONES .............................2,50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .....................2,20
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................i,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ............................. 5,00
Amerikos lietuvių VARDYNAS ................................ ....5,00
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ...............................................2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ................................1,50
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ .........................2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...........................  . . • •............ 1.00
J. K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI.
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................
L Jankus. PO RAGANOS KIRVIU........................
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAL.................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.......................
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA.................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ...............
K. Binkis. LYRIKA....................................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas...............
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI..........
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI.............................. $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................. ‘
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas...............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 
S. Zobarskas, PER ŠALTI IR VĖJĄ, vaikams...........$
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................$
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..........................................$
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ...........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE...............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA ....
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........
J. Gailius, KARTUVĖS..................................................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos” redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

bėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

.. 2 
2.00 
3.75 
1.50 
2.60

2.50
6.50
3.00
3.00
3.50
1.00
2.50
1.00

5.00 
2,50 
1,50 
2,50
1,00
2,50 
0,75 
2,00

$ 2,—
$ 0,50

2,00
1,—•

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
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1,50 
3,— 
2,— 
2,50 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0.30 
0,30 
1,— 
1,— 
0,25 
0,75 
1.—

VICTORIA 
CLEANERS 
BUYERS CO.

£

Tel.TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

04» 
0.9S 
0.90 
0.85

Kostiumas ... .
Paltas (lengvas)
Suknelė
Skrybėlė .............

ir t. L, 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.
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HENRIKAS NAGYS

' PASTABOS APIE 1954 METU
GROŽINĘ LIETUV IŲ LITERATŪRĄ

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĘ PREMIJĄ 
LAIMĖJUSI KNYGA:

Jono Aisčio „Apie laiką ir žmones“.
(Išleido Knygų Leidykla Terra; Viršelį piešė Romas 

Viesulas; 249 psl.).
Pasistengsime, šitų trumpų lento savininką —- Antaną Miš 

pastabų rėmuose, pasakyti kele kinį, tragiškai^ užgęsusį pačioj 
ta sakiniu daugiau apie Jono kelionės pradžioj Petią Juode 
Aisčio knygą, kurią čia, Mont 1Į, neatskiriamai suaugusį su pa 
realyje, jury komisija, rimtai čia savo' krašto laisve ir jaunys 
apsvarsčiusi visus 1954 metų te — Pumą Vaižgantą, savotiš 
dar nepremijuotus leidinius ką atsiskyrėlį Europos širdyje 
(premijuotas ■ buvo Jurgio Jan — JurSl Savickį ir komiškai ne 
kaus romanas „Namas geroj pasisekusį Liudą Girą. Nepil 
gatvėj“, o Algirdo Landsber nūs portretus nutapė Jonas Ais 
gio romanas „Kelionė“ laimėjo tis — jis tiktai lengvais brukš 
„Draugo“ romano konkursą), niais skicavo, pro laiko ūkanas 
išskyrė kaip literatūriškai pajė įmatomus, draugų ir pažįstamų 
giausią. Mūsų manymu, spren žodžius, mostus, troškimus,

tuo 
dei 
ten

KULTURWBwKKO^IKA
V. KRĖVĖS VARDO T’REM UOS KOMISIJOS 

SPRENDIMAS.
1955 metais Gegužės mėn. Premijos mecenatas yra prel. 

11 dieną, Montrealyje, Kana Pr. Juras, kuris davė lėšas, 
doje, Vinco Krėvės Vardo lite Aidai premijas skiria kasmet 
ratūrinės premijos juiy komisi — vienais metais už dailiosios 
ja, sudayta iš Dr. H. Nagio — literatūros veikalą, kitais už mo

tos, išmaldos siekiančios teisia 
mos rankos” (Balta paukštė). 
Na ir mano Luna parko nuotru 
pos, atsiradusios daug vėliau, 
kai jau to parko ir žymės neh 
ko, siekia tuos pačius šaltinius.

Mudu augome drauge su 
miestu. Kur buvo visko: 
mantų ir purvo”. (55 psl., 
pat). .

Tai dalelytė Aisčio perteikia 
mos mūsų Kauno panoramos, pirmininko (Lietuvių Akademi kslinį. 
to Kauno, kuris augo sparčiais nįo Sambūrio atstovo), V. Jo Šiemet T “ ’ ' ’ ' 
sieksniais prie kunigaikščių Lie nyno — sekretoriaus (Lietuvių Bonnoje ir pirmininkauja Bal 
tuvos pilies griuvėsių, toks nai Akademinio Sambūrio atstovo) ' ‘

ir narių: J. Žmuidzino (Lietu 
vių Rašytojų Draugijos atsto 
vo), J. Kardelio (Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės atstovo) 
ir K. Veselkos (Lietuvių Aka 
deminio Sambūrio atstovo) su 
. ......... .... i posėdžio ii apsvars yriaus valdybos

NAUJAS VEIKALAS APIE 
VYTAUTĄ

Dr. jur. Martynas Anysas da 
baltiniu metu baigia istorinį 
veikalą apie Vytautą, pavadin 
tą: Vytautas-Aleksandras, Di 
dysis Lietuvos kunigaikštis, jo 
gyvenimas, laimėjimai ir nepa 
sisekimai.

Knyga bus didelės apimties, 
apie 60.000 žodžių. Knyga ap 

šiemet Dr. Z. Ivinskis yra !arS visus gyvenimo etapus. Jo 
karus ir santykius su Prūsijos 
Ordinu, Salyno, Torūno ir Mel 
no taikas, jo kovas rytuose su 
rusų kunigaikščiais, Pskovu ir 
Didžiuoju Naugardu, jo kovas 
ir santykius su totoriais, Vorks 
los mūšį ir jo įsigalėjimą prie 
Juodųjų jūrų, jo bandymą su į 
jungti Romos ir Pravoslavų ba ’ 
žnyčias Rytuose, jo santykius 
su husitais ir Kaributo dalyva 
vimą jų karuose. Galiausiai pla 
čiai aptariamas ir kritiškai įver 
tinamas Vytauto sumanymas 
pačiame amžiaus gale vaini 
kuotis. Visi įvykiai vertįnami 
ne istoriškai-poetiškai, bet vals 
tybiškai-juridiškai.

Medžiaga buvo renkama jau 
daugelį metų Europoje, ir yra 
panaudoti visi pasiekiami isto 
riniai šaltiniai.

Manoma, kai kurias dalis ve 
liau paskelbti ir spaudoj. E. J.

TIKRI TAUTINIAI 
DRABUŽIAI. į

Lietuvės mergaitės ir mote 
rys dažnai suka galvą, kokie 
tie tikrieji ir taisyklingieji lie 
tuviški drabužiai ir kokios apy

tų Institutui.

LEIDINYS APIE VILNIŲ.
VKLS Toronto skyriaus vai 

dybos posėdyje, kuriame daly 
vavo svečiai iš Hamiltono K. 
Baronas ir iš St. Catharines sk 

atstovai:’ J.

viai mielas ir savas su visom 
ydom, nedatekliais, bet ir vi 
som jauno organizmo kūrybi 
nėm galiom, neišpasakytu ats 
parumu ir troškuliu susikurti 
savas tradicijas šalia kitų lais 
vų tautų ir kitų laisvų žmonių. sirįnkusi

Tiesa, apie tai ką Aistis ra čiusi visas 1954 metais išleis Dilys, K. Skrebutėnas ir p. Ša 
šo labai asmeniškai, nepasinau tas, dar nepremijuotas lietuvių jauka, pirmiausia buvo svarsto 
dodamas objektyvaus istoriko grožinės literatūros knygas, nu mi „Vilniaus L. Gyvenime“ an 

dimas buvo, visais atžvil’giniais, Kauno „bohemišką“ nuotaiką, aparatūra. Bet kaip tiktai todėl tarė, keturiais balsais, skilti gliškos laidos reikalai. Kadangi 
teisingas ir pagrįstas. stipriai kvepiančiąja nušienau jo atsiminimų knyga mums to Vinco Krėvės Vaido Literatu nesitikime, kad mūsų visuome

Literatūriniai ;_____ ___ _ ....
mūsuose reti paukščiai. Gerai anapus Nemuno, žvangančiais 
parašyti — dar retesni. Todėl dalgiais, 
gera buvo atsiversti šią poeto Tokia buvo toji auganti Lie 
knygą, kurioje pabudintas lai tuva, augantis Kaunas, kur ant 
kas, draugai, nekasdieniškasai šviežio, dar nesušalusio asfalto, 
gyvenimas su visom nepraeina ėmė riedėti naujos mašinos ir 
mom ir praeinamom detalėm, augti ir daugiaaugščiai namai ir 
mūsų literatūros aukso am kur tebesigirdėjo ūkininkų klu 
žiaus didelis — nors ir nevisai napių 
dar išpildytas — vitražas. Ta naujai nudažytos 
me spalvingame stikle Jonas niU namų langinės. Tame Kau ir pagrindo — jo knygą minėti tuva“. 
Aistis (arba: Kossu Aleksand no „didmiestyje“ ir mūsų lite tarpe grožinės literatūros kuri 
ravičius) su draugais užėmė ratūrinio' gyvenimo pulsas tebe nių. Paliktume ją istorikams ir to amžiaus 
daug ir užtarnautos erdvės, to buvo toks pat dvejopas — tra visuomenininkams, geriausiu at gyvenimą, 
dėl „Apie laiką ir žmones” nė Picinės rytų literatūros atmos veju: 1 
ra eilinė dienoraštinių apybrai fera buvo stumiama iš lėto, bet nėti ir pešinėti. 
žų santrauka, nėra essay rinki tvirtai — naujos vakarietiškos T’.\o ,
nys pro domo sua arba tiktai mąstysenos ir sąjūdžių atšvais me iškelti, yra kitos plotmės, 
smulkių nuotykių aprašinėji *" -■ ■ - • • •
mas, — tai knyga atskleidžiau 
ti pačios produktingiausios (ir 
laimingiausios) lietuvių rašyto 
jų kartos pažiūras į kūrybą, po 
etinį pašaukimą, žmogų ir Lie 
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
problemas. 

Tačiau, 
nėra kokia nors politinė mani ji garsiakalbiai įsikūrusiame 
festacija (kaip tai klaidingai „Luna Parke“ (54 psl., J. A. A. 
kai kurie, literatūrinių memua 1. ir z.). „Aišku, andienykštis 
rų paskirties ir uždavinių ne Kauno urbanizmas buvo labai 
perprantą, karšti polemininkai prastas. Kad ir tame pačiame 
tarėsi įmatę ir šoko ginčytis), Luna Parke — lentos vyravo: 
nes visa, ką poetas aprašo gry lentų '.kaltas paviljonas, lenti 
nai beletristiniu žodžiu ir meto niai takeliai (damų prakeiki 
du, rūpestingai stengdamasis mas palijus — užminti švirkš 
užfiksuoti savo draugų portre davo purvą ne tik ant suknelių, 
tus ir laikotarpio bendrąją nuo bet ir į akis), lentiniai, nors ir 
taiką literatūrinio, ir tiktai lite labąi impozantiški, laiptai į kai ____ ___ ____ _____ _____ ____ ____ _____  ______ _____ ,
ratūrinio gyvenimo fone. Jonas ną. kelios girliandos spalvotų įr savitu, Aisčio pasakojimo me damas — jei ir nebūtinai skai 
Aistis, sąmoninga ir kartu grau lempučių ir triukšmas: garsin todu. “ " ' •- • •
džia lyriko plunksna piešia liki 
mo upės vingiuose atsijįkusius 
ir dingusius veidus ir nutiki 
mus, minėdamas šaunųjį Papi 
lio arą Kazį Binkį, nerūpestin 
gąjį — nepaprasto poetinio ta

„Apie laiką ir ring premiją (500 dolerių) Jo nė pati išpirktų 2000 egzempatsiminimai tųjų lankų aromatu ir aidinčią, kia patraukli:
žmones” yra poeto žvilgsnis, nui Aisčiui už literatūrinių at liorių, prieita išvados, jog kny 
subjektyvus kaip kiekvieno kū siminimų knygą „Apie Laiką gos išleidimas didžiąja dalimi 
rėjo, į savąjį laiką, labjau at ir Žmones“. Premijos {teikimo pareis nuo aukotojų, bei sumų 
skleidžiąs paties rašančiojo san iškilmės įvyks š.
tykį su aplinka, negu dokumen ;nėn. 28 dieną, Montrealyje. 
tuojąs biografines ar kroniki 
nes žinias. Jei Aistis būtų para
šęs mums istorinę tuometinio 500 dol. paskirta prof. dr. Zeno valstybinėms bibliotekoms ir 

kalenimas ir tebešvietė Kauno kultūrinio gyvenimo do nui Ivinskiui už veikalą „Mer Lietuvos reikalais besidomin 
mažų medi kumentaciją nebūtų reikalo — kelis Giedraitis ir jo laikų Lie tiems užsieniečiams. Todėl lei

dinys turėtų būti išleistas pui 
Veikalas vaizduoja ypačiai kiai ir galmai pigiau. (1.20).

> Lietuvos kultūrinį Kad palengvinus išleidimo 
Labai daug naujų darbą ir prenumeratorių bei au 

kultūristorikams, nagri šaltinių, daugiausia iš Vatika
no archyvų. Išspausdintas bū 

Nelygumai, kuriuos turėtu tų apie 800 puslapių.
Vertinimo komisijos pirmi

Jie grynai literatūriniai ir taiko ninkas buvo istorikas Dr. A. 
mi literatūriniams atsiminima Kučas, nariai Tėv. L. Andrie 
ms. Tai — kaikurių asmenų tra kus, A. Bendorius, V. Čižiūnas, 
faretiškas pristatymas (pav. A. Vaičiulaitis.
Tumo) arba ir kiek drastiškai 
feljetoninis, net neskoningas 
(pav. Giros ir Girienės). Neiš 
jieškotas, nuslystus monotoni 
jon ir smulkiuosna asmeniškų 
niekniekių aprašymuosna, la

te augančios Aisčio,, Miškinio 
kartos žmonių: poetų, dailinin 
kų, muzikų, žurnalistų, kultūri 
ninku. „Tada gi kaip tik buvo 
tie šaunūs fokstroto „Valenci 
ja’’ laikai. Visi langai per die 
nas ir naktis tuo fokstrotu sk 
ambėjo, o vakarais juo mauro 

Aisčio atsiminimai jo Parodos eksplanadoje pirmie

tuvų plokštelinė muzika ir šo 
kančių bei girtų šūkavimai. Bet 
tai ir buvo prizmė, pro kurią jis 
(Miškinis m. p.) matė Miestą: 
jo triukšmą, šviesas, nuodėmę 
ir džiaugsmą: „Būkite užmirš

Tai tau
Pavasari!

m. Gegužės sukeltų per kultūrinius parengi 
mus, nes leidinys turės būti ne 

Ainu buomai/-» r»r»r'n«iiA mokamai išdalinamas užsienio AIDŲ ŽURNALO PREMIJA diplomatarnSj universitetams>

kurio visi trokšta ir siekia, ku 
rin visi veržiasi ir plakasi“. (88 
psl. t. p.)

Ypačiai vertingi ir brangus 
bai puikiai pradėtas, Petro Juo knygoje „Apie laiką ir žmo 
delio pastraipos vidurys. Ir ko nes’’ yra Aisčio autobiografi 
mpozicijos prasme būtų galima niai du pastarieji straipsniai: 
iš autoriaus reikalauti vientisi Poesis te veritas ir Knygos — 
nio planavimo, nes esama paša mielos draugės. Juose mes susi 
žų, iškrintančių iš bendrojo es tinkame su vienu mūsų pačių 
say rėmo, ekskursijų ir įtarpų, stipriausiųjų poetų kūrybiniu 
kurios kiek krikdo logišką pa pasauliu kitoje plotmėje, nei 
sakojimo seką. skaitydami jo poeziją; čia Ais

Visus nelygumus, tačiau, ga tis pats komentuoja savo eilių 
Įima paaiškinti savotišku, šiltu genezę ir kūrybinį metodą, duo

DOW brewery LIMITED Montreal . 
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Aistis, atrodo nė nesirū tytojui šimtu procentų galiojau 
pino parašyti vientisą straips čjų — paaiškinimų, kaip reikė 
nių grandinę — jis stengėsi, tų prieiti prie jo knygų ir kaip 
pirmoj eilėj, atkurti, iš paskirų suprasti bei pajausti jose užra 
detalių, minimųjų žmonių dva šytą poetinę tikrovę. „Vanduo 
sinį atvaizdą ir nuotaiką, šutai man visada giedras. O giedras 
pindamas juos ilguose, groži jis štai dėl ko: man dažnai mo 
nės prozos ir net poezijos žan tina pasakodavo, kaip vieną pa 
rui gimininguose, pasisaky vasarį Nemuną varė. Man ta 
muose. Ir tą užduotį jis atliko da buvo du nepilnu metu, ir aš 
šviežiai, įdomiai ir talentingai, nė neprisimenu. Motina mane 
įstengdamas, su labai retom iš ant rankų nusinešusi parodyti 
imtim, suteikti savo literatūri Nemuno, saulėje varomo. Sako, 
niams atsiminimams tą specifi aš buvęs taip tuo vaizdu susido 
nį aistišką toną ir pobūdį, kuris mėjęs, kad negalėjęs akių at 
mus nuo seno žavi jo eilėse, plėšti. Motina dėl to taip ma 
„Jau buvau buvęs porą kartų nęs prisispyrusiai ir klausdavo, 
teatre, bet vis ant pačių augš ar prisimenu. Matydamas, kad 
čiausiųjų laktų, iš kur vaidinto ją tas vaizdas rišo su kažkokiu 
jų veidai atrodė tik kaip arba labai šviesiu atsiminimu, šaky 
tiniai šaukščiukai, tai dar nie davau: „Taip, mama, lyg pro 
kad vaidinimo nebuvau matęs dūmus, bęt prisimenu“. Jai tas 
taip arti ir tai mane taip jaudi mano melas, mačiau, buvo mie 
no ir kėlė bei traukė tie kraštai, las, nes ji vis pridurdavo: „Aš 
kur žmonės taip gražūs, ir taip jau tada buvau tikra, kad tas 
gražiai bei pakiliai kalba. Ir spindintis vanduo tau visam gy 
aš galvojau, kaip jie turėjo bū venimui pasiliks atmintyje“, 
ti abu laimingi scenoje, kaip jie Nemačiau, o liko, nes kiekvieną 
vienas kitam visų akivaizdoje kartą, kai man tik rašte prirei 
galėjo pasakyti viską ir nesivar kia vandens, aš jį semiuosi vis 
žyti savo jausmais nei vienas iš to paties šaltinio — iš tos ma 
prieš kitąi, nes taip jau buvo pa no motinos legendos...” (213 
rašyta, nei varžytis prieš žiūro psl. t. p.).
vus, nes jie laukė iš jų daugiau, 
negu buvo parašyta, ir dau 
giau, negu jei ar kas kitas būtų 
pajėgęs. Stebėjau juos, kaip jie 
vartė drungnas akis ir kaip ste 
ngėsi tolydžio vis švelniau ir 
pakiliau tarti rolės žodžius — 
man tai buvo daugiau nei vai 
dinimas, bet tasai gyvenimas,

kotojų dedamas pastangas mu 
ms padėti, VKLS-os Toronto 
skyrius sudarė šiam reikalui iš linkės gražiausi raštais, spalvo 
keturių asmenų specialų Va mis ir jų pasiuvimu.
jaus komitetą, jis dirbs grynai Dail. A. Tamošaitienė, kuri 
VKLS Toronto skyriaus veiki Nepriklausomoj Lietuvoj pir 
mo rėmuose ir rūpinsis šios kn moji pradėjo austi taisyklingus,, 
ygos išleidimo visais finansinia ir gražiausius tautinius drabu 
is reikalais, teikdamas visuome žius, ir dabar savo dailės studi 

bei joje (R. R. 1. Kingston, Ont.), 
audžia tik pačius gražiausius 
ir taisyklingiausius tautinius 
drabužius.

„LIETUVIŠKĄ DAINYNĄ”, 
skirtą šeimai, lietuviškai mo 
kyklai ir jaunimo organizacijo 
ms, paruošė muzikas prof. J. Ži 
levičius, paskatintas „Tautinio 
auklėjimo šeimoje“ autoriaus, 
V. Čižiūno.

Dainynas turi 100 dainų, 
skirtų įvairaus amžiaus šeimos 
nariams. Dainyno gale įdėti 
Latvijos ir Estijos himnai. Ma 
noma, kad Dainyną išleis VLI 
Ko Lietuvybės Išlaikymo tarny 
ba.

DAIL. K. ŽOROMSKIS,
baigęs Vilniaus Meno akademi 
ją ir tremtyje studijavęs Vic 
nos ir Romos meno akademijo 
se ir Madride, dėstęs meną Bo 
gotos universitete, paminėjo sa 
vo darbo dešimtmetį, padaręs 
Čikagoje savo dailės darbų pa 
rodą, kurioje buvo išstatyti 83

nei tikslias informacijas, 
apyskaitas, kad ji žinotų apie 
visą darbo eigą ir kiekvieną Va 
jaus komiteto surinktą centą.

Į vajaus komitetą įeina: Je 
ronimas Cicėnas ir Bronius Sap 
lys iš Toronto, Kazys Baronas 
iš Hamiltono ir p. Šajauka iš 
St. Catharines. Prenumeratą’ 
bei aukas prašome siųsti šiuo ' 
adresu: Mr. Jeronimas Cicė 
nas, 138 Shaw St., Toronto, 
Ont., Canada.

Siunčiant pinigus reikalinga 
pažymėti ar jie yra auka, ar pre 
numerata ir tikslų siuntėjo ad 
r esą.

PASKAITA BUVUSIEMS 
KOVOTOJAMS
štabo pulk. J. Lansko 
laikė paskaitą „Baltijos 
Europos Rėmuose“ Ce 
Rytų Europos buvusie

Gen. 
ronskis 
Kraštai 
ntro ir 
ms kovotojams, kurių org-jai
Lanskoronskis šiuo metu pirmi 
ninkauja.

FILMAI ATŽYMĖTI
PASAULINIAM KONTESTE darbai.

Pietinės Prancūzijos kurorte 
Cannes įvyko parinkimas geria 
usių filmų, pagamintų pasauly 
je 1954 metais. Konteste daly 
vavo 34 šalys.

Į priešakines vietas prasimu 
šė šie filmai: anglų — „The 
End of the Affair“, italų — 
„L’Oro di Napoli“ ir amerikie 
čių „The Country Giri“.

PROF. J. BALTRUŠAIČIO 
VEIKALAI.

Pasirodė knygų rinkoje prof.
Jurgio Baltrušaičio veikalas 
„Anamorphoses ou Perspecti 
ves eurieuses“. Išleido Olivier 
Perrin. Veikalas iliusti uotas.

Netrukus turi pasirodyti ki ginkluotos pajėgos galėtų spir 
tas labai svarbus mokslo veika tis Trečiojo Reicho ginkluoto 
las to paties autoriaus — „Le ms pajėgoms.
moyen age fantastique, antique! Generolas Musteikis, pasita 
tęs et exotismes dans Tart got tęs su gretimais jo sėdėjusiu ge

BALETININKAS 
S. VELBAS1S,

turįs Čikagoje baleto studiją, 
neseniai minėjo studijos darbo 
penkmetį. Dabar jo studijoje 
yra apie 20 mokinių, kurie stu | 
dijuoja baleto meną. Studija

JT veikia Lietuvių auditorijoje ir 
"jai talkina pianistas p. Kalvai 
tis.

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!!

SPAUDOS APŽVALGA...
Atkelta iš 3 puslapio.

„Apie laiką ir žmones“ liks 
vertingu įnašu negausioj mūsų 
literatūrinių atsiminimų lenty 
noj ir brangiu dokumentu, kaip hique“. Leidžia knygų leidykla nerolu Raštikiu, atsakė: — Nė 
patys ano laimingojo mūsų kul A. Colin. Tai du stambūs prof, trijų dienų.
tūrinio laikmečio kūrėjai matė J. Baltrušaičio mokslo darbai, Toks atsakymas galutinai nu 
ir jautė savo pašaukimą ir Lie kuriuos jis rašė keletą, metų, da lėm^, kad buvo' atsisakyta nuo 
tuv3- rydamas tyrinėjimus savo spe ginkluoto pasipriešinimo Vo
__  H. Nagys. cialybėje. kietijai'

Pičiuno nuotykiai.

l

Pičiūnat ..turi gerą laika“.
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„ONTARIO — GALIMYBIŲ 
KRAŠTAS VISIEMS“ — 

LESLIE FROST.
Kiekvienas vyras, moteris ir 

vaikas — be kilmės, spalvos ar 
tikybos skirtumo — turi lygias 
galimybes pasisekimui ir gerbū 
viu? Onatrijoje.

Hon. Leslie M. Frost, Onta 
rio Ministeris Pirmininkas ir On 
tario Progresyvių Konservato 
rių partijos lyderis, viešame pa 
reiškime kalbėdamas į Ontario 
gyventojus padarė šį pareiški

Premjero 
Leslie M. Frost

mą:
„Per eilę metų, Ontario gy 

ventojų skaičius, susidedąs iš 
visų etninių kilmių, atvykstant 
daugeliui tūkstančių vyrų ir 
moterų iš Europos kraštų, nuo 
lat augo. Šie žmonės, atsinešda 
mi iš savo kraštų verslų ir meni 
nių gabumų lobynus, buvo svar 
bus Ontario augimo ir pažan 
gos veiksnys.

„Tikslu žengti Ontario Pro 
vincijai ir visiems jos gyvento 
jams — į tvirtą pažangą ir tur 
tingumą, Tamstos esate prašo 
mi vėl išrinkti mano vyriausy 
bę — Progresyvių Konservato . 
rių Vyriausybę — per provin , 
cinius rinkimus birželio 9 d.“ ,

Savo asmeniniame praneši 
me Ontario vadovaujančių et 
ninių organizacijų nariams Mr. 
Frost kvietė išrinkti jo partijos 
kandidatą. „Suteikite jam pro 
gą tęsti mūsų vyriausybės pui 
kius laimėjimus, leidžiant dau 
gelį įstatymų, kurie buvo dide 
le pagalba jums ir jūsų seimo 
ms“, pareiškė Mr. Frost. „Per 
žvelkime keletą iš daugelio bū 
dų, kuriais Ontario vyriausybė 
veikė, kad padarius šią provin 
ciją geresne vieta jums gyven 
ti”. •

„Ontario suteikia kiekvie 
nam piliečiui lygias teises į pa 
sisekimą. Ontario buvo pirmoji 
Kanados provincija, kuri diskri 
minaciją padarė nelegalia. Kie 
kvienas Ontarijoje — neatsiž 
velgiant į jo kilmę, saplvą ar ti 
kėjimą — turi progą gyventi 
kur kam tinka, dirbti paties pa 
sirinktame darbe, kilti gyveni 
me tiek, kiek tik jo sugebėjimai 
jam leidžia.

„Mes tikime, kad kiekvienas 
vaikas Ontarijoje turi lygias 
teises į nemokamą mokslą ir 
Ontario turi geriausias mokyk 
las šiame krašte. Knygos yra 
duodamos mokiniams nemoka 
mai iki 10 laipsnio (klasės) 
imtinai.”

„Kiekvienas, kuris dirba On 
tarijoje, gauna apmokamas 
atostogas, pagal mano vyriau 
sybės išleistą įstatymą. Onta 
rio Workmen's Compensation 
Board rūpinasi sužeistais dar 
bininkais ir jų šeimomis, šutei 
kiant augščiausią finansinę pa 
galbą Kanadoje.

„Ontario vyriausybė sukūrė 
geresnius atlyginimus ir gėrės 
nes darbo sąlygas vyrams ir 
moterims. Moterų minimalus 
atlyginimas buvo nuolat kelia 
mas; savaitinės darbo' valandos 
buvo sumažintos; ir kolekty 
vios derybos tarp dirbančiųjų 
ir darbdavių buvo pripažintos 
legaliomis“.

„Ontario ligoninės gavo mi 
lionus dolerių dvidešimt penkių 
tūkstančių ligoninių lovų, ir g e

Leslie M. Frost, Ontario Ministeris Pirmininkas.

Brangus Bičiuliai:
Per metų metus Ontario gyventojai, susidedą iš įvairiau

sių etninių grupių, augo tūkstančiais, vis atvykstant naujioms 
imigrantams iš Europos kraštų. Šie žmonės, atsinešdami iš sa
vo tėvynių darbo ir meniškus sugebėjimus, buvo Ontario augi
mo ir pažangos svarbus faktorius.

Kad Ontario Provincija — ir visi jos gyventojai — ženg
tų nuolatos į pažangą ir gerovę, aš prašau jūsų palikti mano 
vyriausybę — Progresyvių Konservatorių vyriausybę — bal
suojant provinciniuose rinkimouse š. m. birželio 9 d.

Šiame asmeniškame laiške aš prašau Jūsų balsuoti savo 
rinkiminėje apylinkėje už Frost’o kandidatą. Duokite progos 
mūsų vyriausybei išleisti daugelį naujų įstatymų, kuiie daug 
padėjo jums ir jūsų šeimoms. Pažiūrėkime, kaip Ontario vy
riausybė dirbo, kad padarius šią provinciją geresne vieta jums 
gyventi.

1. Ontario KIEKVIENAM piliečiui suteikia tą pačią pro
gą pasisekiman, Ontario yra pirmoji provincija Kanadoje, ku
rioje diskriminacija padaryta nelegalia. Kiekvienas Ontario 
prov. — nežiūrint jo rasės, spalvos ar kilmės — turi teisę dirb
ti ir gyventi, kur jis panorės, pasirinkti darbą, kuris patinka, 
pakelti gyvenimo lygį, kiek jo sugebėjimai leidžia.

2. Mes tikime, kad kiekvienas Ontario prov. vaikas turi 
teisę į nemokamą mokslą ir Ontario prov. turi geriausias mo
kyklas šiame krašte. 1955 m. vyriausybė išleis daugiau kaip 
102 mil. dolerių naujoms provincijos mokykloms. Mokyklos 
knygos duodamos dovanai iki 10-to skyriaus imamai.

3. Kiekvienas, kuris dirba Ontario provincijoje, gauna 
apmokamas atostogas, mokant pagal mano vyriusybės išleis
tą įstatymą. Ontario Workman's Compensation Board rūpi
nasi sužeistais darbininkais ir jų šeimomis, padėdami finansiš
kai geriau, negu kur kitur Kanadoje.

4. Ontario prov. vyriausybė sudarė sąlygas geresniems

asmeninis 
kreipimasis

atlyginimams ir geresnėms darbo sąlygoms vyrams ir mote
rims. Minimalinis atlyginimas moterims nuolatos buvo didina 
mas; savaitinės darbo valndos buvo sutrumpintos; kolekty
vinės derybos buvo legaliai pripažintos.

5. Ontario ligoninės gavo milionus dolerių, kad parūpi
nus dvidešimt penkius tūkstančius naujų lovų naujų įrengi
mų ligoninėms.

6. Jūsų vyriausybė parūpino senatvės pensijas kiekvie
nam : reikalingiems pagalbos 65 in. amžiaus ir visiškiems inva
lidams — aštuoniolikos m. amžiaus. Mes suteikėme pagalbą 
pastatyti septyniasdešimt penkias senelių prieglaudas. Inva
lidų aprūpinimo tarnyba yra geriausia Kanadoje. Pagalbos 
reikalingos motinos gauna padidintą pašalpą iš mūsų vyriau
sybės.

7. Ontario pralenkia visą Kanadą nu jų namų statyboje. 
Visoje provincijoje vyriausybė stengiasi, kad padarius visa 
pagerinti ygvenimo sąlygas jums ir jūsų šeimoms.

8. Ontario kelių ir statybos departamentai dabar pradeda 
naują didžiausią statybos programą visoje provincijos istori
joje. Vyriausybė išleis daugiau kaip 700 milionų dolerių sta
tybai, suteikdama darbo 175.000 žmonių.

Birželio 9 d. aš prašau jųsų panaudoti savo teisę ir daly
vauti Ontario rinkimuose. Kaip pilietis, jūs turite svarbią ro
lę provincijos aetities darbuose. Todėl, įmesdami savo balsą, 
patys nuspręsdami už ką, jūs padėsite augti Ontario provinci
jai ir išlaikyti Kanados didžiausios provincijos rolę.

Kaip Jūsų Ontario provincijos Premjeras aš prašau pa
laikyti mano partiją. Kai balsuosite birželio 9 d. provinciniuo
se rinkimuose, aš prašau Jūsų— savo pčių gerovei — išlai
kyti mano vyriausybę, kuri stoja už KIEKVIENO šioje pro
vincijoje pažangą ir pasisekimą.

Pirmyn ONTARIO.

pirm y k Ontario...
Provinciniuose rinkimuose B I R Z

PERRINKITE Premjero Frost’o Vyriausybę
gesmų Įrengimų parupinimui" x
— tęsė Mr. Frost. t

Ontario gerbūvio progamos Č 
klausimu, Premjeras Frost pa ,
reiškė: „Jūsų vyriausybė parū 
pino senatvės pensijas kiekvie jus balsuosite birželio 9 d. mū 
nam, sulaukusiam 70 metų am provinciniuose rinkimuose, 
žiaus, nepasiturintiems 65 m. ~ aš jus raginu — jūsų geriau 
amžiaus ir visiškai netekusie šiam interesui — perrinkite ma 
ms dabingumo nuo 18 m. am vyriausybę kiekvieno šios di 
žiaus. Mes suteikėme paramą džios provincijos pažangai ir 
stant septyniasdešimt ketu sėkmingumui“.
riems senelių namams. Pagalba 
ir rūpestis invalidais yra geriau 
šia Kanadoje. Pagalbos reika 
lingoms motinoms mūsų provin 
cine vyriausybė didina Šeimos 
pašalpas.“

BALSUOKITE už PROGRtSWlUS KONSERVATORIUS

CALGARY, Altą,
CALGARIO UŽKULISIAI.

Paskutinės žinutės, pasiro tom eilutėm. Šios žmogaus ne 
džiusios apie Calgario įvykius, laimės aš, gal, ir nebūčiau šia 
kažkaip, tos vietos žmogui skai me straipsnyje minėjęs, jei Cal 
tant laikraštį, pasirodo labai gario Dr-jos pirmininkas, ren 
klaidinančios. Įvykę faktai, kant aukas, nebūtų pareiškęs, 
vietiniams gyventojams yra la kad kurie neaukavo šiam tautie 
bai gerai žinomi, bet, kurie nė 

Nuoširdžiai dėkojame suruo ra visiškai gerai susipažinę su 
pasaipaa. ,, šujūems mums įkurtuvių proga Calgario įvykiais, per spaudą

Mr. Frost atkreipė dėmesį staigmeną, už vertingas dova yra labai smarkiai suklaidina 
ir į Ontarijos greitai besiple nas ir lietuvišką nuoširdumą, mi. 
čjančią namų statybą ir jį pro Gili padėka jos organizatoria 
vincijos kelių ir konstrukcijos ms ir rengėjams: pp. E. P. Ber 
programas, šiais metais')’, pa senams, A. A. Zinaičiams, V. 
reiškė Ontario Ministeris pirmi Zinaičiui, A. V. Karaliams, O. 
ninkas, „jūsų vyriausybė išleis M. Kuzavams, N. P. Naiduške 
per 700 milionų dolerių staty vičiams, J. P. Tamulėnams, A. 
boję, sudarant darbo peq 175. G. Skaičiams, B. B. Simonaičia 
000 vyrų.“ , ms, Z. J. Radvilams, J. Mašaus

Baigiant Mr. Frost pareiškė kui. Ant- Stankevičiui, J. Pau
— „Kaip jūsų Ministeris Pir rjui» P- Steigienei ir p. Br. And 
mininkas Ontarijoje, aš prašau riušiui. 
remti mano vyriausybę./ Kai

PADĖKOS

Kutkų šeima.

kad jie dirba lietuvybės naudai, džios nėra iš ko, netikėk iki pa 
Bet ar jie turi ką tuo parodyti? ts neapsidairei aplinkui, nes rin 
Kur jų aukos Tėvynės labui? kimai jau čia pat, o išrinkęs tin 
Jie numeta centą lietuvybei, tu karną valdžią, neturėsi nei sau 
rėdami šimtinę pajamų nuo šo gėdos^nei padarysi jos savo kra 
kio.

Tos klaidos valdyboje karto 
jasi kasmet ir man rodosi, kad 
laikas calgariečiams valdybon 
rinkti tam darbui tinkamus žm 
ones. Ir jei tau calgarieti, pir 
mininkas pasakys rinkti vai

eini, turi važiuoti pas Staliną. 
Bet, kodėl minėtos Dr-jos pir 
mininkas nesigriebė prieš pus 
antrų metų surengti tokios rink 
liavos vienai lietuvių šeimai, ku 
ri iš tikro buvo biedna ir gaiš 
ras sunaikino jai viską?!

Žengiu prie svarbiausio fak 
to. Kodėl Calgario Dr-ja neįsi 
leidžia Tautos Fondo, kodėl ji 
nenori prisijungti prie K.L.B., mai suaktyvinti mūsų santy jungęs

SPAUDOS APŽVALGA
Atkelta iš 3-čio puslapio.

Spaudos apžvalgos straips 
nis „Apie mūsų kovų uždavi 
nius” yra bangiamas sekamai:

štui. O jei tavo Dr-je nėra rei 
kiamų žmonių, tai todėl, kad 
pats paniekinai, kas, šiandieną 
lietuviui yra svarbiausia, tai tė 
vynės išlaisvinimo kova auko 
mis ir priklausant prįg pasauli 
nės lietuvių organizacijos.

Smilga.

sklaidžiusi po visą laisvąjį pa 
šaulį, kviečiama sekti visose 
Vakarų valstybėse spaudos ir 
politinės vadovybės nusistaty 

 mus ir reikale daryti žygius, 
Taip pat rengiami pasiūly kad visas laisvasis pasaulis apsi 

______  ___ ■_ ___ ; _ ; _____ ____ pastatytų Sovietams 
kodėl ji vengia dipukus įsileis kius su visomis tautomis, pri griežtus ir aiškius reikaiavimus

Eikime prie faktų.
Paskutinė naujiena, pasirodž 

iusi apie Calgary, spaudoje bu 
vo nevisai teisinga. Buvo rašy 
ta, kad įžymaus Calgario lietu 
vių veikėjo sudegė namas su 
visu turtu ir rankraščiais... Kad 
dalis turto sudegė yra faktas, 
bet kad jo namas būtų sudegęs, ti į valdybą; ar dėlto, kad jie klausančiomis Jungtinių Tautų baigti imperialistinę politiką ir 
yra netiesa, nes tai būta C.P.R. nori, kad Calgario lietuviai ne Organizacijai, ir padaryti intei grąžinti laisvę visiems, kam 
pastato. Minėti rankraščiai — susijungtų su viso pasaulio lie vencijas visose Europos valsty Sovietai, ryšium su Antruoju 
buvo nuorašai mūsų Įžymių po tuviais, ar kad netrukdytų jų? bių sostinėse. pasauliniu karu, ją yra pagro
etų, tik su kaikuriom pakeis Jie visi valdyboje susėdę sako, Lietuvos visuomenė, ižai bę“.
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VISUS KVIEČIAME | IŠKILMINGA PIRMOSIOS KANADOJE
Vinco Krėvės vardo

LITERATŪRINĖS PREMIJOS ĮTEIKIMĄ - BALIŲ, 
kuris Įvyks 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, § tu Kiekvienas už įėjimo mokestį gaus užkandžių, turės progos 
d) Dramos aktoriai — B. Pūkelevičiūtė, J. Akstinas ir L. Ba- K linksmai praleisti laiką, paįvairintą spausdintu humoristiniu 
rauskas, e) Henrikas Nagys su trumpa paskaita apie J. Aisčio „Kočėlu“ ir atsigaivinti švelniais gėrimais.
kūrybą ir f) pats laureatas — poetas rašytojas Jonas Aistis. & Įėjimas 1.25.
III. Pasilinksminimas, grojant pp. Lapinų orkestrui, kurio me- & Lietuvių Akademinis Sambūris.

UŽ $ 11.25 Į MĖNESĮ 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS!

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

per savo įgaliotinį G. Rukšėną,
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus

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

Susitarti prašome skambinti HE 7920, vakarais RA 2-8407.
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SEKMINIŲ GEGUŽINĖ I j
VYT. NARUŠIO ŪKYJE | |

įvyks šių metų gegužės 29 dieną. © v

Gros puikus orkestras; šokiai ant lygios platformos. & &
Poilsis po stogu ir saulėje. g xVisa vietovė pagražinta. Pradžia 2 vai. popiet. X X

TERROS LEIDĖJAS BUS 
MONTREALY

Šį šeštadienį, geg. 28 d., į

Mielai kviečiame visus atsilankyti į š. m. gegužės mėn. 
26 dieną, šeštadienį, Šalpos Grupės „Daina“ rengiamą 

TRADICINĮ KARTŪNO BALIŲ, 
kuris įvyks gražioje Top Hat salėje (Lakeshore Rd.). 

Gros geras orkestras, veiks turtingas bufetas. 
Premijos už 3 gražiausias kartūno sukneles.

Įėjimas 1.50 dol. Pradžia 7 vai. v.
Visas pelnas skiriamas Vokietijoje likusiems sušelpti.

Rengėjos

MOVT|REAL
MONTREALIO ŠEŠTADIE NINĖS MOKYKLOS 

mokslo metus užbaigia birželio ralinės paramos šiam didžiam 
5 d. 11 vai. pamaldos A.V.P. lietuvybės išlaikymo darbui, 
bažnyčioje, kur dalyvauja visi 
mokiniai organizuotai, 12 vai., 
tuoj po pamaldų, bažnyčios sa 
Įėję įvyks iškilmingas aktas, pa 
žymėjimų įteikimas, trumpa pr 
ograma ir vaišės.

Egzaminai visose mokyklose 
vyksta gegužės 17 d. raštu, bir 
želio 4 d. žodžiu, šiemet yra iš 
leidžiama pirma šešto skyriaus 
laida, kurios egzaminų komisi 
ją sudaro*: mokyklos glob. kun. 
Kubilius, mokyklos vedėja ir 
skyr. mokytoja p. Br. Lukoše 
vičienė, Kultūros Fondo Mont 
realio skyr. atstovas S. Kęsgai 
la, Tėvų Komiteto pirm. p. Tau 
teras ir dr. H. Nagys.

Visi tėvai ir prijaučiantieji 
prašomi skaitlingai dalyvauti 
mokyklų mokslo užbaigimo šv 
entėje, savo atsilankymu priduo 
darni didesnės refkšmės ir mo

JONAS AISTIS ATVYKSTA 
I MONTREALĮ

Vinco Krėvės vardo premiją 
laimėjęs už knygą „Apie laiką premijos įteikimo J. Aisčiui ak 
ir žmones“ autorius Jonas Ais tą-koncertą atvyksta iš čika 
tis atvyksta į Montrealį iš JAV gos Terros leidyklos savininkas 
ir dalyvaus premijos įteikimo V. Civinskas, kuris atsiveš pre 
akte-koncerte, kuris šį šeštadie mijuotų knygų „Apie iaiką ir 
nį, gegužės 28 d., įvyks Aušros Žmones”, kurių ten pat gali 
Vartų parapijos salėje. Plačiau ma bus gauti su autoriaus, J.

X
&

IŠ BALTŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠAMA:

Baltų Federacijos prezidiu

DAR DĖL SESERŲ 
KOTRYN IEČIŲ

Jau visai paaiškėjo, kad sese

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.
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žiūrėkite skelbimą 10-me lio N Aisčio, kuris taip pat pats daly rZs kotrynietes loronle toliau mas nutarė ir Sitais metais pra 
L numerio puslapy.
BUS DIDELIS RELIGINĖS 

MUZIKOS KONCERTAS 
Ateinantį sekmadienį, birže

lio 5 d., Aušros Vartų bažnyčio klube verdunietei Gurklytei su sianti paimta iš tų už namus valdžios pareigūną kiap garbės 

delis ir įvairus, instrumental! nė). Dalyvavo 150 žmnoių.
VEDYBINĖS SUKAKTUVĖS

Gegužės 22 d. buvo iškilmin 
gai paminėta Salomėjos ir Vin 
co Kiniauskų 20 metų ved. su 
kaktis, jų namuose, jų pačių ka 
štu ir iniciatyva — taip, kaip 
Lietuvoj. Dalyvavo gražus bū 
rys svečių.
PERSIKĖLĖ į JAV pp. Jukne 
vičių šeima. P. Juknevičienė 
Čikagoje pagimdė sūnų, o V. 
Juknevičius į Čikagą išvyko ge 
MAČIUKO Mamerto abonenti 
nį antros savaitės laimėjimą ga 
gūžės 23 d.
vo Aleksas Jurgutis, 35 nr., lai 
mėjęs 46 dolerius. Pirmos sa 
vaitės laimėjimas, kurį išlošė 
Albertas Norkeliūnas, teko 53 
numeriui. Šią savaitę seka tre 
Čias laimėjimas, kuris paaiškės 
penktadeinio vakarą. Kas savai 
tę mokama po 2 dolerius.

DR. J. š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ if 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Jšannantyne 

(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.

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I š K A 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TB 4547

negyvens. Sesuo Gabriele, kuri vesti birželio 14 d. minėjimą, 
vedė darželį, persikeliant! į Či Jis įvyks birželio 12 d., šventa 
kagą. Jai priklauso, pagal vie dienį, vakare, Massey Hall sa 
nuolijų santvarką, tam tikra ke Įėję, Toronte. Norima ir šį kar 

Pereitą šeštadienį Vytauto lionės kompensacija, kuri ir bū tą pakviesti augštą Kanados

vaus, autografu.
PRIEŠVESTUVINĖ 

STAIGMENA.
PROF. DR. J. PAJAUJIS, 

specialiai pakviestas į 35 metų 
Steigiamojo Lietuvos Seimo mi 
nėjimą, aerodrome buvo sutik 
tas bičiulių net 2-m mašinom— 
pp. Girinių ir pp. Gražių. Apsi 
stojęs buvo pas pp. Kadeiius. 
Šeštadienį turėjo susitikimus 
su bičiuliais ir artimaisiais. 
Sekmadienį dalyvavo St. Seimo 
minėjime, kur apibūdino St. 
Seimo darbus ir nušvietė pašau 
linės politikos būseną. Viešėjo 
pas pp. Girinius, pp. Čapkaus 
kus ir pirmadienį p. __________
mašina buvo palydėtas į Dor 
vai aerodromą, o į 
aplankė ,,Nepr. Lietuvos'

Pp. Pajaujų šeima žada į Ka 
nadą atvykti vasaroti ir ta pro 
ga projektuojama jo speciali 
paskaita.

KLKM MONTREALIO 
skyriaus narių susirinkimas sau 
kiamas gegužės 29 dieną, sek 
madienį, 12 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Dalyvavimas 
būtinas. Valdyba. Y

NAUJA MOKYKLA
Ville Lasalle, 9 Avė, šalia ne 

seniai pastatytos mokyklos. Ši 2—3 asmenys. Darbo apimtis Į PRANCŪZIJĄ keliems mene 
mokykla talpins 21 klasę ir bus— namų pardavimas, paskolų siams išvyko p. Bulotienė su 4 
mišrių kalbų (anglų ir prancū namams parūpinimas, tarpinin sūnumis.
zų). Statyba neužilgo pradeda kavimas ir draudimas. Atlygi IŠ SARNIJOS pas p. Laurušo 
ma ir numatyta užbaigti prieš nimas — 50% bendros komisi nį viešėjo giminaitė, kuri nese 
1956 m. mokslo pradžią. Moky jos. niai yra atvykusi iš Italijos.
klos statyba yra vietos katalikų Būtina žinoti ar bent būti su LANKĖSI stud. inž. J. Grinevi 
Mokyklos Komisijos atstovų sipažinusiam su namų pardavi čius iš Sydney, Mine, N. S. At 
vietos klebono kun. W. Caron mo problemomis ir tuiėti norą vykęs į Montrealį vasaros atos 
ir Herbert Bellazzi žinioje. šioje srityje dirbti. Vartoti lais togų, aplankė dėdę ir tetą Juk 
SMILGEVIČIAUS, Kazmiiero, vai anglų kalbą. nelius, bei senus prietelius pp.
mūsų pianisto, atvaizdas nepa Reikia turėti nuosavą Kiniauskus.
sisekė įdėti, nes cinkografija, mašiną ir pinigų rezerve įgalin STANKEVIČIUS, sutrumpin 
kuri dabar turėjusi dvi dienas ti pradėti darbą. tai besivadinąs Alis Stankė, dir
švenčių, nespėjusi padaryti kli Sėkmė yra užtikrinta kiek bąs prancūzų laikraščiuose, da 
šės. vienam, kuris rūpestingai, nuo bar yra išvykęs į Floridą
LANKĖSI iš Toronto pas pp. širdžiai dirbs, gilinsis į finansi dviem savaitėm. Foto-Journale 
J. Adomonius p. Klibingaitis nes problemas, stengsis duoti jis yra parašęs apie AV parapi 
su broliu. klijentūrai kuo geriausią patar ją straipsnelį ir pailiustravęs jį
IŠVYKO į JAV, Čikagą, St. navimą, pradžioje dirbs dau naujosios bažnyčios ir klebono 
Paulauskas su šeima, kur pašto giau, negus bus atlyginamas, atvaizdais, 
viai apsigyvens.

je, 1465 rue de Seve, įvyks di ruošta staigmena (priešvęstuvi gaunamų 12.000 dol. Kitos dvi kalbėtoją.
seserys priešingai buvusioms Visi lietuviai, kurie tiesiogiai 
žinoims, New Yorke nepasiliko arba netiesiogiai yra paliesti ši 
ir išplaukė į Vokietiją, kur yra to bolševikiško okupanto bar 
jų vienuolijos centras. Visą pa bariško žygio, prašomi rezer 
likimą su aktyvais ir pasyvais vuoti šitą vakarą anam minėji 
perima Nekalto Prasidėjimo se mui, o visos lietuviškos organi 
serys, kurios toliau ves visus su zacijos prašomos nedaryti šitą 
vienuolynu susietus reikalus.

ŠV. ANDRIEJAUS
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, Sekminių 
pirmą dieną, gegužės 29 d., 9 
vai. ryto, lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
GRACE LIUTERONIŲ

bažnyčioj, 1424 Davenport 
Rd., netoli Dufferin Street, ge 
gūžės 29 d., 9 vai. 30 min. lie 
tuvių pamaldos. Švenčiama Šv. 
Sekminių šventė.

Kun. L. Kostizenas.
— Dainos Grupės tradicinis 

Kartūno Balius įvyks gegužės 
28 d., gražioje Top Flat salėje.

nis ir vokalinis religines muzi 
kos koncertas, kurio pelnas ski 
riamas naujųjų vargonų įsigiji 
mo fondui. Plačiau sekančiame 
NL n-ryje.
SERGA. Gr. Fuksienei padary 
ta oepracija. P. Stankaitienė, po 

Kvietkaus tulzies tak9 operacijos jau svei 
- - . ksta. Į ligoninę patikrinti svei 

pakeliui dar kat(^ atJ^ulė į: As!5avas;.,Ser. 
“ red ga Eimavičius, P. Kilikevi 

’ čius.
MIRĖ Jokūbas Greičiūnas, 85 
m., 16. 5. 55. Palaidotas per 
Šv. Kazimiero bažnyčią 20. 5. 
55. Mirė Antanas Vaškelis 73 
m., 16. 5. 55. Palaidotas 21. 5. 
55. per Šv. Kazimiero bažnyčią. 
DRANGINIENĖ Ona išėjo iš 
ligoninės ir poilsio išvyko* į JA 
V pas seserį p. Varis-Variako 
jis.

REIKALINGI AGENTAI —

Dr. A. Pacevičius
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

5®^^S«©$^^S>©©.'S*©©©©©©©*

Raštinė: OLiver 4451

NOSIES, GERKLĖS ir
AUSŲ SPECIALISTAS f 

1 ir CHIRURGAS jL
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. • •
g Tel.: FR 7684. EX8822|

Prancūzų kalbos mokėjimas TABAKO ūkiui, p. Jakniūno, 
yra geras pliusas. Dirbti teks ties Terrabone, reikalingas dar 
pilnas darbo laikas. bininkas. Skambinti Terrabone

Adamonis & Budriūnas, 628-15, arba NL redakcijon.
PJ 8501 177 Sherbrooke St. W. IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS

Montreal. sodą numatoma birželio 5 d. į
REIKALINGA SEKRETORĖ Gremby. Organizuoja Montre 
Pagrinde anglų ir prancūzų kai skautai ir skautės. Norin

6351

neju-
mūsų bos laisvas vartojimas žodžiu ir tiej* vykti registruojasi pas S.

raštu, mašinraštis. Atlyginimas 
1 dol. į valandą, priedo bonus 
5—10% nuo sudaryto, biznio. 
Darbo laikas 20—-25 vai. į sa 
vaitę pradžioje, o pakankamai

Remeikaitę PO 6-3837.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. į- 
{ rytus nuo Dufferin St. |

XK7.:~'x

popietį kitų parengimų. A.
AR GERA PAMINKLUI 

VIETA?
Toronto lietuvių savanorių, 

karių ir šaulių organizacijos 
ruošia paminklą žuvusiems už 
tautos laisvę. Minėtą paminklą 
žada patalpinti Šv. Jono bažny 
tėlėje. Šiam tikslui kviečia pri 
sidėti aukomis visą Toronto 
lietuvių bendruomenę. Žinoma, 
šiam darbui visi lietuviai prita 
ria, tik daugumui neaišku, ko 
dėl paminklas talpinamas mažo 
je bažnytėlėje? Bažnyčia ne vi 
sada atvira ir joje negalima elg 
tis kaip muzėjuje. O ką kalbėti 
apie tuos, kurie priklauso kito 
ms tikyboms ir nelanko katali 
kų bažnyčių ?Išeitų, jog pamin 
klas statomas, kad jis būtų už 
mirštąs su pastatymo data, ar 
ba priverstų visą bendruomenę 
apsilankyti minėtoj bažnytėlė 
je pasidžiaugti savo aukų rezul 
latu. Ar ne geriau toks pamink 
las pastatyti ten, kur visiems • 
lietuviams prieinama — Lietu 
vių Namai. J. P.

TORONTO ŠAULIŲ 
Kluban galima užsirašyti pas
J. Preikšaitį „Atlantic“ restora 
ne, tel.: LA 1306 — ME 9347,
K. Grigaitį „Tulpė“ svetainė 
je ir Lietuvių Namuose, tel. K 
E 3027.

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-

Y entgeno) kabinetas.
I Tel. ME 2933

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

1. 4 butų, 6 metų senumo kam su darbu ” 40 VaL
pinis namas su 2 garažais, ’ 
Bannantyne, Verdun. . . .
$27.500. . ,. -

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė., gadinęs žinias, kurios reikahn
Ville LaSallle. $25.000. Sos kiekviename biznyje ir tu

3. Naujas 4 butų namas prie .r.ėtl. nuoširdų norą nuolatos gi 
pat statomos lietuvių bažny iintls 1 darbą.
čios. $ 264)00. A£a™"“ &

. į -ir ai i—u_—_ im r PI 8501 177 Sherbrooke St. W. -

į savaitę.
Yra būtina turėti patraukimą 

šitame biznyje dirbti, turėti pa

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

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.: namu WA 1-0537

įst. LL 9184.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St Wert 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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