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Politinė įvykių savaitė
SOVIETŲ KELIONĖ Į TITO KONOSĄ YRA DIDELĖS 

DESPERACIJOS VAISIUS
Chruščiov atsiprašė Tito ir kai Šis žaidimas kai kuriuos va
tę suvertė Berijai... kariečius labai masina, nes Ru

Praėjusi politinė savaitė bu sija tuo tariamai būtų atitverta
vo žymi trim svarbiais reiški naujoviška „kinų siena" nuo

RAŠYTOJUI JONUI AISČIUI PREMIJOS ĮTEIKIMO AK 
TAS, KONCERTAS, BALIUS,

kurin atsilankė per 200 asme bėmis, kurios esą pas rašytojus 
nų, praėjo- labai įspūdingai. Pre galinčios būti net padidintos... 
mijos Vinco Krėvės vaidu orga J. Aisčio žodis buvo lengvas, 
nizatoriaus, Lietuvių Akademi kondensuotas ir perpintas hu 
nio Sambūrio, vardu pirminin moru. Publikos visa tai priimta 
kas K. Veselka, atidaręs aktą, karštais aplodismentais.

niais: Maskvos diktatorių kelio Vakarų. Taip klausimas atrodo, pakvietė garbės prezidiumą, Meninėje daly H. Nagys pir
nė į Tito kanosą, Anglijos sei žiūrint į jį paviršutiniškai ir už kuris prie stalo, scenoje, papuo miausia padarė laureato kury & ~
mo rinkimais ir karštomis dery mirštant, kad „kinų sienos" nie štoje premijuotosios knygos bos įvertinamąją apžvalgą, po asburge,
bomis dėl „keturių didžiųjų" kad nevaidino jokios svarbios „Apie laiką ir žmones“ ”:-x“ v

Kelionių vingiai po Europą
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

V. SIDZIKAUSKAS IR V. RASTENIS IŠPLAUKIA LAI 
VU ŠI ŠEŠTADIENI. J. BRA ZAITIS IŠSKRIDO LĖKTŲ 
VU GEGUŽĖS 25 D. KOKI YRA ŠIŲ KELIONIŲ TIKS 

LAI IR KAS APIE TAI SPĖ LIOJAMA?
V. Sidzikauskas vyksta vado matų atstovas, L. L. K. pirmi 

vauti lietuvių delegacijai Paver ninkas V. Sidzikauskas ir ALT 
gtų Europos Tautų Seime Str atstovaus, kaip stebėtojas, da 

. . . _ . _ __ o, kuris įvyks birželio bar Europoje esąs Kan. J. Kon
bomis dėl „keturių didžiųjų" kad nevaidino jokios svarbios „Apie laiką ir žmones“ virše to K. Smilgevičius paskambino gale. Viso lietuvių delegaciją čius.
susitikimo. rolės, kaip ir Mažino ar Siegfri lio, apvesto laurų šakele, padi labai įdomius lietuvių kompozi sudarys 4 asmenys. Be V. Sidzi Be to V. Sidzikauskas, pasi

Nors labai svarbus yra di do linijos, o dabartiniais laikais dintu atvaizdu, apsupę laurea torių V. Kerbelio ir B. Budriu kausko dar VLIKo paskirti: K. naudodamas savo buvimu Euro
džiųjų susitikimo reikalas, bet jos neturi nė mažiausios reikš tą Joną Aistį.
vis dėlto jį nustelbė mės. Atsitvėrę Europoje, rusai

. SOVIETINIŲ PONŲ KELIO Per ašigalį siektų Amerikos 
NĖ PAS TITO. kontinento.

.r, , . . .. . , .Bet, kas ypač svarbu mums,Tokio sovietiniu didžiūnų nu . -įf .. . . v suomenės-'•■-.v • • -1 T- lietuviams, Rusija, pasiglemzu »uomenessizemimmo niekas r>»“«i«,in j > r

no kurinius; šoko išraiškinio šo žalkauskas, Dr. Karvelis ir E. poje, greičiausiai užsuks į Ro 
. kio šokėjos — J. Kvietytė, paly -• ..

J1™-*- Ve9elka Jautnu ,zo dima McLean fortepiono ir B. 
dziu sveikino laureatą, primine - 

, vargingas kūrybos sąlygas, vi
___________tūla santūruma ir------------- ---- --------  ----------------f mvuuo uiuiajjujv, aui gaia /.uuiiais, pauitiuauiaa i<} 

negalėjo lakėjo aktoriui sveikatos ir'kū J’ ^isČL° eilėJašči^: ±klama birželio 13 dieną prasideda pa rekšmę, kurią mažųjų pavergtų
laukti ir numatyti. Maskvos po S1 FabaltlJ° ir kitas valstybes, sėkmės. , ramiai sau galėtu jas virškinti. scKmes.nai, kurie visą laiką yra tokie - - . . ... ....
išdidūs, neprieinami ir nesukai 
barni, kad jie tiek nusižemintų, 
jog eitų į kanosą tam Tito, kurį 
neseniai dar vadino Juda išdavi 
ku, — tai nebuvo įsivaizduoja 
ma. Dar nuostabiau, kad vos iš 
lipęs iš lėktuvo Belgrado aero 
drome Rusijos diktatorius ir 
„garbingiausios partijos“ gene 
ralinis sekretorius Chruščiov Das’ 
pirmuoju savo žodžiu Tito atsi 
prašė už praeities jam padary 
tus įžeidimus, kreipdamasis į jį: 
„Brangus drauge Tito..." Visą 
kaltę suvertė pakartam Berijai, 
nors Berija nėra padaręs nė vie 
no viešo pareiškimo apie Tito, 
o kaip tiktai Tito Juda išvadi 
no dabartinis premjeras Bulga 
ninas.

SOVIETAI MALDAVO
TITO DRAUGYSTĖS

ir derybose siūlė planus, kurie 
Jugoslaviją padarytų ramia, ne 
liečiama ir laiminga. Bet Tito, 
kaip pranešama, likęs tiems Ru 
sijos maldavimams šaltas ir san , „ 
turus. O viešai pareiškė, kad .kras . . ..
Jugoslavija laikysis savo politi kaPJ939 ™etU turėta siena, 
kos ir į blokus nesidės. Tito su Mfusų tlkslas/_+kal- ketunų 
pratęs, kad tiktai savarankiškai 
laikydamasi Jugoslavija sušilau PAVERGTŲJŲ IsLAISVINI 
kusi ir Maskvos įvertinimo ir MO KLAUSIMAS 
net nusižeminimo. visu savo dydžiu ir visu atviru

Iš tos kanosos įdomi viena niu, kad tuo būdu Rusijai būtų 
smulkmena: Maskvos delegaci pastatytos sąlygos, jog ji tur|

Vaitkunaitė, deklamuojant L. 
Barauskui ir B. Pūkelevičiūtei

vo L. Barauskas, B. Pūkelevi 
čiūtė i r J. Akstinas; dainavo 
op. sol. E. Kardelienė, palydi 
ma K. Smilgevičiaus fortepio 
no. Koncertinę dalį užbaigė lau

Simonaitis. mą, Londoną ir V. Vokietiją.
Bet pirm pasiekęs Strasbur Gen. Kons. J. Budrys į susi 

gą, V. Sidzikauskas lydi V. Ras rinkusius prabilo keliaip viltin 
teni j Atėnus Graikijoje, kur gaiš žodžiais, pabrėždamas tą

saulinė juristų konferencija, jų valstybių tautos esančios 
kurioje V. Rastenis atstovaus paskutinį dešimtmetį įgavusios 
lietuvius juristus. laisvajame pasaulyje, kuris vis

* daugiau supranta joms rusiško
Pereitą ketvirtadienį, gegu jo komunizmo jėga primestą

Šitokia perspektyva, kaip mato Jury komisijos pirmininkas 
me, sujaudino net visus, be iš dr. H. Nagys perskaitė Juiy ko 
imčiu, vokiečius, kurie, išgirdę misijos aukso raidėmis surašy 
panašiai pasisakant Eisenhowe tų aktą ir jį įteike autoriui lau reatas, paskaitęs savo eilėraš žės 26 dieną, Baltic Freedom prievartą. Taip pat pažymėjo^ 
rį, buvo sušaukę savo atstovus reatui. v __ -
iš didžiųjų valstybių ir tarėsi, Laureatas J. Aistis į visa tai laukė ovacijų, 
kas daryti. Net pakartotinai bu atsiliepė gražiu žodžiu, prisi Po koncerto sekusioje ba 
vo paklausta JAV vyriausybė, mindamas gavimą valstybinės liaus daly vyko labai . geroje 
kaip reikia suprasti šitokias kai premijos, kuri jį taip paveikusi, nuotaikoje vaišės ir šokiai, o au 
—? kad nesugebėjęs tuo metu torių atakavo su premijuotąja

Nors Dulles prezidento kai orientuotis ir net palikęs be dė knyga „Apie laiką ir žmones“ 
bą paaiškino, o visdėlto

DIDYSIS PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ UŽŠALDYMO 

SOVIETUOSE PAVOJUS
DAR NĖRA PRAĖJĘS.

Neutraliosios juostos Euro 
poje sudarymo projektas jau 
vien tuo pavojingas, kad jis už 
bėgo už akių Vakarų valstybė 
ms pastatyti kitus reikalavi 
mus, kad maskvinis imperiahs 
tas pasitrauktų iš visų paverg 
tųjų kraštų, kaip jis yra pasiža 
dėjęs Antrojo Pasaulinio karo 
metu, kai Stalino burna buvo 
pasakyta, jog Rusija svetimų 

negrobs ir neis toliau

Musų tikslas, kad, keturių

i——--r- —• ~ -- - ~ uaicii, ai pucvaiitj. x pciu p ar, y iiivjm,

čių, už kuriuos iš publikos susi House New Yorke, L. L. Komi kad besirūpindami Lietuvos iš 
tetas buvo sukvietęs Lietuvių laisvinmu, šiandien kuo mažiau 
Delegacijos Pavergtos Europos šiai turime sielotis, kas valdys 
Seimo narius, New Yorke gyve išlaisvintą Lietuvą. Esą aišku, 
nančius, buv. Steigiam. Seimo kad pačiame pavergtame kraš 
narius, kelis politinių grupių te esančios jėgos, kurios, šian 
atstovus ir lietuviškos spaudos dien nors ir priespaudoje, nors 
atstovus. Įvyko mažas pobūvis, ir kančiose, bet išlaisvinimo va 
kuris buvo skirtas pasidalinti landai atėjus sugebės sudaryti 
mintimis su išvykstančiais į Eu krašto valdžią, kaip tai buvo 
ropą. V. Sidzikauskas padarė praeityje, pav., 1941 metais per 
platesnį pranešimą apie tarp sukilimą; ir sugebės kraštui va 
tautinių įvykių raidą, pažymė dovauti, nelaukdami, kol grįš

mesio būrį jaunų gražių mer publika, prašiusi knygoje pa 
gaičių, kurios prašiusios jo au daryti įrašų ir parašų.
tografo. Už tokį neatidumą iš Laureatas, atvykęs j Montre 
Kazio Binkio gavęs barti... Kai alį penktadienio vakare, viešė 
dėl premijuotosios knygos, tai jo pas pp. Veselkas, Nagius, 
laureatas sakė — norėjęs rašy Čipkus, lankė Montrealį ir sek 
tojus parodyti gyvus žmones, madienio vakarą išvyko į New damas, kad artimiausieji trys veikėjai iš išeivijos, kurie turi 
su geromis ir negeromis savy Yorką, kur pastoviai gyvena, mėnesiai gali būti lemįantieji ir mažiau moralinės teises išlais 

kad pavergtųjų išlaisvinimo rei vintam kraštui vadovauti, negu 
kalai gali atsirasti ant įvykstan anie, kurie bus iškentėję visą 
čios Keturių Didžiųjų konferen žiauriausios okupacijos naštą, 
cijos stalo. Šis momentas reika Gen. Konsulo J. Budrio žodžius 
lauja, kad visi būtumėme vie susirinkusieji palydėjo karšti’-; 
ningi laisvinimo pastangose sa pritarimu.
vo veiksnių viduje, o taip pat, Pobūvio šeimininkas Dr., A. 
kad ir tautinės egzilų grupės, Trimakas, visų susirnkufSiųjų 
sudarančios Pavergtąsias Euro vardu padėkojo kalbėtojaims už 
pos Tautas, būtų savo laisvini pareikštas mintis ir išyykstan 
mo veikloje vieningos ir visas tiems palinkėjo sėkmir.igos ke 
pastangas derintų bendrai, kad lionės atlikti visus darbus Eu 
jos būtų įspūdingos ir efektin ropoję.
gos. Reikia žiūrėti, kad Didie * f
ji, palietę pavergtų tautų lais v. Sidzikausko, V. Rastenio 
vinimo klausimą, būtų laiku ir ir, pagaliau, J. Brazaičio neofi 
gerai informuoti, kad jie nepa cialus išvykimas Europon mėgė 
darytų kokių nors sprendimų, jams politikuoti suteikia daug 
paliestųjų neatsiklausę ir kad medžiagos svarstymams. “ 
tie sprendimai nebūtų tokio po klausimų yra: /
būdžio, kurie sužalotų išlaisvi Ko tikisi paniekti V. Sidzi

Draugijos narę,
Ponią M. ŠEGAMOGIENĘ ir jos šeimą, 

liūdinčią dėl mielos mamytės
A. A. TAURIENĖS

mirties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 

Montrealio Skyrius.

ANGLIJOS SEIMO 
RINKIMŲ DUOMENYS 
Gegužės 26 dieną Anglijoje

CHRUŠČIOVO DVIKOVA 
SU RIDELBERGERIU.

Pasaulinė spauda gaidžiai pa 
sijuokė iš Chruščiovo žodinės įvyko seimo rinkimai, kurių vai 
dvikovos su Amerikos ambasa šiai taip atrodo: 

joje, kurią sudarė Chruščiov, atstatyti laisvę tų valstybių, ku dorium Ridelbergeriu, kurią 
Bulganin, Gromyko-, Mikojan, rias ji -okupavo ir dabar paver girdėjo Press atstovas ir kurios Konservatoriai 
nebuvo užsienių reikalų minis gusi eksploatuoja, rusifikuoja viena ausim atydžiai klausėsi Darbiečiai . . . 
terio Molotovo. ir naikina, vykdydama negirdė Tito. Dvikova buvusi šitokia: Liberalai ....

Vertinama, kad Maskvos po tą ligšiol genocidą, niekaip ne Chruščiov: Pas jus yra sunku Kiti .................
nų kelionė į Tito kanosą yra suderinamą su dvidešimtojo am mų su veikėjais, pav. su McCar Viso atstovų . 
didelės desperacijos vaisius ir žiaus žmonijos sąmoningumu, thy... Komunistas
bandymas manevruoti akivaiz 
doje fakto, kad

ARTĖJA „KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ“ 

KONFERENCIJA, 
kuriai jau numatoma u uaw, , , . , -. . . , , _ . v * °—
lienos IR d Rnwi np Bp haimrc kas vYksta labai mums nesimpa taip daro, pav. man teko būti ištremtas į Sibirą, taipgi Auš 
teigiama laukia tos konferen t^nSak ^ra labai didelis pavo Berlyne blokados metu.... ros gimnazijos mokiniai, komu
cijos nes įoįe sali iškilti Rusi jus’ kad Rusiia’ kuri tam ruo Chruščiov: Jūs, kaip diploma nistų užtikti Vasario 16 gie 
jos pavergtųjų tautu ir iu vals Šiasi net nerdamosi iš akilio, ga tas, su darbininkais nieko bend dant Lietuvos himną.
tybiu išlaisvinimo klausimas. “ Padaryti +labai žalingų laisvei ra neturite... _ 4_ri JAV lakūnai bus pa

Keliaudami pas Tito, Rusiir dem°kratijai veiksmų ir klas Ridelberger: Apsirinkate, nes ieisti iš Kinijos, kuri juos netei 
jos diktatoriai bandė per jugos - 
laviją atsitverti nuo Vakarų ne ? 
utralumo siena. Bet Jugoslav! 
ja su tuo nesutinka.

Ta kryptimi manevruodami, 
Maskvos diktatoriai, stipriai 
įtaigojo

NEUTRALIZUOTI 
VOKIETIJĄ, 

galimas dalykas — sutikdami 
net su Vakarų statomomis są 
lygomis sujungti Vokietiją į 
vieną valstybę. Bet... ir čia su 
tiktas pasipriešinimas, kuris at 
rodo labai efektyvus, nes Vokie BIRŽELIO^9 ^DIENĄ^ VYKS 
tijos neutralizacijai yra priešin 
gi visi vokiečiai — ne tiktai ko 
alicinės partijos, bet ir opozici 
joje joms esanti Sociaidemokra

dabar: turėjo:
......... 345 322

...........277 294
......... 6 6
........ 2 3
..........630 625
neišrinktas nė

Tarp

Kova vyksta tokio masto, šia Riedelberger: Pas jus, taip vienas, nors buvo išstatyta 17 
prasme, kad Maskvos satrapus pat, pav. Berija net pakartas... kandidatų, kurių 15 prarado ir 
privertė nusilenkti net „šuniui" Chruščiov: Nelaimė, kad Am užstatus, nes nesurinko nei vie 
ir „judai išdavikui” Titui... erikos politika išeina iš jėgos nos aštuntosios dalies balsų.

Atvirai sakant, 4-rių didžių punkto...
4 H a fa W susitikimo pasiruošimai kol Ridelberger: Sovietai tikrai ir tiara, ,

ros gimnazijos mokiniai, komu 
Chruščiov: Jūs, kaip diploma nistų užtikti Vasario 16 gie

Ii padaryti labai žalingų laisvei ra neturite...

tingų ėjimų, kurie gali vakarie aš esu buvęs žemės ūkio darbi 
čius labai suklaidinti. Pavergtų 
jų tautų veiksniams dėl to rei 
kia atsidėjus budėti ir veikti.

Šių reiškinių akivaizdoje, 
ANGLIJOS SEIMO 

RINKIMAI
labai nublėso. Jie konservato 
riams atnešė didelį laimėjimą. 
Tai daugiausia dėka Bevano, 
kurio išsigando daugelis anglų, 
ir iš tolo nenorėjusių prisileisti 
Maskvos draugystės, kurią Be 
vanas visą laiką perša.

ninkas, akmenskaldis ir dažyto 
jas...

Pralaimėjęs visais punktais, 
Chruščiov nutilęs, o Tito šmai 
kščjai Šypsojęsis, kalbėdamas 
su tūl a sovietine dama...
TRUMPOS ŽINIOS.

— JAV atstovas Vokietijai 
pareiškė, kad bus dedamos pas 
tangos Vokietiją sujungti tai 
kiu būdu.

TA ONTARIO SEIMO 
RINKIMAI.

Ontario ilgokas laikas valdo 
ikrą konservatoriai. Jais daugumas 

tų partija. Tat, jau dabar! aiš pasitiki, bet jie jokių socialinių 
ku, kad karštoji Maskvos iakci reformų nesiūlo, o socialinės re 
ja už Europos padalinimą neut formos ne tiktai Ontario provin 
ralia zona pusiau, yra suriddai cijoje, bet ir visoje Kanadoje

būdžio, kurie sužalotų išlaisvi p- •• • •
nimo reikalą ir tikrą išlaisvini kauskas ir V. Rastenis Romoje, 
mą nenustumtų neribotiems me nes niekas neabejoja, kad jie 
tams.

V.
kad tuo pat metu, greičiausia ryžiuje susenkant.
Paryžiuje -įvyks VLIKo pla Taip pa.t mėgstantieji politi 
nuojamoji prieš ketui lems di kuoti svarsto, koks būtų V. Si 
diesiems susirenkant mūsų 
vinimo veiksnių konferencija.

— Operos solistas Kučingis Joje dalyvaus: Vliko atstovai, 
Diplomatijos Šefas arba diplo

ten vyks karbu dar prieš lietu 
Sidzikauskas pareiškė, viškų veiksnių konferencijai Pa

— 4-ri JAV lakūnai bus pa

is ui kuoti svarsto, koks butų V. Si 
ų lais dzikausk<6 kelionės tikslas Lon 

donan?J/is pats, S. Norkeliūnai 
tės aph; tai užklaustas, paaiški 
no, ka<j jo apsilankymas Londo 
nan rpriklausys nuo įvykių rai 
dos. Taip pat įdomu, ar lydės 
jį į Londoną V. Rastenis?MONTREALIO SEIMELIO

delegacija su Prezidiumo pirmi , tvarstomas klausimas, ar vei 
ninku inž. S. Naginiomu pryša ks^. konferencija Paryžiuje, 
ky, penktadienio vakarą išvyks ^derins tarp D. šefo ir VL 
ta į Hamiltoną ir Toronto, ta . IKo ..ParuošiarnuoslVs klausi 
tis dėl dalyvavimo 3-je Lietu

sėtai kalina.
— Europinė Pavergtųjų tau

tų seimo sesija veiks Stgrasbur 
ge nuo birželio 30 iki liepos 5 vįų Dienoje. Delegacija Hamil 
dienos. _ tone bus iš ryto- ir apie 1 vai.

— simf°nin\s °rkcs* turės pasitarimą su tJamilto 
no Apyl. V-ba, o po pietų bus 
jau Toronte ir turės pasitarimą 
su Kr. V-ba ir Toronto Apyl. 
Valdyba. Vienoje ir kitoje vie 
toje be valdybų dar dalyvaus

mus Keturių Didžiųjų konferen 
cijai, ar tąja proga bus pasinau 
dota išlyginti ir vidinius skirtin 
gurnus tarp tų dviejų veiksnių, 
sudarant pastovesnius santykia 
vimo ir bendradarbiavimo pa 
grindus?

Kieno ir tarp ko tarpininku 
šiuo tarpu bus J. Brazaitis? Ar 
jo kelionės prisidės prie krikŠ 
čioniškos srovės vidinio konso 

ns, kuriuos valdybos numatys Jidavimosi’ ar Priįdė,s Prie da 
i šį reikalą pritraukti. bartimo srov1^ susiblokavimo su

stiprinimo, o gal bus pradžia 
— BALFo pirm. kan. Kon naujam susiblokavimui, kuris 

čius Miunchene turėjo platų kai kam galės būti gana didelė 
__ ___ pranešimą ir ragino pasinaudo staigmena?

.. ............ JV, -— J-— niai kviečia "tautiečius birželio tį V. spėčiau įstatymu per Visi tie klausimai yra įdo
priimtinas Vokietijos neutrali deportacijų dienas paminėti pla sikelti j JAV ar kitas valstybes, mūs. Jei jie neturės lemiančios 

_• — « T> _ "t” 3 V I'll n 1 n K A11 1A T T • III ♦* A t m AC? T

ras, atsidėkodamas Popiežiui už 
pagelbą naciams persekiojant 
žydus, nuvyko į Romą ir Vati 
kane davė simfoninį Popiežiaus 
garbei koncertą.

Meany Vienoje vyks jau užprašyti Lk Dienos paruo 
TAW . „ , , ,, tančiame laisvųjų profsąjungų §imo bendradarbiai ir tie asme
JAV kongreso naiys Mar kongrese pareiškė, kad darbo 

tin kelia klausimą, kad piez. Ei žmonės nelaisvės negali pripa 
senhoweris keturių konferenci žinti Įsteigtas fondas plėsti 
joje iškeltų pavergtųjų tautų laisvas profesines sąjungas ir 
išlaisvinimo klausimą.

— Did. Britanijos valdžia 
įspėjo V. Vokietiją, kad jai ne

kovoti su komunizmu.
— Lietuvos laisvinimo veiks

žavimas. čiai, kur galima, su katomis Pa tarpininkaujant BALFui. reikšmės Lietuvos laisvinimą
— Lietuvos žmonės tebetre baltijo tautomis ir kitais paverg — Japonijos karo beleisviai, kovai, kurioje visi yra vieningi,

įgyvendinamas tikslas. BetĮ tai yra pribrendusios, 'ypač ligonių memi į Rusijos gilumą, priden taisiais. . . sugrįžę iš Rusijos vergų stovy tai musų veiksmų vidiniame per
Vra I kasu būtinumas. Jeigu konser giant tai plėšiminių žemių įsisa — Steigiamojo seimo narių klų, pasakoja apie ten sutiktus sitvarkyme, o, gal, ir pcrsionen

LABAI PAVOJINGAS vatoriai nori atsilaikyti ilgiau, vinimo ir kitais „savanoriškais" atsišaukimas išsiuntinėtas visų lietuvius, kurių visur esą —- Ka Davime, jie reikšmes turėti gali.
MASKVOS IMPERIALISTŲ tai turi ryžtis į reformas, ku e v - P • • • « • j kitur nešiu ėiffoie. • ♦ • •

ŽAIDIMAS. Į rios darbo žmonėms yra būti ta paskutiniu laiku 400 seimų, ms veikėjams. baseine ir kitur. į eigoje. n.
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Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Ponas

Redaktoriau,
Turiu garbės prašyti paskelb buvo išjungta ir,

HAMILTONpublikos Prezidentas, nei tuo 
metinė Vyriausybė. Visuomenė 

, švelniai ta 
ti Jūsų laikraštyje priede jun riant, migdoma, nes tokia buvo 
giamą straipsnelį ryšium su p. 
Škirpos skleidžiamomis žimo 
mis apie politinę padėti sovie Rial supuolė 
tams okupuojant Lietuvą.
Liūdnus įvykius prisimenant.

P. Škirpa laiške „Nepriklau 
somos Lietuvos“ (1955. IV. 20 
d. Redakcijai savo teigimui pa 
remti, kad „buvo padaryta fa

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.
Birželio 14 d. trėmimų meti liūs namuose ir atvažiuokite au 

nis minėjimas Hamiltone ruo tobusais, nes bus mažesnis var 
šiamas visų pabailiečių bendro gas grįžti į namus.
mis jėgomis birželio 12 d. Visos lietuvaitės, kurios tik

Minėjimas pradedamas pa turi, prašomos dalyvauti visur 
maldomis visų religijų bažny tautiniais rūbais.

Hamiltono Apyl. Valdyba.
APYLINKĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS.
-o -i R/r- • * ------------------J- --------„Nepriklausomos Lietuvos“

zę, kai išorinis pavojus reikalą stovi ir Vid. Reikalų Mimste karių paminklo (Gore parke), §. m. balandžio mėn. 27 d. Nr. 
vo ryžtingų iš Vyriausybės ak ris P- Skučas, kurį rytojaus die kur įvyks trumpos ceremoni 17 buvo paskelbta, kad galima 
tų pereikšti sovietiškam agreso n3 ..kaip paršiuką iš rogių, vii jos — vainikų prie paminklo pa užsisakyti ir įsigyti „Čiurlio 
riui ginkluotą pasipriešinimą“, kų rujai užpuolus’' p. Smetona įėjimas. nio“ ansamblio koncerto Ha

Sparčiai artinasi „keturių di ruotų' tiktai tos gyvos, galimą skelbia mano jam, kaipo Lietu išmetė sovietams suėsti. gja vįsj renkasi į Royal miltone įvykusio š. m. kovo
džiųjų“ susitikimas, kuriame, reikšmę turinčios, politinės sro vos Atstovui Berlyne, padary Paskutinės p. Merkio Vy Connaught hotel j minėjimą - mėn. 19 d. įrašytas plokšteles
kaip jau yra paskelbta, bus ap vės. Tačiau kol kas mūsų šia tą pranešimą apie anų dienų riausybės dienos, o ypač Res _ koncertą. Minėjime kalbės pas TF V-bos narį A. Šimkevi
tarti visi svarbieji pasaulinės prasme nepribrendimo realybė, liūdnų įvykių raidą. p..ni.i,^«,
politikos klausimai ir gvildena deja, yra dar tiek stipri, kad ten F ,. ,
mos visos didžiosios proble ka labai suabejoti, jog tas tiks pa gali savo nuožiūra skelbti kiai užklupo ir p. Smetoną ir
mos. las galima būtų jau dabar at šios rūšies medžiagą, įsakmiai Vyriausybę visiškai nepasiren

Neabejotina, kad „keturių di siekti. Todėl, skubumo akivaiz turiu pabrėžti, kad nei „ašis”, 
džiųjų“konferencijoje bus esmin doje, tenka siūlyti piojektus, nei paskiros politinės partijos 
gai paliesta Rusijos okupuotųjų kuris tiktai sunormuotų dabar niekuo netrukdė ir jokiu atveju 
valstybių problema, o jos apim tinę būseną, be žymesnių kol nesutrukdė pasielgti Valstybės 
tyje ir Lietuvos ateities klausi kas reformų, 
mas. Galima spėti, kad, tinka 
mai sudarius aplinkybes, Lietu 
vos, drauge su kitų mūsų Pabai 
tijo' kaimyninių valstybių, klau 
simas gali atsidurti lemiamos 
reikšmės padėtyje.

Vien jau šitie faktai mums rbingesnis, 1 
daug pasako ir ypač daug ir vi narių kiekį pakelkime ligi 3, ar ties. Šiandien niekas negali pa nio pasipriešinimo 
su atsakingumu įr a j \ x ____ \ - . . . ’ ______ ____ ___
Tat, ir be kalbų aišku, kad rei srovei. Vykdomąją Tarybą, —Vyriausybės reagavimas į* so musų Tėvynei okupuotai, yra Mieli lietuviai mes prašome

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.

Reikia skubiausiai susitvarkyti

viso režimo’ dvasia.
Kaip žinoma, šie liūdni įvy 

"i su birželio mėn.
13 d. 1940 metais Šv. Antano 
proga gal daugiau dėmesio bu 
vo kreipta į tai, kad ir Preziden 
to ir Ministerio Pirmininko var 
dadieniai būtų kuoiškilmingiau 
atšvęsti, negu į politinių įvykių nyčios (58*Dundurn' Str. N.) 

tališka klaida1), siekiant įvyk sekimą. Prezidentūros balkone jr gįa į 2val. išeina protesto

čiose. Po pamaldų visi renkasi 
prie lietuvių Aušros Vartų baž

dinti Ministerių Kabineto kri šalia p. Smetonos fotografijose demonstracija per miestą, prie

.... . publikos Prezidento bėgimas iš parlamentaras iš Ottaws ii mie čju. KLB Hamiltono A-kės vai
Palikdamas šalyje, ar p. Škir Lietuvos aiškiai kalba, kad jvy sto reprezentantai, o po to tru dyba praneša, kad „Čiurlionio“ 
„n ...mpi tautybių koncertai. ansamblio vadovas muz. A. Mi

Minėjimo propagandinę dalį kulskis Hamiltono B-nės prašo 
kanadiečių tarpe (radijo ir mas leido, koncertą įrašyti į 
spauda) sutiko pravesti Rotary juostelę tik su sąlyga, kad ne 

bus plokštelės gaminamos ir 
pardavinėjamos.

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba už plokštelių pagamini 
mą ir pardavinėjimą nėra atsa 
kinga.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

gus.
Jeigu kalbėti apie tuometines 

politinių ašies partijų vadovy 
bių nuotaikas, tai teisingumas 
reikalauja suminėti birželio 
mėn. 16 d. iš ryto Kaune įvy 
kusį posėdį, kuriame tarp kitų 

lų vardan reformuokime VLI ka klaida” buvo, kad jis, grįžęs dalyvavo ir abudu buvę Respub 
Ką pačiu paprasčiausiu bei pa iš Maskvos, neturėjo drąsos pa likos Prezidentai. Čia perdėm 
čiu prieinamiausiu būdu. Kad sakyti politinėms partijoms ir vyravo nuotaikos, priešingos ka 
VLIKas būtų pajėgesnis ir da savo Vyriausybei tiesą ir ryžtis pituliacijai. Iš čia ir į užsienius

klubas.
Hamiltono Ap. Valdyba pra 

šo visus Hamiltono ir plačių ap 
ylinkių lietuvius, nežiūrint reli 
ginių bei politinių skirtumų, pa 
švęsti tą dieną mūsų tauaos tra 
gėdijai paminėti. Visi kuo skait 
lingausiai dalyvaukime demons 

. x j o------  — — - , • ' • . u ■ . tracijoje, nes tuo parodysime pa
kiekvienos srovės žygiams, kurie plaukė iš pade ir 1 tautą buvo mestas visuoti sauliui savo vieningumą ir poli 

c - . .x o — _ . . . ; /“tinį subrendimą kovoje pries
įpareigoja, nemažiau kaip po 2 kiekvienai sakyti, koks būtų buvęs mūsų ciau apie visa tai, esant šiandien raudonąjį terorą.

■XXXI, xx ut ivaiMu aioau, xtxoxxzwx. v j, xxxxwxxxcjj^ xcxxyu^, — » j * *•••“" t ww’ • i ui- • ------- ’■ "'F/1 Mieli lietuviai, mes prašome
kalas be galo didelis padaryti o gal tai gali būti pavadinta vietų agresiją, jeigu krizė butų peranksti kalbėti. Šio posėdžio hamiltoniečius, kad tą dieną ku
visa taip, kad mūsų visų ir mū VUKo Prezidiumu, —- sudary įvykusi ir tautos priešakyje bū nutarimai yra paskatnę ir p. rje vykstate j pamaldas ir į de
sų veiksnių įpareigojimas būtų kime iš visų srovių bei Mažlie tų atsistojusi nauja demokrati Škirpą susiorientuoti padėtyje monstraciją, palikite automobi
išpildymas ne tiktai be mažiau tuvių, po vieną atstovą nuo kie niu būdu sudaryta Vyriausybė, ir skubiai grįžti į Berlyną.
šių priekaištų, bet tokia rimtim, kvienos grupės. Šie visi 10, ar Istorinė tiesa lieka, kad padė ‘ _ 
tokiu pasiruošimu, kad tai gali kiek ten jų bus, iš savo tarpo iš ties rimtumo neįvertino nei Res bant, tenka turėti vieną Chur 
ma būtų fiksuoti kaip mūsų rinks pirmininką, vicepirminin-------------- chillio pasakymą jo atsimini

Prezidentui ir Vyriausybei
Vienybės ir svarbiųjų, tapu taip, kaip jie savo pareigas su 

šių nepaprastai aktualiais, tiks prato. P. Merkio tikrai „fatališ

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

ma būtų fiksuoti kaip musų rinks pirmininką, vicepirminin-------------- chillio pasakymą jo atsimini
tremties arba emigracijos isto kus, tarnybų ar skyrių vadovus ’) p. Škirpa yra žinomas savo muose — kad labai lengva ver
rišką pateisinimą. ir tt., kaip tą ras patogiau, pa teigimais apie visų kitų „fatališ tinti įvykius, jiems piaėjus, o
Aišku, tokių tikslų mes galėsi rankiau ir praktiškiau, laikan kas klaidas“ — • •
me pasiekti tiktai ta sąlyga, kad tis grynai demokratinių princi 
būsime vieningi. pų, kad nebūtų reikalingi jokie

Reikia ir daugiau pasakyti, suSigrupavimai.
atidengiant net tūūlą paslaptį: Taip padarius, bus įgyvendin
lemtingieji veiksniai yra įspėję ta veinybė, kokios ligšiol, gali 
mus padaryti taiką, nes sekan ma sakyti, dar nebuvo. Visi Vy 
tieji trys mėnesiai žmonijos is kdomosios Tarybos, ar Prezi 
torijoje bus lemtingu diumo, nariai turės pareigas ir

Klausimas aiškus ir nereika negalės skųstis neprileidžiami
Jingas didesnių ryškinimų. Tat prie darbo, ir nebus pagrindo 
belieka tiktai pajieškoti to ti priekaištams. Ir, kas yra labai 
kslcJ įgyvendinimui priemonių svarbu, mes lietuviai būsime vi 
ir būtinai jas rasti. sai tvarkoje ir prieš tuos, kurie

AtV’irai kalbant, dabar politi ms rūpi mūsų vienybė, jei mes 
niai mūsų veiksniai yra atsidū patys būtume nejautrūs šiam 
rę ir ne protingoje, ir ne patrio reikalui.
tingoje, 'ir dalinai net farsiško Nemalonu, bet rimties var

, Pasak jo, tai tik didelis menas įvykius numatyti 
jis vienas „profetiškai“ viską ir teisingai susiorientuoti pačio 
numatė... ir atsidūrė gestapo vyksmo metu.
namų arešte Berlyne. Dr. P. Karvelis.

Apie visus šiuos įvykius kai

Šių metų birželio mėnesio 5 dieną v,

tai yra šį sekmadienį 2 valandą po pietų £

Ponų Narušių ūkyje, e
HAMILTONO SPORTO KLUBAS |

rengia X

Sukūrusiam lietuviškos šeimos židinį

VITUI ŠERNUI,
California, draugiški sveikinimai

Aldonos ir Prano Paukštaičių.

vas Juvenalis Liauba, O.F.M.

Nuo 1 vai. iki 2 vai, vaikučių 
programėlė su žaidimais ir dai 
nomis. 3 vai. paskaita ir meni 
nė programos dalis, kurią iš 

je būsenc^je, kurią būtina likvi dan reikia pasakyti, kad susida pildys muz. P. Sako vadovauja 
duoti juo skubiausiai n pagrin ro įspūdis, jog jiems mūsų vie mas choras, atvykęs iš New 
dinai, kad jos „nė kvapo“ nebe nybė yra svarbesnė, negu mu ” 
liktų. 1 ms patiems; kad jie mūsų vie

Kokiu būčiai? — Jį mums dik nybės reikalingumą geriau su 
tuoja vienybėj būtinumas. pranta, negu mes patys...

Geriausis į>ūtų kelias, koks O diplomatų šefo klausimą, 
tinka subrencfusioms politinė —ir apie tai reikia pasakyti, — 
ms srovėms, .tai visiškos run išbraukime iš neprasmingų ir 
ties kelias. Kasi ligšiol galėjo neprotingų ginčų dienotvar 
dar vaidinti „operetenes par kės, nes šiuo klausimu susipai 
tijas“ arba „nčspartijas", t°; i—j J

šiandien jau yra i 
sąmoningiems aiškų. Yra šie tikrųjų yra ir ko jis siekia — 
mūsų politiniai susibūrimai: tiesiogiai ar paslėptai.
Tautinis sąjūdis su trim sateli Rimtis, didžiausia rimtis, yra 
tais, Krikščionių Pai'tija su 4 būtina, nes tą diktuoja nepap 
ar 5 satelitais, Lietuvoj V. Liau rastai svarbus istorinis momen 
dininkų S-ga, L. Ūkininkų par tas, kurį galima lyginti su tū 
tija, Liet. Socialdemokratų par lais Lietuvos valstybės prisikė 
tija ir Mažlietuviai. Labui būtų limo momentais, kuriuos gyvai 
protinga, rimta ir sąžininga, 
kad visi „satelitai“, kurie yra 
visiška fikcija, kad būtų panai 
kinti, kaip tas yra kultūringose 
ir subrendusiose vakarų demo 
kratijose, ir mūsų gyvenime, šiai! 
tuo pačiu ir veiksniuose, tefigū

Yorko.

Toliau seks lietuviškas ker 
mošius su riestainiais, „baron 
komis“, grojant orkestrui nuo 

’ 4 vai.

Šventė įvyks ir lietui lyjant, 
bet tada jau šešetadienio vaka 

, , , . , , - oaxvjt. Visas pelnas skiria
v. tai ?.10ta įS1 begalybes, kad net pa mas švč Marijos Angelu Kara 

ir mažiausiai ciam šefui neaišku, kas jis is lienės koplyčiai įrengti.
-11 V ro C1P t-ibrnin vrro ir Lrrv ne t-

Klubo Valdyba kviečia kuo skaitlingiausiai atsilankyti v 
ir tuom paremti sportuojantį jaunimą. v>

IS EVANGELIKŲ VEIKLOS | GROS BENI FERI °RR^TRAS. t

Šių metų gegužės 15 d. įvy H. L. S. K. Kovas Valdyba, g
kusiame Lietuvių Evangelikų 
Susivienijimo visuotiniam susi 
rinkime išrinkti nauji valdomie 
ji organai pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: A. Kybrancas pir 
mininkas, J. Preikšaitis vicep., 
V. Jurevičius sekr., P. Januše 
vičius kas., V. Dauginis vald. Westminster miesto pakrašty skaičius transporto išlaidas, dar 
narys. Revizijos Komisija: K. je žemės ir jau baigia statyti ir lieka nemaža pelno šėrinin 
Kregždė, O. Delkus ir K. Ste įsirengti namus. Būdamas spe ’

VANCOUVER, B. C.
PASISTATĖ NAMUS

Neseniai iš Toronto, Ontario pristatys Vokietijai šimtą milio 
provincijos, atsikėlęs Bustavas no tonų plieno eksporto. Dide 
Andrulaitis nusipirko New Ii atstumai, bet matyt, kad atsi

ponienė. Parengimu Komisija: Ralistas, jis beVeik visą staty 
A. Reinartas, J. Kasiulis, L. No 
vogrodskienė ir J. Usvaltas.

Kor.

prisiminėme minėdami Lietu 
vos Steigiamojo Seimo sukaktu 
ves.

Pirmyn į rimtį!
Susitvarkykime juo skubiau

J. Kardelis.

MAGARA PALLS
DIDŽIOJI LIETUVIŲ ŠVE NT2 PRIE NIAGAROS 

KRIOKLIO
Antroji metinė šventė, kurią Oželis“, tai nepaprastai nuotai 

ruošia lietuvių parapija, vado kingas ir linksmas Lietuvos gy 
vaujama Tėvų Pranciškonų, venimo vaizdelis su dainomis ir 
įvyks liepos 2 ir 3 dd., visai ne kupletais. Grimuotoju ir scenos 
toli nuo Niagaros krioklio. tvarkytoju pakviestas J. Jegėla

Oficialus šventės atidarymas iš Toronto. Po vaidinimo seks 
įvyks liepos 2 d., šeštadeinį, 2 pasilinksminimas grojant ge 
vai. popiet. Nuo tos valandos ram orkestrui. Veiks turtingas 
gros muzika ir skambės lietu bufetas su skaniais valgiais ir 
viškos dainos, pasitinkant atvy gėrimais.
kstančius svečius. Vieta graži 
su visais moderniškais patogu 
mais: jei būtų dideli karščiai, 
tai bus galima rasti atsigavi vyks Bieliūnų ūkyje, apsupta 
mą po medeliais miškelio prie me miško, prie upelio. Tai tik 
globstyje, jei per nelaimę lie ra oazė, maloniausia vieta pra 
tus, tai erdvioje salėje, kur va leisti karštą vasaros dieną. Čia 
kare vyks pasiliksminimas. po atviru dangumi 11 vai. ry

Šeštadienio vakare 6 vai. sta to iškilmingos pamaldos į Švč. 
tomas scenoje gražus vaidini Dievo Motiną Mariją, giedant 
mas, Čiurlionienės „Kuprotas chorui. Pamokslą pasakys Tė

Sekmadienis, liepos 3 d.
Esant gražiam orui viskas

Didžiai Gerbiamiems 
KONSTANCIJAI ir LEONUI BALZAKAMS, 

mirus Jų mielai Motinai
AGNIETEI MORKŪNIENEI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia Kibirkščių šeima.

Gilią užuojautą 
KONSTANCIJAI ir LEONUI BALZAKAMS, 

mirus jų brangiai Mamytei 
AGNIETEI MORKŪNIENEI, 

reiškia
H. ir J. K e r k e.

Gilią užuojautą
KONSTANCIJAI ir LEONUI BALZAKAMS, 

mirus jų brangiai Mamytei
AGNIETEI MORKŪNIENEI, 

reiškia
 L. ir S. M o r k ū n a i ir šeima.

KONSTANCIJAI ir LEONUI BALZAKAMS, 
mirus Jų brangiai mamytei 

AGNIETEI MORKŪNIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Eaton Employees.

kams.
Emilis Smilgis

su žmona Olga gražiai įsikūrė 
nuosavuose namuose. Abudu 
rūpinasi K. L. Tarybos Vancou 
verio Skyriaus veikla. Ponas 
Smilgis yra ir Kanados Lietu 
vių Bedruomenės Britų Kolum 
bijos Apylinkės Revizijos Ko 
misijos narys.

Jonas J. Juškaitis.

bą atliko venas savo jėgomis. 
Užbaigęs darbus, žada 
kviesti savo^ šeimą.

Kuria šeimą
Jau tris kartus kun. Antanas 

Traškevičius per lietuviškas pa 
maldas paskelbė J. Malinausko 
ir panelės L. Sky užsakus. Ves 
tuvės įvyksta birželio 11 dieną, 
šeštadienį. Jaunavedžiams prieš 
vestuvinis priėmimas partija 
buvo surengta gegužės 27 die 
ną, penktadienį. Sunešta daug 
vertingų dovanų. Ponas Mali 
nauskas yra ankstyvesnės kar 
tos imigrantų sūnus.

Sužiedotųvės
Atėjus pavasariui, pasireiš 

kia didesnis gyvumas. Šiomis 
dienomis susižiedavo Raimun 
das Siparka su panele Gerda 
Bugininkaite, Mažosios Lietu 
vos dukra, neseniai atvykusia 
i|l Vakarų Vokietijos.Vestuv 
ės numatytos šių metų vasarą.

Įkurtuvės
Vancouverio lietuviai staig 

meną surengė pp. Juozui ir 
Adelei Smitams nuosavų namų Vx vx
įsigijimo proga. Didelis būrys kas^uri^ženkluf kurk nėra*pa 
^rmį?,:lk1Ur.tUVl.T, SuneŠ? d° žymėti Baltijos arba Scotto ka 

taloguose, malonėkite prisiųsti 
aprašymą šiuo adresu : V. Viz 
bara, 855 Linwood Street, Bro 
oklyn 8, N. Y., U. S. A.

Su pagarba,
i A. Vizbarą.

atsi

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

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

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAI

New Yorko Lietuvių Pilate 
listų Draugija renka medžiagą 
išleisti specializuotą Lietuvos 
Pašto Ženklų katalogą. Jeigu

vanų, palinkėjo sėkmės nuosa 
voje pastogėje ir jaukioje kom 
panijoje praleido laiką. Ponas 
Smitas yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Britų Kolumbi 
jos Apylinkės Revizijos Komi 
sijos narys.
Plienas Į Vokietiją ir Japoniją.

Pasirašius taikos sutartį su 
Vakarų Vokietija, viena Britų 
Kolumbijos Bendrovė sudarė 
prekybos sutartį, pagal kurią

— Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovyklo 
se savo draugų. Bent vieną 
kartą metuose aukokite jiem* 

vienos dienos uždarį!
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Ar ne laikas dabar vėl visiems apsijungti?
Norėčiau bent trumpai susto 

ti prie St. Seimo rinkimų ir tru 
kdymų renkant St. Seimą ir 
jam susirinkus darbą trukdant.

1919 metų gale Laikinoji Lie 
tu vos Vyriausybė suformavus 
valstybinį aparatą, išrinkus lai 
kinąsias savivaldybes, priėmus 
visą eilę įstatymų, mūsų karia 
ms-savanoriams ir kariams pa 
šauktiesiems tarnybon apgy 
nūs kraštą nuo bermontininkų, 
bolševikų, spartakininkų ir len 
kų pėoviakų, — buvo praskin 
tas kelias į Steigiamąjį seimą.

Valstybės Taryba 1919 m. 
spalio 30 d. priėmė St. Seimo 
Rinkimų Įstatymą. Kiek vėliau 
sudaryta Vyr. Rinkimų Komisi 
ja. 1920 m. vasario 6 d. paskelb 
ti rinkimai balandžio 14—15— 
16 dienomis.

Vyr. Rinkimų Komisijos pir 
mininku pakviestas žymus teisi 
ninkas prof. Petras Leonas. Na 
riais teis. Mačys, Kan. Šaulys, 
Garfunkelis ir Brzozovskis. Pa 
starieji 
Matote,

kiek

U VINIAI IR LAISVINIMOSI1KOVOS
mų būdas skaitomas teisingiau 
siu, nes duoda galimybę didės 
niems ir mažesniems politinia 
ms susigrupavimams, tautinė 
ms mažumoms, net pavieniams 
asmenims dalyvauti valstybės 
reikalų tvarkyme. Tai patvirti 
no St. Seimo- sudėtis. Iš 112 iš 
rinktųjų atstovų 59 buvo Kr. 
Dem. bloko, 29 liaudininkai, 14 
soc. dem. ir 10 mažumų.

rinkimų tai 
kilo klausi

du mažumų atstovai.

kariais?

ST. SEIMO NARYS JONAS MAKAUSKIS.
vietų, ypač Žemaitijoje, žmo kimus, tų pačių 
nės važiavo į rinkimus patys priešų buvo norima paskutiniu 
gražiai pasipuošę ir papuošę 
vežimus. Lyg iškilmingiausios 
vestuvės. Dainuodami, kai kur 
orkestrams grojant. Visur pasi 
reiškė patritoizmas ir išlaikyta 
rimtis. Jeigu mes atsižvelgsime 
į tai, kad tai vyko 1920 metų 
pradžioje, kuomet mūsų atsiku 
rianti valstybė vos žengė savo 
pirmuosius savanoriško gyveni 
mo žingsnius, tai turime stebė 
tis mūsų tautos politine sąmo 
ne ir jos subrendimu.

momentu sutrukdyti lietuvių 
tautai savo valią pareikšti.
Jau minėjau, kad St. Seimo 

rinkimai buvo paskelbti 1920 
metų vasario 6 dieną. Vos po 
rai savaičių nuo rinkiny paskel 
bimo praėjus, svetimi bolševi 
kiniai agitatoriai žemais medžią 
giniais motyvais pakurstydami, 
bandė sukelti kaikuriuose dali 
niuose bruzdėjimą. Prie kursty 
mų prisidėjo ir lenkai, kurių ti 
kslai supuolė tuo laiku su bol 

Kaip pirmomis Lietuvos at ševikiniais — viską daryti, kad 
išrinktas St. Seimas, 

žinojo, kad St.

Prieš skelbiant 
sykles komisijoje 
mas, 

o kaip bus su
Susidarė dvi skirtingos nuomo 
nės. Vieni įrodinėjo, kad jei 
duoti kariams aktyvią balsavi kūrimo dienomis Lietuva iš vi nebūtų 
mo- teisę, tai reikia leisti karių sų pusių buvo priešų apsupta, nes jie gerai 
tarpe ir laisvą agitaciją, o tas taip ir prieš pat St. Seimo rin Seimo tartą žodį išgirs visas pa 
gali privesti prie labai nepagei 
daujamų pasekmių. Iš kitos 
pusės įrodinėjo, kad kaip gali 
ma neduoti balsuoti tiems, ku 
rie savo krūtinėmis ir krauju 
apgynė savo valstybę. Juk jie 
mūsų tautos sūnūs — žaliojo 
kaimo jaunimas, jaunutė inteli 

, miestų darbininkai.
Kaip jiems atimti pagrindinę 
piliečio teisę — rinkti ir būti 
renkamais. Laimėjo antroji nuo 
monė. Su agitacija nieko blogo 
neatsitiko. Visur buvo išlaiky 
ta tinkama rimtis. Jei koks sve 
timas gaivalas bandė kalbėti 
prieš Lietuvos valstybę, patys 
kareiviai išmesdavo 
reivinių.

Rinkimų dienomis 
niai ėjo balsuoti su 
ninkais priešakyje, 

su daina ir orkestrais.
Mūsų kariai, parnešę savo kraš 
tui laisvę, žinojo, už ką ir dėl 
ko jie 
seimą, 
kai to 
šiai, t. 
seimą.

Koks 
pakilimas visame krašte, visoje 

tautoje,

tolerancijos mumyse 
tuo metu būta.

Rinkimų Komisijos darbas 
buvo nelengvas. Turint galvo 
je to laikotarpio gyvenimo są 
lygas, jautėsi stoka ne tik pa 
tyrusių specialistų, bet ir pap 
rastų raštinės darbininkų. Prof. 
Leonui teko pačiam atlikti vi 
sus parengiamuosius darbus su 
pagelba jaunutės sekretorės Al 
donos Grigaitytės (vėliau En 
dziulaitienės). Teko dirbti ne 
8, o daug daugiau valandų per 
dieną. Bet tąsyk nieks valandų 
neskaitė.

Didelis entuziazmas buvo 
jaunų ir vyresnių Lietuvą 

atkuriant.
Lietuvių tauta pati savyje 

yra demokratiška, tad natūra 
lu, kad ir St. Seimas buvo ren 
karnas demokratišku būdu — 
visuotiniu, lygiu, slaptu, betar 
pišku ir proporcingu balsavi 
mu. Rinkimuose galėjo daly 
vauti visi Lietuvos piliečiai, vi 
sų luomų ir tautybių, vyrai ir
moterys sukakę 21 metus am liudijo- balsavimo eiga ir baisa 
2iaus- vimo išdavos. Balsavo per 9h

Renkamųjų kandidatų sąra nuoš. visų turinčių teisę balsuo 
Šus galėjo sudaryti visos politi ti Lietuvos gyventojų. Balsavo 
nės partijos ir sąjungos, pavie savo noru, nė kieno neprimes 
niai asmenys ir tautinės mažu tu, nė kieno neverčiami, kaip 
mos, tik kiekvieną kandidatų kad būna totalistinėse valstybė 
sąrašą privalėjo pasirašyti ne se. Patys rinkimai praėjo labai 
mažiau kaip 50 piliečių, turin pakilusiame ūpe, džiaugsmin 
čių teisę balsuoti. Toks rinki gai, entuziastiškai. Daugelyje

tokį iš ka

balsuoja. Jie rinko tokį 
kuris atitiko jų lietuvis 
heroiško laikotarpio dva 
y. jie rinko demokratinį

nepaprastas buvo ūpo

Nat

Venslauskio ir N. Fudmano. 
Mažasis Seimas veikė nuo1 1920 
metų spalio 22 d. ligi 1921 m. 
sausio 17 d.

St. Seimo atstovai kariai: Ga 
Ivydis-Bykauskas, L. Natkevi 
čius, K. Škirpa, Matulaitis, Šm 
ulkštys, Lumbis, Dr. Vaitiekų 
nas ir kiti išvyko vieni į savo 
dalinius, kiti naujų dalinių for 
muoti.

Kiti atstovai išvyko į savo 
rinkimų vietas informuoti žmo 
nes apie rimtą padėtį krašte, 
kviesti naujus savanorius, ra 
ginti Lietuvos gyventojus nesi 
gailėti kariuomenei maisto, ap 
avo ir šiltų drabužių.

St. Seimo atstovų iniciatyva 
buvo sudaryta visuomeninė or 
ganizacija
„Vyriausias Lietuvos Gynimo 

Komitetas“,
kuris uoliai talkininkavo gi 
nant kraštą nuo lenkų.

Vyr. klasių gimnazijų moki

saulis ir Lietuva bus pripažin 
ta de jure.

Tačiau mūsų kariuomenė tai 
svetimųjų agentų provokacijai 
nepasidavė. Vasario 22 dieną 
beprasidedąs sukrikimas buvo 
tučtuojaus patriotiškai valsty 
biškai nusiteikusb* karininkų ir 
kareivių užgniaužtas.

Steigiamojo Seimo rinkimų 
Lietuvos priešams sutrikdyti 

nepavyko.
O mūsų žmonės, lyg atsakyda 
mi į tai, dar uoliau ėjo balsuoti.

St. Seimui susirinkus ir dar 
savo darbo neįpusėjus, ir vėl ki 
tas preišas — šį kart pietų kai 
mynas bando jo darbą trukdy 
ti.

1920 metų spalio 9 dieną įvy 
ksta Želigovskio pučas, kurs 
vykdydams lenkų imperializmą 
kartu sutapo su Lietuvos sulen 
kėjusių dvarininkų medžiagi niai metė mokyklos suolą, arto 
niais interesais. Šio pučo pašė jas arklą, darbininkas kaltą, 
koje netekome savo sostinės aktoriai, dainininkai, rašytojai, 
Vilniaus. Lenkai nepasitenkina — visi vieningai įsiliejo j tėvy 
ir grąso visam kraštui.

Iš St. Seimo tribūnos skar

Toliau prie tribūnos karštai 
buvo sutiktas ir dar karščiau 
palydėtas Steig. Seimo atsto 
vas Jonas Bildušas.

Steig. Seimo atstovas Vin 
cas Šmulkštys paryškino, kad 
ir katalikų bažnyčia aktingai 
prisidėjo Steigiamajam Seimui 
susirenkant, giedojo klierikų 
choras ir skambino visų bažny 
čių varpai.

Po jo susirinkusius pasveiki 
no teisėjas Wells. Martynas Gu 

Steigiamojo delis, aktingas kovotojas dėl

nės gynėjų eiles.
Kova su lenkais buvo neil 

džiai prabyla į tautą Lietuvos ga, bet atkakli. Ne vienas jau 
žmonių rinkti atstovai. Žinoda nuolis tąsyk paguldė galvą ar 

Tose kovose žu 
atstovas Antanas

mi nepalaužiamą tautos valią liko invalidu, 
būti laisvais, jie šaukia Lietu vo St. Seimo 
vos žmones dar kartą griebtis Matulaitis, 
ginklo- savo kraštui ginti. Kam 
neteks šautuvo, turime kovoti 
kirviu, dalgiu, šakėmis.

Gal dabar, po tiek metų, pa 
tetiškai skamba šie žodžiai, bet 
tąsyk jie buvo nuoširdūs, atati 
ko laiko dvasiai ir atvaizdavo 
lietuvių tautos pasiryžimą. 
Mūsų visos St. Seime dalyvavu 
sios partijos tėvynės gelbėjimo 
darbe buvo vieningos. Visų ly 
derių: Mykolo Krupavičiaus, 
Mykolo Sleževičiaus, Stepono 
Kairio kalbos buvo kupinos gi 
lauš patriotizmo.

St. Seimas atsižvelgdamas į 
tuometinės padėties rimtumą, 
kad būtų galima veikti greičiau 
ir lanksčiau, kad St. Seimo ats 
tovai galėtų aktingiau įsijungti 
į krašto gynimo daibą, savo 
plenumo darbus sustabdė, per 
duodamas įgaliojimus krašto 
aktualiais reikalais rūpintis,

Mažajam Seimui, sudarytam 
iš 7 asmenų,

būtent: iš St. Seimo pirminiu

Pertrauktas St. Seimų pienu 
mo darbas vėl prasidėjo 1921 
metų sausio 17 dieną.

Gal kam atrodys, kad pasako 
ju seniai žinomus dalykus, kad 
tai tėra tolima praeitis. Taip, 
neginčiju, žmonėms 55 metų ir 
daugiau, katriems teko tą pra 
eitį išgyventi. Bet jaunesnioji 
karta, o ypač jaunimas, kurs 
vaiko amžiuje apleido Lietuvą, 
manau, ras šį tą naujo, dar ne 
žinomo, mūsų šios dienos pra 
nešimuose.

Kalbu dar ir todėl, kad ir 
šiandien mūsų tėvynė vėl 

kenčia
paties žiauraus priešo pries

Chicago judri ir veikli
Rašo iš Montrealio nusikėlęs Stepas Paulauskas.

STEIGIAMOJO SEI MO MINĖJIMAS.
Gegužės 22 d. Čikagos lietu nizavo 1 pėst. pulką,_ o 

viai Lietuvių Auditorijos salė kus 3 kavalerijos pulką, 
je minėjo Steigiamojo Seimo 
35 metų sukaktį. Tiek garbės 
prezidiume, tiek publikos tarpe 
buvo matyti daug Lietuvai dir 
busiu asmenų.

Pirmiausiai gražią kalbą paša 
kė Lietuvos konsulas Vincas 
Daudžvardis. Toliau advokatas 
Liudas Šmulkštys skaitė tai 
dienai pritaikintą paskaitą ir,

ištisi dali kaip liaudininkas, paryškinda 
savo kari mas tas vietas, kurios jam buvo 

arčiausiai širdies. 
Toliau buvęs 

Seimo- atstovas Jonas Valaitis demokratinės Lietuvos respub 
papasakojo savo įspūdžius. Jis likos santvarkos, kalbėjo savo 
daugumoje kartojo Šmulkščio vardu ir paskaitė gautus sveiki 
paskaitą. nimus.

Paskui publikos karštais plo Pagaliau didieji Čikagos orą 
jimais buvo sutiktas atvykęs *š toriai, „Naujienų" redaktorius 
Washingtono gen. št. pulk. Ka ir ALT - — ■
zys Škirpa. Jo kalba daugiau gaitis ir „Draugo“ redaktorius 
šiai lietė karinių pajėgų įnašą ir ALT 
atstatant Nepriklausomą Lietu Šimutis, ugningais žodžiais ir 
va anais ir 1941 metais. Ištik garsiais kumščių smūgiais į sta 
ro, kaip 5 p. p. vadas, jis taip lą įrodinėjo, kad Lietuvos byla 
sėkmingai kovėsi su lenkais, bus laimėta ir Lietuva bus tik 
paskui, buvo pašauktas į Stei rai laisva ir demokratinė respub 
giamąjį Seimą, o kai lenkai, su lika. Kad 4 didieji ką nors mu 
laužę Suvalkų sutartį, vėl mus ms baisaus nesugalvotų sutarti, 
puolė, jis drauge su kitu liaudį dabar jau daromi žygiai pas se 
ninku atstovu kpt. Ladu Nat natorius ir kongresmanus, o _ . _ „
kum, paliko Steigiamojo Seimo kai bus paskirta delegacija, ku ko A. Stulginskio ir 6 narių: ti vienintelio tikslo — kenČian 
darbus ir grįžo į frontą —pulk, ri vyks į Europą kartu su pre M. Krupavičiaus, A. Tumėno, čiai Tėvynei Lietuvai laisvę at 
Škirpa kovai su lenkais suorga Nukelta į 6-tą puslapį. M. Sleževičiaus, VI. Lašo, K. gauti.

sekretorius Pijus Gri

pirmininkas Leonardas to
paudą. Todėl, primindamas mū 
sų praeities kovingąsias dienas, 
norėčiau pasakyti, ar ne laikas 
ir dabar, kaip anuomet, kaip 
1920 metais, apsijungti visie 
ms, nuo jauno iki seno, visie 
ms, kas tik dar pajėgus dirbti 
ir bendromis jėgomis, bendra 
talka, suglaudus gretas — siek

Pažinkime Kanaaa

4.

KANADOS ŠIAURĖ.
Rašo J. P r o n s k u s.

lų bei kosmetikos pramonei, 
taip pat jų jeknų aliejus mūsų 
vaistams ir maistui.

Kanada siekia Grenlandijos
Hudsono įlankoje be dauge ren Lands(Tuščioji Žemė)arba

kia su produktais laivas ir ret ka, gulėdamas amžinai uolos tis pragyvenimo šaltinis. Tyri lais ir dažytų karklelių sulti 
karčiais užklysta lėktuvas. Iš įdubimuose ir didžiąją metų da nėtojas David Thompson savo mis, papuoštų ežių spygliais ir 
Čia jau aiškiai matyti Grenlan lį sukaustytas ledo. Čia lietaus laiku „suskaitė“ pusketvirto mi 
dijos salos kalnai ir ledynai.

Tuščioji žemė — tundra
Iš Hudsono Bay pakraščių ir 

salų autorius buvo atlakintas į 
vėl visiškai skirtingą pasaulį.
Tai yra visų tuščiausioji šiau 
rėš dykuma, vadinamoji Bar

esti rečiau, nei Afrikos Sacharo liono caribou bandą, piažygiuo 
je.
Naudingiausias šiaurės gyvulys

Įdomus reiškinys stebėti iš 
čia yra lėtas šiaurės atšilimas. 
Apskaičiuota, kad amžinojo pa 
šalo (permafrost) linija čia 
traukiasi šianrėn po 60 mylių 
per šimtmetį. Tuo pat spartu 
mu medžių linija slenka palai 
psniui tolyn į šiaurę. .Čia visoje 
nuogumoje iš augšto galima 
stebėti priešistorinį žemes pla 
netos vaizdą, milžiniškus uolų

jančią pro šalį. Ernest Thomp 
son 1907 metais apskaičiavo, 
kad caribou gyvena Kanados 
šiaurėje apie 30 milionų. Šian 
dien jų bepriskaitoma vos 650. 
000, ir didžiausioji jų šeima vos 
besiekia ketvirtadalio miliono-. 
Kas caribou verčia žygiuoti iš 
miškingų plotų į tas dykumas, 
nėra

Churchillo uostas
Pagaliau visa ta nejaukioji 

žemė pradeda terasomis leistis 
Hudson Bay pajūrin. Hudson 
įlanka nuolat mažėja ir ledynų iio kitų salų yra didžiulė South Arktikos tundra, ji plečiasi ta
amžiuose prasidėjęs tos vidaus hampton sala, didesnė už Airi rp miškingo Mackenzie upės
jūros nykimas yra tęsiamas ir jos salą, bet joje gyvena vos 12 slėnio vakaruose ir Hudsono
Šiandien. Žemės kilimas Hudso žmonių — RCAF personalo. įlankos rytuose. Tai yra kraš
no pakraščiais yra aiškiai paste Iš čia jau aiškiai matyti hori tas, kur joks medelis neauga,
bimas iš eskimų žvejojimo yen zonte Baffino salos kalnagub Bet tokie tušti, be medžių ir
girnų, kurių palaikai šiandien riai, nejaukūs juoduojanti ak krūmų yra dideli plotai Kvebe luitus, kalnų griuvėsių liku Graunds vakarinėje dalyje išli
yra toli nuo kranto iki_trisde mens milžinai, kurių tarpus pri ko bei Labradoro šiaurėje ir čius, morenas ir buvusių ledy kęs traperis (žvėrių gaudyto
gimt ir net aštuoniasdešimt pė pildo didžiuliai amžini ledynai, net Yukone, ir visos Kanados nų vagas, išraustas akmens giu jas) yra Gus D'Aoust, 59 me 
dų augščiau pajūrio. Baffino sala yra bene įspūdin šiaurės salos. Tos arktinės dy nte. Vietomis per šimtus mylių tų amžiaus. Jis jau pamiršo- ir

Čia, už tos liūnų dykumos, giausias arktikos reginys, ta kūmos esama apie 950.000 kva tęsiasi sausos buvusių upių va savo amžių, tik jo sesuo-, gyve
prie -įlankos kranto, ant nuogų čiau nedaugiau, kai saujelė žm dratinių mylių. . gos, dabar atskiriamos geltono nanti „civilizacijoje" dar atsi
uolų stovi pati seniausioji bal onių yra jį stebėjusi. Vien ryti Vis tik, naujausiais tyrinėji 
tojo žmogaus sodyba Kanados nis tos salos pakraštys, didės mais Tuščioji Žemė nėra jau to 
Šiaurėje, Churchill. Visa čia nis už visą Manitobos provinci kia tuščia. Čia išminta 76 rū
nuobodžiai pilka: ir uolos, ir ją, yra žadą užimąs vaizdas: le šys šiltakraujų gyvūnų, 220 rū
vanduo-, ir laivai prieplaukoje, dų sluo-gsnis, bertainio mylios šių paukščių ir 474 rūšys žydin
ir patys Churchillo pastatai, storumo, stačiai iš debesų štai čių augalų bei šilų. Vis tik ši
Čia tas pats Prieškambrinis ak giomis milžiniškomis sienomis milžiniškoji Tuštuma yra tikra 
mens skydas, kuris prasideda čia lūžta į gilius fiordus, skro mirties karalija ir nuo pat He 
palei Didįjį Lokio ežerą vaka džiančius salos akmens kalnus, arne, pirmojo baltojo keliauto 
ruošė ir Flin Flon pietuose. Šioje saloje gyvena saujelė jo dienų, kitaip šio krašto nie

Churchill miestelis buvo pra eskimų, priklausančių skirtin kas nevadina. Čia glūdi visa 
dėtas vieno danų keliautojo, gai, rytinės Arktikos grupei. Šiaurės didybė ir misterija. 
Jens Munk, prieš tris) šimtus Jie gyvena sniego „namuose“ Fort Reliance, vakariniame ras dalykas. ,(J----- --------------------- -- --
metų, šešiasdešimt jo? jūrinin (igloo), valgo žalią mėsą arba Didžiojo Vergų ežero gale, yra niekur, pripildo kraštą ir vėl radijas 
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išaiškinta.
Tuščiosios Dykumos 

gyventojo typas
Vienas vienintelis Barren

elnių plaukais.
Apie vasario- mėnesį Gus bai 

gė pašarą savo šunims, ir cari 
bou tą žiemą nebuvo užtenka 
mai. Jam reikia 80 caribou, 
kad galėtų su šunimis išmisti 
per žiemą, o jis turėjo tik 35. Iš 
tekliams baigiantis jis iškeliavo 
į Fort Reliance, sniego pūgai 
staugiant ir vėjui kaukiant. 
Baltas horizontas susiliejo su 
balta apsnigta žeme ir balti eže 
rai susiliejo su balta tundra, 
ir visas pasaulis pasidarė lyg 
žiūrint pro pieno bonkos dug 
ną.

Gus pritrūko ir tabako, pra 
dėjo rūkyti arbatą. Pagaliau 
baigėsi arbata ir galų gale visa 
maisto atsarga. Pabadavęs še 
šias dienas jis pažvelgė į savo 
keturis jaunus šunyčius, ku 
riuos norėjo užsiauginti ir ku 
rie bebuvo jo vieninteliai drau 

Šunyčiai pusba 
Verkda

smėlio ruožais pilkų, žalsvų, mena. Tundra jame yra pada 
rausvų akmenų plotuose. riusi savo žymes. Viena akis 

Kiekvieną, kas savo akimis yra apakusi nuo nuolatinio žiū 
pamato šį per milionus metų rėjimo į žvilgantį sniegą. An gai kabinoje, f 
sustingusį pasaulį, apima dide troji taip pat menkai bemato, džiai vilkosi paskui,
lis sujaudinimas. Kai kas net iš Jo veidas liesas ir išvagotas at mas jis juos užmušė, dalį jų su
proto išsikrausto. šalimų ir žaizdų. Dusyk jis tu šerdamas rogeles tempiantiems

Čia yra šiaurės elnių (ca rėjo suvalgyti visus savo šu šunims, o- šonkauliukus pats su 
ribou) klajonių kraštas, ir jo nis kelionėje. Pereitais metais valgė. Tik po 26 dienų
ks gyvas žmogus čia be jų ne jis gyveno- vienui vienas visoje jis gyvas atsivilko į Fort Relian
išgyventų. Bet ir caribou čia dykumoje, dirbdamas nuo auš ce, atgabendamas 1.400 dolerių
yra labai nepastovus ir netik ros iki sutemų, patruliuodamas vertės kailių. Už 1000 dol, jis

. „Jie atsiranda iš savo 50 mylių spąstų tereną. Jo pirkosi maisto ateinančiai žie
___      „ „ o. ___ ,  T____   z. o £  o z ... . A . . - j sugedo ir per 7 mene mai, iš likusių išsimaitino per 
kų čia mirė nuo_skorbuto ir... ba virtą ant bangžuvių taukais__ kū lyg ir_vartai į šią dykumą, kur dingsta be pėdsako“, sako in sius jis negirdėjo kokių žinių vasarą. Dabar vėl be skatiko
do, šalčio ir gangrenos. Vėliau renamų lempų, ir atrodo, amži gyvena viso šeši žmonės, poli dėnai. Caribou tiekia maistą, ap nei žmogaus balso, nei sutiko jis rengėsi atgal į savo tundrą.
Samuel Hearne Čia pasiatė for nai linksmi, galbūt dėlto, kad cininkai ir Signalo korpuso ka darą ir šunims pašarą, paskui gyvo žmogaus.

, <" ‘ • _. .... __
Šiandien Churchill turi 3.000 baltaodžiais. Pond Inlete gyve žygiuoja traperiai, medžiotojai vilkai, baltosios lapės, velveri jis gyvena kailių palapinėje, pa kimo neturi, kaip skubiau grįž 

gyventojų ir yra grūdų ekspor na du Hudson Bay kompanijos ir tyrinėtojai, 
to uostas ir kariuome nės sto vyrai, du RCMP policininkai, ‘ 
vykia. Po 11 milionų bušelių du oblate tėvai misionieriai, vie landžio- 
prerijų kviečių per čjė. išplau nas anglų misionierius ir 265 prasidėjo neapmatoma banguo 
kia kasmea į Europą. Vasaros eskimai. Visoje Baffino saloje janti tundra, ruduojanti šamano 
metu baltosios bangžuh ~~ v’_ ' ***
atplaukia čia šildytis, ly

tą.
___  o____  ____ ,___ . _ o » ....... _ _ Iš jo žvilgančios likusios akies 

dar mažai teturėjo santykių su riai. Per čia į Tuštumos Žemę caribou seka kailiniai žvėrys — Spąstų linijas žygiuodamas buvo matyti, kad jis kito troš

", nos ir kt. Be caribou čia nėra sišildydamas sausomis šakomis ti į savo dykumą, „šią žiemą
Išskridus iš forto už pusva gyvenimo. Net šiuo metu eski ir vilko taukais bei caribou sma turiu turėti laimę!“ jis tvirtina, 

*—1( visi medžiai din°o ir o o t? o o« nrommic m*i*-m»^** —

vės čia esama apie tuzinas žmonių gy mis ir pilna neišvengiamų eže 
• jų rie venviečių. Vienintelė eksporto relių. Kartais tarp dviejų eže 

i matyti vandenkrytis,

mų šeima prie Ennadai ežero genimis. „Namie“ jis gyvena ba atsimindamas, kaip vieną žie 
badavo, caribou nepasirodžius, kužėje, pastatytoje iš puivo, ap m-ą jis padarė iš kailių 9000 do 
Tik valdžios lėktuvais jiems bu kastoje sniego sluogsniu. Jo lerių. „Tikrai šią žiemą turiu 
vo gabenama y^ėsa iš Fort Smi baldai pagaminti iŠ beržo paga turėti laimę. Štai kodėl aš grįž 
th. lių ir caribou odos, drabužiai tu atgal! ’’ — jis kalbėjo, grįžda

Kaip kailiai ir mineralai, taip taip pat ir caribou kailių, iš mas į savo sniego, speigų ir vė 
(b. d.)

balai sudaro pagrindą mūsų prekė čia yra baltųjų Japių kai riukų _ ... _ . .
muilų, parfumų, valgorrįų rieba liai. Sykį per metus Čia atplau šiaip čia vanduo niekur nenute ir caribou Šiandien yra nykstan dirbtų caribou smagenų rieba jų pasaulį.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. VI. 1. — Nr. 22 (422)

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Romoje, Paryžiuje,

kartais mirtimi. Pavojaus grės nas, poetą pasitiko su duona ir 
mė įkandin sekė nesislapstyda druska.
ma. Paskui jis, perkirtęs Bosforo

Iš Bonifaco sąsiaurio tarp sąsiaurį, Juodąja Jūra nuplaukė 
Korsikos ir Sardinijos keleivis Burgan aplankyti samdomųjų 
veltui jieškojo vešlių vynuogy dalinių. Ten buvo kazokai, len 
nų apmirusiuose krantuose, kai, rutėnai, bulgarai. Tie vyrai 
Kai vieniša lankinė antis prale norėjo ir laukė karo. Stovyklos 
kia, atrodo, jog ji paklydusi čia 
pranykti.

Prie Maltos salos iaivan pa 
davė paštą ant ilgos karties pri 
taisltoj dėžutėj. Niekas salon 
negalėjo išsikelti Jos Majosto kazoku? Koks sunykęs ir išsigi 
to anglų karalienės įsakymu, męs paryžietis prieš kazoką! 
Plito choleros epidemija. Visur Taip poetas galvojo Konstan 
buvo įrengiami karantinai. Di tinopolio priemiesty, Galatoj, 
dieji uostų švyturiai, jūrininkų gulėdamas ant seno kilimo, at 
viltis ir džiaugsmas, tąjį rude rėmęs galvą į balną. O Verai 
nį buvo nedraugiški. Kliustinai jis rašė, kad čia yra

Ir visas Archipelagas kelei daug dalykų, jam primenančių 
viui atrodė rūstus ir liūdnas. Lietuvą.
Kaip didelis karantinas. Salose, 
kur gimė ir lėbavo dievai, šmė 
kščiojo saulės išdeginti plotai. 
Kur kadaise išdaigingas dievas 
kalnuose girsnojo, dabar uolo 
se kabojo uždaras vienuolynas 
įtaisytas atgailai. Skurdžioje

WLT Ū rWWKKQVIK A
KIPRAS PETRAUSKAS BUVO OPERUOTAS

Kipras Petrauskas, gyvenąs Žukas nušvietė muzikinės kul 
tūros kilimą anksteniais laikais 
ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Čia buvo išryškinti pirmųjų mū 
sų kompozitorių (Č. S'asnaus 
ko, M. Petrausko, J. Naujelio ir 
vėliau St. Šimkaus, J. Tallat- 
-Kelpšos, J. Gruodžio ir kt.) 
nuopelnai. Prelegentas plačiau

šiuo metu Vilniuje, neseniai bu 
VO‘ operuotas ir 3 mėnesius iš 
gulėjo ligoninfėje. Ligos metu 
jį slaugė žmona aktorė Elena 
Žalinkevičiūtė — ] 
metu nebevaidinanti.

E. Petrauskienė su 
siaja dukterim grįžo iš 
jos pas vyrą; jų sūnus

16. PASKUTINĖ KELIONĖ
„Kad mūsų kaulams kapus suteiktume! mūsų tėvynėj, 
Mes meldžiame to Tavęs, Viešpatie! ”

A d. Mickevičius.
Rugsėjo mėnesio saulėtos kia ilgo atsisveikinimo. Visad 

dienos Paryžiuje apvilktos sk lieka kas nors nepasakyta. Tą 
ystučiu miglotumo šydu. Zir jį vakarą, tokį tingų ir šiltą, iš 
ziančių musių spiečiai cukrinė tikrųjų didysis keleivis per 
mis kriaušėmis kvepiančiose greitai atsisveikino, 
rinkose monotoniškai migdo pa 
ryžietį. Atsisotinimas primerkia 
akis prieš baisųjį tikrovės sfink 
są. Perkirtęs Seną ties Švento 
Liudviko sala, jis žiūri mieguis 
tas kur įlaiką į kyšančias mes 
keres prišiukšlintame upės kra 
nte, kelius žingsnius paseka 
paskui gražiai saulės įdegtą 
moterį ir paskui nutimpina Bas 
tilijos link.

Šitokį puikų Paryžiaus rude 
nį Rue Sully pirmame numery 
nebuvo ramu, i 
savo raštus su nervingu skubo Ispanijos karalienės Kristinos 
tumu ir jis kažkam ruošėsi. Pa ir Portugailjos Don Pedro ar 
kilusios liepsnos kamyne dar 
labjau didino rudens pavakario 
tvankumą, ir šeimininkas daž 
nai turėjo nusibraukti ranka 
prakaito lašus. Valandomis lie 
psna pritrokšdavo. Kaltais rei 
kėjo laukti su rankraščiu tanko 
je. Tada akis perbėgdavo kele 
tą eilučių, poetas lyg suabejo liai. 
davo. ]

Sąskaitos, dienoraščiai, į 
skaitų juodraščiai, vėliau para mand Levy, žydų kilmės pran 
šyti eilėraščiai, laiškai —viskas cūzas, turės priklausyti nuo 
turėjo virsti dulkėmis. Ir Vera prancūzų ir anglų ambasadų. 
Kliustina ir Zinaida Volkonska Karo nuotaikos ir pavergtų 
ja, ir Konstancija Liubenska. tautų išsilaisvinimo viltys šiūs 
Andrius Tovianskis perėjo per telėjo nuo Dardanelių terra 
liepsnas pirmasis. marique per Balkanų kraštus.

Poetas ruošėsi didelei ir ii Prie Lyono keleiviai iš trauki 
gai kelionei. nio jau galėjo matyti vežant

Įpusėjus nakčiai beliko tik per Ronos tiltus pirmus sužeis 
vienas stalčius. Jis atleido savo tuosius, 
vyresnįjį sūnų, duodamas jam 
įsakmių patarimų.

Stalčiuje buvo vienas senas 
didelis vokas su keliais dar laiš 
kais. Tarp jų buvo sudžiūvusi 
kipariso šakelė ir pageltęs po 
pierio gabalėlis. Marilės pasku 
bomis parašyti keli prancūziški 
žodžiai jų paskutiniam rendez- paliko Prancūzijos krantus rug 
votis tada Tuchanovičių par sėjo mėnesio 13 dieną, 

ke. Ir skrodė laivas bangas, neš
— Ne, ne, šitų negalima de damasis Cezarį. Ar laimingąjį 

ginti! Tai laiškai iš Lietuvos, Cezarį jis vežė? Ar Sobanskos 
— poetas pasakė, ir nesileisda mylimąjį, kaip kadaise Kryme, 
mas į nuotaikas, tuojau pat už kai jaunas poetas raitas trankė 
rašė ant voko : „Laiškai iš Lie si išdykėlių draugijoj Juodo 
tuvos“. sios jūros pakrantėmis?

Tai buvo 1855 metų rugsėjo Devynių dienų kelionėje nuo 
mėnesio dešimtą dieną, kai Ga Marselio iki Konstantinopolio 
re de Lyon stotyje susirinko bū keleivis buvo, it tas vienišas rai 
relis artimųjų palinkėti jam telis su už nugaros sėdinčiu 
laimingos kelionės. juodu rūpesčiu. Viduržemio jū

Į rudenį labai trumpėja die ros landšaftas, sausas ir neby 
na. Traukinys niekados nelau lūs, šiurpiai į jį padvelkdavo *) Pagal Armand Levy laišką.

gyvenimas sujaudino stebėtoją 
ir dar kartą patvirtino jo viltis 
į slavų genijų.

Ar gali būti kas gražesnio ir 
natūralesnio vyrui, kaip būti

pastaruoju

Jis paskutinį kartą pabučiavo 
apkabinęs savo vaikus ir arti 
muosius. Traukiniui pajudėjus 
pietų kryptimi, vaikai žiūrėjo, 
išpūtę akutes, jieškodami lan 
guose savo tėvo žvilgsnio. Pas 
kui suspaustomis širdelėmis 
Marija, Ladislovas ir Elena kiu 
tino pėsti į Rue Sully.

Jis vyko Turkijon.
Ten arti karo operacijų da 

bar buvo suplaukę senų randuo 
------  ------- j tų karių, lenkų, ukrainiečių, c-—y ---- °—;— _--- ------ •>- 
Poetas degino Dobrudžos kazokų, kariavusių piemens ar žvejo’ būdelėj nebu 

' ’---- . .. * j vo sirenų.
Jei prie Delo salos, Apololno

gimtinės, „Thabor" buvo ii leros epidemijos.

jauniau 
Vokieti 
Dr. Pet nupasakojo M. K. Čiurlionis 

rauskas gyvena Naujoje Gvinė kaipo kompozitorius reikšmę ir 
verčiasi medicinos muzikos mene nuopelnus. M.

K. Čiurlionis buvo ne tik genia 
lūs dailininkas, bet ir talentin 
gas muzikas - kompozitorius.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
KRAIČIAI.

Senovėje Lietuvoje didžiausi 
kraičiai būdavo visoki namie 
austi marginiai: keliolika sijo 
nų, prijuosčių, juostų, stuome 
nų ir tt. Šiuo metu geriausias 
kraitis, tai puošnūs tautiniai 
drabužiai, kuriuos audžia savo 

Newcastlio Lietuvių Diskusi Dailės Studijoje A. Tamošaitie

joje, kur 
praktika. Duktė Goda ištekėjo 
Australijoje ir augina du ber 
niūkūs.

Kipras Petrauskas, jau sulau 
kęs 70 metų, nuo ligos ir opera 
cijos yra atsigavęs, mokina Vii 
niaus Konservatorijoje dainavi 
mo ir retkarčiais dar dainuoja 
operos spektakliuose.

PASKAITA APIE LIETU 
VIŲ TAUTOS DAINAS IR 

MUZIKĄ

mijose, Vengrijoj ir Persijoj. 
Prancūzai ir anglai, įsitraukę 
1855 metų Krymo karan prieš 
Rusiją, siuntė poetą stebėti Ar 
timuose Rytuose politines są 
lygas panaudoti slavų dalinia 
ms prieš Nikalojų Pirmąjį. Ka 
re visados naudingi svetimša

Konstantinopolin siunčiamas sąsiaurį, iš ryto 
pa stebėtojas ir jo sekretorius Ar Azijoj......................

Kai poetas sėdo Marsely lai 
van, uoste kaukė laivų sirenos, 
atžymėdamos Sevastopolio tvir 
tovės paėmimą. Darbininkai ir 
kareiviai šaukė prancūzų mar 
šalui:

— Vive le general Pelissier!
Keleivinis „Thabor“ laivas

Savo mielojo krašto jis visa 
dos jieškojo. Dabar atėjo lai 
kas, lyg moteriškei gimdyti. Su 
grįžti laisvon gimtojon žemėn 
arba virsti daiktu, kad kaulų 
dulkės svetimųjų būtų suskai 
tytos ir užantspauduotos. Pats 
gyvastis pajuto didžiąją grės 
mę. Ji buvo čia pat.

Konstantinopoly nebuvo cho jų Klubo susirinkime, konser nė, R. R. 1. Kingston, Ont.
... Cholera ten vatorijos studentas Stasys Žu 

giau sustojęs, tai reikėjo, kad buvo nuolatine. Ji buvo pakirtu kas skaitė paskaitą apie lietu 
krantan iškeldintų iš laivo nu si prancūzų armijų vadą marša vių tautos dainas ir muziką, 
mirėlį ri jį čia pat užkastų į lą Saint Arnaud ir lordą Ragla 
sausą smėlį. ną. I"

Kreta, Kikladai, Skyra ir trečioji auka? 
Lesbos sala liko Europos pusė vykti Jeruzalėn. 
je, kai į rugsėjo mėnesio pabai 
gą poetas, praplaukęs Dardane jaunesniojo sūnaus laišką su is 

išsikėlė dykėlio atkirpta plaukų garba 
nėle, spalių mėnesio pabaigoj, 

Tai liudijo dideli turkų karo vsam kūne pasireiškė iki šiol 
laivai, pagražinti skulptuotais jam nepažįstamas negalavimas, 
liūtais preikiuose, iš palmių ir Ar būtų sūnus nujautęs tėvo ar 
kiparisų 
smailiais 
spalvos kupolai, blizgą karšto šeštadienį, į pavakarę po turkų 
je rytų saulėje. kalbos pamokos jį kankino ver

Tada poetą priėmė prancūzų timas vemti. Kai sekmadienis 
ambasadorius Konstantinopoly praėjo ramiai, Mr. Armand Le 
Mr. Thouvenel ir anglų lordas vy tvirtino, kad tai buvo tik 
Strafford Redcliffe. Anglė am bendras nuovargis, 
basadoriaus milady saldžiai pa Pirmadienį poetas gavo iš sa 
siūlė svečio patogumui savo ja vo vaikų laišką ir jį perskaitė 
chtą plaukti iš Terapijos Kons Henrikui Sluzalskiui. Kai šis 
tantinopolin. Gal tai buvo dėl grįžo iš miesto, įmetęs paštan ms, kad jie mylėtų vienas kitą, 
to, kad Krymo karui išplėsti, laišką, prie ligonio jau rado gy Kai apie šeštą valandą atvy 
kad būtų išlaisvinta ir atstaty dytoją. Jį tampė baisus mėšlun ko pulkininkas Kučinskis, poe 
ta Lenkija, abu ambasadoriai gis. Kai atvyko dar trys gydy tas rodos, dar jį pažino. Gydy 
buvo visai nepalankūs. tojai, ligoniui buvo pasakyta, tojai stebėjosi iš tvirto ir gaiva

Senas Gančerevas, Dobru jog jis turi mirti. Tai buvo grei lingo šiauriečio organizmo. Po 
džos kazokų vyriausias atama toji cholera. etas didžiai kentėjo ir ilgai viso

mjs jėgomis grūmėsi su mirti
A <į> mi.

PRIEŠ 35 METUS PRADĖ 
JO DARBĄ ELTA

Žinioms iš užsienių gauti bei 
Kodėl poetas turėjo būti liaudies dainų atsiradimo bei tokias į svetimus kraštus siun

Jis dar turėjo klestėjimo priežastis ir iškėlė tinėti 1919 m. spalio mėn. bu
tose dainose slypinčias lietuvių vo prie Lietuvos Užsienio Rei

Jau tada, kai jis gavo iš savo tautos sielos išraiškas. kalų Ministerijos įkurtas Infor
Antroje paskaitos dalyje S. Nukelta į 5-tą puslapį.

Nuo ketvirtos valandos vaka Gruodžio mėnesio 30 dieną 
ro ligonis raitėsi ant pagalvės gedulingą vežimą uostan trau 
iš negerumo šaukdamas, kai kė juodu krepu aptaisyti jau 
jam darė masažus: čiai. Jį sekė didelė minia. Ei

— Jūs norite mane sudegin senai tvarkyti buvo išstatyta 
ti. Aš esu visas, kaip ugny. Su kariuomenė.
raskite man lietuvį kunigą...1) Visados susirinkdavo būrelis 

Ligonio rankos ir kojos jau artimųjų palinkėti keleiviui lai 
šalo. Kai. atėjo kunigas, jis jau mingos kelionės. Dabar jų ne 
negalėjo kalbėti. Daužydama buvo. Ir rytietiškai pavadintas 
sis gulte, sekundei atleidus mė laivas, „Euphrate“, nelaukė ii 
šlungiams, poetas vos pasakė go atsisveikinimo. Ir laivas, ir 
paskutinius žodžius:

— Pasakykite mano vaika

kyšančios mečetės tėjančią mirtį?
mineretais ir aukso Lapkričio mėnesio 24 dieną,

Prelegentas išgvildeno mūsų

trijuose karstuose įužantspau 
duotas keleivis buvo daiktai.

Vėl vyko pro Kretą, Kikla 
dus, Maltą ir Sardiniją. Vidur 
žemio jūroj siautė žiemos aud 
ros. Bangos ritosi per denį. 
Traškėdamas laivas kėlė žmo 
nėms paniką. Poetas ten buvo 
ramus.

Paryžiuj, Montmorency ka 
puošė jis buvo palaidotas sau 

$ Jį patepė šventais aliejais, ir šio mėnesio 21 dieną. Būrelis 
ketvirtį valandos prieš devintą artimųjų atsisveikinant pasakė: 

<6 vakare poeto širdis amžinai nu „Amžiną Atilsį!“
S stojo plakusi. 1890 metais poeto kūną len
X Tai buvo 1855 metų lapkri kai parsivežė Krokuvon ir pa 

guldė karališkoj Vavelio pily 
tarp Lenkijos karalių ir didžių 
jų herojų. Jo karstas buvo 
brangiai aptaisytas baltųjų le 
lijų žiedais.

Tai nebuvo Didžiojo Vyro 
valia.

Igno Končiaus albumas

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTAJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais. & čio mėnesio 26 dieną.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. g Kūnas buvo> išbalzamuotas ir

Kieti viršai. Kaina $ 5.00. > l gėta?. > tri% kars)t_us
X Paryžiun. Formalus patvarky 

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

VAIŽGANTAS

Vilniaus Pilies Pasaka
Didysis kunigaikštis dėl savo darbštumo pramintas di 

džiu Lietuvos ūkininku, sumanė pastatydinti tokią tvirtapilę, 
kad jokie priešai negalėtų jos paimti.

Sumanyta — padaryta: toks buvo kunigaikštis. Išsirin 
ko labai gražius Panerių kalnus ir ant augščiausiojo ėmė vež 
ti didžiausias tašytas uolas ir degtas plytas. Vargo buvo ne 
išsakomo. Į vieną vežimą reikėjo pajungti bent dešimtis jun 
gų jaučių.

Pagaliau visa medžiaga paruošta. Pamatai padėti raudo 
Komis žiotimis žiopso plačiausi perkasai. Prie pat jų krašto 
stūkso kalnai akmenų, belaukiančių tik valandos, kada nurie 
dės gilumon ir prisiims visą sunkybę statomųjų mūrų. O jų 
tarpe vienas tikrai milžinas akmuo, gausiąs atgulti į pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar niekur neregėto stiprumo, 
nes ji gaus ginti visą Didžiojo kunigaikščio šeimyną: čia no 
urna padaryti sostinė. Ir ne tik kunigaikščių gyvybę — gins 
viso krašto laisvę ir šlovę.

Gražus tai kraštas tie Paneriai: kalnais kuprotas, upė 
mis gembėtas, miškais pasišiaušęs nuošalys. Jo negalėjo ne 
pastebėti kunigaikščiai, garsūs karžygiai, garsūs ir švelnia 
sieliai svajotojai.

Didžiojo akmens į kertę padėti atjojo patsai šeimininkas 
būriu dvasininkų, pačių prašmatniųjų kunigų — vaidilų, žy 
nių ir burtininkų — vedinas.

Ir tarė kunigaikštis kunigams:
— Galingųjų Lietuvos dievų tarnai, įų valios ir norų aiš 

kintojai, kvapaus gintaro ir reibiųjų gyvulių aukotojai, paša 
Kykite dabar, man, kas plačioje mano kunigaikštystėje visų 
labjausiai patiektų jiems, ką reikėtų jiems atnešti, idant jie 
nėr amžius globotų tuos mūrus ir darytų Lietuvos priešams 
neįkandamus?

Sunkiomis, giliomis mintimis apsiniaukė seniausiųjų ir 
gudriausiųjų kunigų gymiai. Susiraukė išmintingosios kak 
tos, užsimerkė aklosios akys. Giliai galvoja, iš ugnies buria, 
tariasi savo tarpe, atsimena senų senolių papročius.

Pagaliau atsako savo viešpačiui:
— Didis Lietuvos valdove! Tu pats esi dievų išrinkta 

sis jų tarnas. Jų norus ir pats gali patirti. Bet jei būtinai 
mus klausies, tai žinok: Lietuvos dievams visų maloniausia 
auka būtų, jei išsirastų tokia lietuvė motina, kuri pirmutinį 
ir vienatinį savo įsčių vaisių — sūnelį gera valia gyvą padėtų 
po šituo didžiuoju kertės akmeniu.

Nustebo Lietuvos valdomas. Nustebo ir visi jo dvariš 
kiai. Taip, tikrai. Tai būtų brangiausia auka. Tik iš kur ją 
gauti? Nuo pat pradžios pasaulio dar nebuvo girdėta tokios 
aukos.

Vis dėlto liepia visiems burtininkams ir kitiems mažie 
siems dvasininkams apeiti visą Lietuvą besiklausinėjant, ar 
neissiras tokia tėvynės mylėtoja, tokia jos priešų svetimtau 
čių nemėgėja, kuri apsiimtų net tokią savo kraujo ir savo šir 
dies auką dievams dovanoti.

Neilgai teteko kunigams klajoti. Vokiečių Lietuvoje 
taip nekęsta, jog jau trečią dieną kunigai rado tokią lietuvę 
notiną našlę. Atvedė ji savo vienatinį sūnų jaunikaitį, jos se 

natvės aprūpintoją. O buvo tai jaunikaitis ne tik gražus ir 
motinai geras, bet dar ir išminties vyras.

Nesipriešino jisai motinos valiai ar ten kunigų skelbia 
inai dievų valiai; tiktai norėjo ištirti, ar tai tikra yra dievų 
valia.

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam leistų triskart paklausti 
kunigus: jei jie atsakys tinkamai, bus tai neabejotinas ženk 
ias, jog dievų valią tikrai žino; jeigu atsakys netinkamai, bus 
tai ženklas, jog tik savo prasimanymus skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jaunkaitis paklausė kunigus: kaip 
jiems rodos, kas yra visame pasaulyje

už viską saldesnis,
už viską lengvesnis ir
už viską kietesnis?

Neilgai tegalvoję, kunigai atsakė:
— Visų saldžiausais pasaulyje laukinių bičių korys, vi 

sų lengviausias, žinoma, bus laukinio paukščio pūkelis, o visų 
kiečiausias bus kunigaikščio kardo plienas, kuriuo jis, sudro 
Žęs raiteliui per galvą, gali jį per pusę perkirsti lig pat balnui.

— Netiesa! — drąsiai atsakė išminties vyras. — Aš ži 
rau daiktų dar saldesnių, dar lengvesnių, dar kietesnių.

— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kūdikiui už medų saldesnis, gi kū 

dikis ant motinos rankų už pūkelį lengvesnis; gi mano moti 
nos širdis už plieną kietesnė, jei neplyšta, atiduodant mane 
taip baisiai nukankinti.

Ir sutiko kunigaikštis ir visi jo dvariškiai ir susirinkę 
žmonės, jog išminties vyras tiesą pasakė; jog tai nebus Lietu 
vos dievų noras tokios aukos. Ir liepė jaunikaitį paleisti.

Ir vėl įsakė kunigaikštis kunigams teirautis, kokios au 
kos Lietuvos dievai reikalauja, kad jos sostinė būtų nesugriau 
narna. Kas iš visų Lietuvos turtų būtų dievams visų malo 
niausiąs? 1\ ......

Ir vėl apsiniaukė giliu rūpesčiu visų kunigų veidai. Vėl 
jie galvoja, buria, aukas degina, senų senolių papročius atsi 
mena. Tris dienas nevalgę, nemigę, pagaliau atsakė savo vieš 
pačiui:

— Didis Lietuvos valdove! Maloniausia Lietuvos dievą 
ms auka štai kada bus: *

Jei Lietuvos dievai neprisiėmė kad senovės papratimu 
po kertės akmeniu atgultų jaunikaitis, tai aišku, kad po tuo 
pat akmeniu turi atgulti mergaitė, lygiai graži, kaip ir nieko 
pikto neišmananti: mat ,toks yra senų seniausias ne tik lietu 
vių, bet ir kaimynų paprotys, kad, norint pastatyti stiprų mų 
ra, reikia po juo užkasti gyvą žmogų.

Ir įsakė kunigaikštis burtininkams ir kitiems mažiesie 
ms kunigaikščiams sujieškoti pačią nekaltąją mergaitę visoje 
Lietuvoje ir atvesti į Vilnių, kad taptų dievams auka už visos 
tėvynės laimę ir laisvę.

Neilgai teteko kunigams klajoti. Lietuvoje mergaitės kone 
visos buvo gražios ir nekaltos. Bet kurią, atvedė, buvo gra 
žumu lygi Lietuvos laukų žiedui; jos akelės žydrumu buvo 
lygios Trakų ežero gelmėms. Ir matės pikto nieko nenuvo 
kianti.

Baltais sužadėtinės rūbeliais, žalių rūtų vainikėliu ant 
galvelės, laukinių žiedų glėbiu mažutėse rankytėse, šypsoda 
masi ir vien tik savo apdaru ir gėlytėmis džiaugdamasi, ji 
ramiai sau atsistojo griovio gilumoje, kur turėjo nuriedėti 
anoji didžioji kertės uola, lyg visai nenuvokdama, jog jai kas 
pikto gali atsitikti.

Visų širdis į save palenkė. Visi sudrebėjo užjautimu. 
Bet ką padarysi, jei tai tokia pačių Lietuvos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis žemyn nuleidę, karštai skubėdami, 
šimtu rankų užkabino uolą ir stūmė ją į griovj, kad tik grei 
Čiau nutiktų tai, kas neišvengiama.

Ir visi apmirė, nustėro. Tik kunigaikštis neiškentė. Šo 
ko prie krašto, žvilgterėjo žemyn ir, visas veidu nušvitęs, 
linksmai sušuko:

— Visų maloniausią auką Lietuvos dievai patys sau iš 
sirinko!

Griovyje šalia uolos stovėjo gyva lietuvaitė. Kaip ir pir 
ma, švietė nekaltu nerūpestingumu. Tik akelėse spindėjo du 
deimantai — dvi ašarėlės, kad akmuo krisdamas išmušė iš 
jos rankų visus kvepiančius žiedelius ir ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės aukos Lietuvos dievams būta visų 
maloniausios, ir Vilniaus pilife buvo stipriausia.

Paskui kunigaikštis tą ne/kaltybės mergelę vedė, o anąjį 
išminties jaunikaitį pasidarė kjunigaikščio Tarybos nariu.
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po s vėriniu

Veda sktn. inž. J. Bulota.
ŽALGIRĖNAI PASITEMPĖ

Bostono Žalgirio skautų tun motorlaivis, kurie naudojami su 
tas šiemet nepaprastai aktyviai sisiekimui su jolėmis, kurios pa 
pasireiškė skautiškosios spau prastai yra pririštos prie bojų 
dos vajuje — visas tuntas pre vidury jachtų uosto, 
numeruoja Skautų Aidą (100 
nuošimčių!). Senųjų Lapinų 
skautų vyčių būrelis šiemet su 
rinko 158 prenumeratas, iš ku

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

Atkelta iš 4-ro psl.
macijos Skyrius ir jam vado 
vauti paskirtas tik ką iš Šveica 
rijos atvykęs Dr. Juozas Ere 
tas. Patyrimas parodė, kad tą 
informacinį aparatą reikia plės 
ti. Todėl tuometinis užsienio 
reikalų ministeris prof. A. Vol 
demaras pavedė Dr. J. Eretui 
sudaryti atitinkamą planą išti 
sai telegramų agentūrai. Tas 
planas buvo greitai patvirtin 
tas, ir nuo- 1920 m. balandžio 
m. 1 d. pradėjo veikti Lietuvos 
Telegrafo Agentūra „Elta“. 
Pirmuoju direktorium buvo pa 
skirtas prof. J. Eretas, šiuo me

MAMERTAS MACIUKAS
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

...

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL

Jūrų skautai karo laivyno 
mokykloje.

Chicagos Baltijos Jūros tun tu gyvenąs Bazelio mieste, Švei 
- y j - ž

kiečiais jurų skautais veiną sa sienį sutarčių su kitų kraštų Baltischen Forschungsinstitu 
vaitgalį viešėjo Great Lakes Na agentūromis sudaryti — į Ber ts, Bonn, Germany. Turiny str

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

J. IllIV.O AUO pi tHUULVL CLI.CIO, 1O XX vi « - O J c * ~

rių 21 yra garbės prenumera *° Jur.ų s^auta! kartu su.amen carijoje. Jis veikiai išvyko į už
to; kiečiais jurų skautais veiną sa sienj sutarčių su kitų kraštų Baltischen Forschungsmstitu I I A \X/ A

Darbštusis skautiškas jauni va’tSaH viešėjo Great Lakes Na agentūromis sudaryti — i Ber ts, Bonn, Germany. Turiny str v-/ A 1 z"\ VV ik
mas sulaukia daugiau dėmesio val Training Center Waukega lyną, Paryžių> Londoną. Pary aipsniai: Prof. Dr. E. Dunsdor SUSIRINKIMAS SAUKIAMAS PAKARTOTINAI
ir talkos iš savo bičiulių. štai ne’ T!n Įle porą dienų §yve žiuje kontraktą su Havaso agen fs, Prof. Dr. Z. Ivinskis (apie SUSIRINKIMAS SAUKIAMAS PAKAK 1 VI INAI.
Bostono Sk. Tėvu Būrelio K- no karišk°je aplinkoje, pagal ka tūra palengvino mūsų tuometi Jėzuitų spaudą Vilniuje ir pir §įų metų pradžioje kviestas bai opiu klausimu, tikimasi kad
tas jemis padėti birželio 26 d. r‘ams iPrast4 dienos programą. nįs ministeris (ir poetas) Milą mąsias lietuviškas katalikiškas susirinkimas neįvyko; būta per šį kartą susirinks pakankamai
Romuvos parke Broctone ren 
gia nuotaikingą gegužinę Bos 
tono ir plačiųjų jo apylinkių lie 
tuviams.

Didėja jūrų skautų laivynas.
Dr. R. Kastys perdavė Chi 

cagos jūrų skautams savo kla 
sinę jolę „Šnipe“. Ji yra gerai 
išlaikyta ir turi du komplektus 
burių — regatines (nylonines) 
ir kelionines. Pernai ši jolė su 
kitomis (viso 12) dalyvavo , , .
„Daily News” regatoje. Mūsų st*beJ° JA.V kai;0 ad™1 
jurų skautai šią vasarą turės ge 
rai paistreniruoti, kad rudenį 
galėtų dalyvauti šioje regatoje.

Dabar Chicagos jūrų skautai turis medalius 
turi tris dideles joles ir statosi plaukymo varžybose 11 devynis 
3 mažesnes skrajojančias joles. diplomus už pavyzdingą žygia 
Be to turima irklinė valtelė ir vimą.

Ten pravestose plaukymo šius. Atsiunčiamoms žniomis knygas ir bažnytinį giedojimą mažai dalyvių, 
varžybos. Jose gražiai pasirodė Kaune priimti, išversti ir Lietu Lietuvoje XVI—XVII amžiuo 
mūsų jūrų skautai — J. Butke voje platinti buvo s 
vičius, T. Markvaldas ir B. Ur tam tikras štabas. V. Rūkė-Dravina, Piol. Dr.
bonas. Parodomojo žygiavimo atciiicta damim^-ti Ed’ Šturms, Dr. O. A. Weber 
pratime, kuriame dalyvavo 800 A ĮSIUSI A PAMINĖTI. mann ir kt. Knygoje 228 pusią 
skautų, laimėjo grupė, kurios Jahrbuch des Baltischen For piai. Kaina ir gavimo adresas 
pirmąją gretą sudarė lietuviai schungsinstituts. COMMEN nepažymėtas, 
jūrų skautai. Žiūrėta drausmin TATIONES BALTICAE. L DARBAS 1(24) nr. 1955 me 
gurno ir tikslaus komandų vyk 1953. Bonn 1954. Verlag dės tų. Įdomus turinys, 
dymo.

Skautų pratimus ir varžybas

tautiečių išspręsti svarbiuosius 
Birželio 5 dieną, 7 vai. vak. klausimus.

Birželinių deportacijų 
minėjimas.

Ir šiais metais bus daromas 
kartu su latviais ir estais. Bir 
želio 14 d. bus vainiko padėji 
mo prie War Memorial pamink 
lo iškilmės, tikimasi bus pagar

rolas, augštieji kariškiai ir ska 
utų vadovybė.

Mūsų jūrų skautai gavo ke 
už laimėjimus

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

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

reikmenis su nuolaida.

I Adamonis ir Budriūnas
g „DISTRICT ESTATE B R 6 K E R S“
x NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
g PASKOLOS: —

5^2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius 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.

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

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

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovaą)

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

J. GRAŽYS
U S.

SIUVU NAUJUS
TAISAU SENU 

KAILINIUS PALI 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

i 
šeštadieniai* — visų dienų. 
Kreiptis po 6 vai. vakaro,

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

sudarytas se), Prof. Dr. J. Magiste, Mag. Sisters of Service patalpose,
V. Rukė-Dravina, PioL Ur. 47g Albert Str., yra šaukiamas 

Apylinkes V-bos pakartotinas 
metinis apylinkės narių susirin 
kimas.

Šį kartą patiekta tokia dar 
bų tvarka:

1. Atidarymas ir prezidiumo sįnta per vietos anglų ir prancū 
cų spaudą, TV ir radiją.

Iškilmės prasidės lygiai 7 v. 
vakaro; turinčios tautinius rū 
bus, prašomos būtinai dalyvau 
ti; latvės ir estės ketina šiais 
metais skaitlingai dalyvauti.

Gegužinė birželio mėnesį.
Birželio mėn. pabaigoje Joni 

nių ir Petrinių tarpe tuojau po 
lietuviškų pamaldų, norima-da 
ryti iškyla — gegužinė — susi 
rinkimas kartu su Pembrooko 
lietuviais. Vieta norima parink

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D- E. BELANGER & SON 3
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

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

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. WI 8013

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popjeris.

I Lietuviška moterų kirpykla
i : DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

T A TTXTTTO T?T5T'7 A XTTTi/T ITO n A A TO YT'T'

t

sudarymas,
2. Pereito susirnikimo proto 

kolo skaitymas,
3. Apylinkės tolimesnio orga 

nizuoto veikimo klausimas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos Komisijos pra 

nešimas,
6. Apylinkės V-bos ir 2 įga 

liotinių rinkimai.
7. Revizijos Komisijos rinki 

mai ir
8. Einamieji reikalai.
Pranešimuose pažymėta, kad ti pusiaukelėje tarp Ottawos 

skirtu laiku kvorumui nesusi ir Pembrooko, kur nors apie 
rinkus, 8 vai. vakaro įvyks ki Campbells Bay, Que.; pasirodo 
tas susirinkimas, kuris bus tei kad ten gyvena lietuvių pp. Le 
sėtas, neatsižvelgiant į dalyvių vėrių šeima.
skaičių. Smulkiau bus painformuoti.

Kadangi trečiajam darbų tv vėliau.
arkos punkte bus pasisakyta la Paškevičius.

(
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon). | 
2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. 1

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

I
 Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai. į i;Jonas ZmiridztnasParyžiaus universiteto dipl. teisininkas:3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

DE LUXE DRY CLEANERS
____ 143—8th AVENUE, LACHINE

ME 7- 6 72 7 Sav-: p- rutkauskas.

StaNu

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

t LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. 1 ;
| 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. ;
t Sav. E. BAIKAVIČIUS. !

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptu vakarai* po 6,30 vai.

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. 
Lietuviam* nuolaida.

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

*uittt»nnt;iin:»ufflnn:mt::fflt»:»n:wKn:n:nn:uunnn»:»unti»fflnm

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
1 p * rI MONTREAL ENTERPRISES RegVl
| Tel. RA 7-3120
j 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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STEIGIAMO SEIMO MINĖJIMAS. |
Nors Winnipego lietuvių ko me Ave perkėlė į Isobel ir Ban X 

lonija turi kažkas apie ar per natine Avė kampą, ne tik visas X 
500 žmonių, bet KLB Winnipe tas kampas nušvito, bet pavir $ 
go skyriaus valdyba pagaliau to tikru „lietuviškuoju kampe 
galutinai laimėta vienos „parti liu“. X
jos“ ir perėjo į vienas rankas. Čia prie gyviausios miesto x 
Bet gerai ir taip, ir bendruome susisiekimo arterijos kampinio v 
nės vadovybė yra gana veikli, gražaus namo sienas margina g 
Naujausiai įvyko vaidinimas, stambūs biznio užrašai, palei X 
„operetė” — Viengungiai, ku gatvės pastatyta eilė lempų su x 
rią sudainavo ir suvaidino gru prožektoriais, kurie visą namą 
pelė vietinių jėgų, po to įvyko iki vėlybos nakties nušviečia X 
Motinos Dienos minėjimas. Bu tikra deinos šviesa. Per Šv. Jur X 
vo planuota gegužės 29 d. reng gį įvyko p. Januškos vardadie x 
ti Steig. Seimo minėjimas, bet nio ir įsikūrimo minėjimas, ku v 
kadangi Winnipege tėra tik vie rio proga visas kelmelis palei X 
nas buv. St. Seimo' narys ir tas Isobel dekoruotas lietuviško X 
pats liaudininkas, tai nuo minė mis tautinėmis vėliavėlėmis. x 
jimo minties atsisakyta. Birže Tos vėlevėlės pasiliko, ir šian X 
lio mėn. Winnipego baltai — dien kreipia į save akį ne tik X 
lietuviai, latviai ir estai rengia kiekvieno lietuvio, bet ir kita X 
si bendrai minėti baisiąją Bir taučių.

P. J. Januška be šių, 111 įso 
bei St. namų, turi dar kelis ki 
tus. Vienus pasistatė ir labai 
moderniai įrengė Ross Avė, ar 
ti Isobel kampo, kitus pirkosi 
greta savo rezidencijos Banna 

_____ _______x_____ tynė Avė, ir šiomis dienomis iš tuvių įnašas pavergto tėvų kraš sys; 1 dol. J. Augulis, A. And išmokslinimu.
dos ir rengiami tautiniai susi General Hospital užpirko dar to išlaisvinimui: Trumpa ap rulevičiai, Balučjai, 
rinkimai bei parengimai. Jau 
nas energingas kun. Bertašius 
turi gražių planų ir nemažų ga 
bumų tiems planams įgyvendin 
ti. -Atrodo, kad bent ateinantį 
pavasarį tikrai bus statomos 
bažnyčios sienos, manomai, ūki 
niu būdu, kas išeina ir pigiau ir 
praktiškiau.

Šiandien bažnytėlė atrodo la

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

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

Port Arthur^ir Fort A William, Ont.
GEGUŽĖS 6 D. VAKARE

Can. Ital. Ortano salėj, Fort Plokštelių muziką parūpino 
William įvyko Motinos Dienos ir rūpestingai tvarkė p. Leo 
minėjimas. Įeinančius sutiko ir Druktenis ir radijo, televizijos 
rūpestingai platino biletus p. specialistas p. P. Kajutis parū 
Jonaitienė ir p. Bružienė. Pra pino ir sutvarkė garsiakalbį, 
dėta Kanados ir Lietuvos him F _
nais. Atidarymo žodį pasakė geriau sakant visi
KLB apylinkės pirmininkė, pri Laimėjimus — traukimą pui 
mindama motinos didžiulę rei kiai pravedė p. Jonaitytė, p. 
kšmę vaiko, šeimos, tautos ir Mitalaitė ir p. P. Kajutis. 
visuomenės gyvenime. Parengimo pelnas 58 dol.

Mirusios tėvynėj, bei Sibire Nuoširdi padėka visiems pri 
kenčiančios motinos pagerbtos sidėjusiems savo darbu, dalyva 
atsistojimu ir susikaupimo mo vimu programoj, auka, savo at 
mentu. silankymu ruošiant šį minėji

Minėjime dalyvavusioms mo mą.
tinoms p. Jonaitytė prisegė po Nutarta įsigyti gerų plokšte 
rožę. lių kai kuriems parengimams.

Pasveikintos jos šių metinių Pasižadėjo tą atlikti p. Leo Dr 
proga, palinkėta visokeriopos uktenis. 
laimės ir sugiedota joms ilgiau 
siu metų.

Minėjimo programai praves 
ti pakviestas p. K. Kaminskas. 

Sveikinimo žodį tarė maj. A. 
Mitalas — linkėdamas visoms

Fantus aukojo dauguma ar 
lietuviai.

— P. Henrikas Poškus grįžo 
iš Chicagos, kur svečiavosi ii 
gesnį laiką pas savo seserį. Jam 
tariame didelį ačiū už parūpin 
tą ir parvežtą Liet. Himno plo 
kštelę ir 7 knygas mūsų knygy 
nui. P. V. Sibulis padovanojo 
4 knygas taip pat apylinkės ben 
druomenės knygynui.

Mūsų apylinkė yra gana ma 
"'Gerai pasirodė Kristina Ka ža, bet visiems stojant į darbą, 

x rlmiKTa rrOliiYiO
„ . _ minskaitė ir dvi sesulės Mitą

karavano sunkesnio ir lengves tuvių komitetas išdrįso suruoš diai, V. Kazlauskaitė, J. Kuni laitės. Jos gražiai pašoko, padai 
nio tipo sunkvežimių, puikaus ti didesnį tautos šventės, vasa giškis, A. Lukševičius, M. Luk navo, deklmavo ir skaitė. Pui 
automobilio ir brangaus gyve rio 16-tos minėjimą. Tautos F. ševičienė, E. Melikauskas, G. kiai dainavo solo ir duetą jaunu 

čiai broliai Jokubauskai.
Gražiai skambino p. Jonaity 

tė ir p. Bružaitė. Programą pa 
ruošti padėjo p. mok. Mitalie 
nė. Po to sekė pobūvis. Užkan 
džiai paruošti pp. Kaminskie 
nės, Jonaiteinės, Druktenienės 

sonis, A. Juodelis, A. Kontri ir P. Bružienės, 
mas, A. Kareiva, St. Pleckus, 
B. Raulickis, J. Semaška, J. 
Vaičiulaitis; 25 et. J. Bendrai 
tis. Danielius, Garbinčienė, A. 
Gudelevičius, J. Kunigiškis, A. 
Kulikauskas, lt. Kublik, Kai 

mas gonkas, kitur pataisyda kliavos, L, Namai taip pat sa rįait s. Lenickas, K. Miller, L.
_______ _   ..j-. ___mas rūsį ir tp. Neturėdamas jo vo atsiėmė, todėl šiemet Ed Urbonavičius, Al. Zelsikeu, 
tuo tarpu ir viskas. Jei ne tas k^° patyrimo, pagaliau pradėjo montoniečiai „truputį subiednė Mr. X. R.; 12 et. J. Bendorai kaitė jau trečius metus iš eilės zidentu 1 V 1 • _ • — _ •____ *1 V-W-. «•- ni n 1 - zx 4- i Lr i mOoi IzitSJIC' m ofo 1 «3 X Z — _ T 1 T T . - .  ! c - . - . .

Želio 14 d.
Bažnyčios dabartis ir ateitis.

Kaip skaitytojams žinoma, 
Winnipego lietuvių parapija 
prieš porą metų pasistatė įsigy 
tame sklypelyje bažnyčiai rūsį, 
kuriame ir tebelaikomos pamal

EDMONTON, Alberta
TAUTOS FON DO REIKALAI

Edmontono ir Apylinkės lie reikai, Žolpiai; 1.50 dol. J. Bal motinoms rūpintis savo vaikų

> W. Bart Meninėj daly iabai gražiai 
dvejus namus, kuriuos greitu žvalga. kus, Druteikai, E. Gedgaudas, paskambino jaunoji p. Bružie
laiku perkels į nuosavus skly 1949 m. vos tik truputį padi F. Gasper, R. Haboush, kun. B. nė.
pus Ross Avė. Tai bus jau pen dėjusi Edmontono lietuvių ko Jufkšas, P. Joneliūnas, M. Jur
keri namai priedams prie visos lonija naujaisiais ateiviais, lie gelevičius, Jusakewich'iai, Ka

namojo buto įrengimo. rinkliava pravesta nebuvo, Norvilą, Rimkūnai, K. Sadaus
Biznyje Jurgiui uoliai pade 1950 m, dar daugiau atvy kas, G. Semaška, Sližiai, P. St 

da jo žmona, Marija, ir sūnus kus naujųjų, per Vasario 16-tos rausąs, A. Seikus, A. Smitas, 
bai skurdžiai: paprasto cemen Jaunius. minėjimą jau buvo pravestas T. V. Taraškevičius, Vengeliai,

Antras, iš eilės po Januškos, F. aukų rinkimas ir yra tęsia Venclovai, vektoriai, ^t. Viske 
galima sakyti, yra Jonas Smai mas iki šiam laikui. lis, Žalenkevičiai; 75 et. A. Mu

T. F, atstovei buvo pasiųsta: rauskas; 50 et. J. Budrys, J. Ce 
1950 - ----- - -
1951 
1952 
1953

to liedinys, iškilęs iš grunto 
per kokį sieksnį, apdengtas nuo 
laidžių smalinio popieriaus sto 
gu, prie kampo kaip pašventį 
nimo dienai buvo prikaltas iš 
„two by four“ pagaliukų kryže 
lis, Kalėdoms apkabintas spal 
votomis elektros lemputėmis, 
—tas ir šiandien tebėra. Nuo 
gatvės pusės užtverta balta me 
dinė tvorelė ir prieš bažnytėlę 
aikštelė apželdinta veja. Tai 
t...
kryželis prie rūsio, niekas su namų statybą ir šiandien po ke jo ', bet tikimasi, kitais metais tis, Viso 163,12 dol. 
pratimo neturėtų, kad čia lietu hų metų jau yra Winnipege ži „atsigriebti“. Jei ne daugiau, 
vių maldos namų esama. ’ J ",

Turime nagingų žmonių, ir tion Co. Lt., firma, jau yra pa dol, nesumažinti, _ *
daug kas galvoja, kad būtų ga statęs ir pardavęs kelioliką mo Edmontono ir apylinkės lie reikalui paruošė ženklelius, geraiusia 

tautiškais ornamentais "papuoš je miesto vietoje, Churchill dri nėjime Tautos Fondui aukų da poroms — p. Karosienei ir p. dijų* 
tu bokšteliu - koplytėle, arba ve, kur jau ir sau statosi vilą. vė:12 dol. Šiugždiniai; 10 dol. Kynui, p. Zalenkevičienei ir p. 
kiemelyje pastatyti stylingą lie Be to stato grupę namų parda Dovydėnai, A. Mažionis; 5 dol. Mažioniui, kurie beveik visą va 
tuvišką kryžių. Tam reikalui vimui prie Inkster bulvaro, ir Augiai, Bajorai, Gudjurgiai, karą paaukojo rinkdami aukas 
ir šių eilučių autorius mielai turi bene 10 sklypų įsigijęs va Juodeliai, ^Kardeliai, 7’ 
atiduotų savo dolerinę.

Lietuviai biznieriai.
Gražiausiai Winnipege yra 115 °"” “'Tas.. << i • i& -i Kas lieutvaites dukreles. Ponia ciai, 2 dol, J. Gustainis, Kan„prasikalęs Jurgis Januška, tailtaa v K*nraHaą V1 T^lie

„Jet transporto ir real estate 
biznierius. Nuo pernai rudens, 
kai jis savo biznį iš Notre Da

žys, statybininkas. Jo istorija 
irgi labai pamokanti. Atvykęs 
į Winnipegą su šeima, jis, be 
geros galvos, nieko kito neturė 
jo. Pradėjo dirbinėti su uošviu 
medines kėdes, iš kurių perėjo 1954 
į lengvesnio tipo namams re 1955 
monto darbą, vienur padirbda Šalpos reikalai ir kitokios rin

m. 
m, 
m. 
m. 
m, 
m.

........................ .$ 88.31

......................... $ 190.00

..........................$ 202.55

......................... $ 209.50

..........................$ 223.63
(šiemet) ... $ 163.12

drauge galima ir ką nors pada 
ryti. Didelė padėka vyrams 
dirbantiesiems tolimuose miš 
kuose, kurie atvyksta čia pabai 
goję žiemos ar pravykdami lai 
kinai sustoja šioje vietoje daug 
padeda lietuviškam visuomeni 
niam darbui.
Dabar išvykstant vėl į darbus 

linkime geriausios sėkmės.
Mūsų apyl. lietuviai užsimo 

kėję solidarumo mokestį po 2 
Labai daug dirbo paruošiant dol. už 1955 metus: p. A. Mitą 

minėjimą parengimų atstovas las, p. Jonaitis, p. Druktenis, p. 
p. V. Sibulis, p. Jonaitis, p. Mi Kaminskas, p. Kajutis, E. Jase 
talas, p. J. Špokauskas. vičiūtė. Viso 12 dol. E. J.

Gabi studentė.
Londoniškė p. Gražina Nara

Čikaga judri ir veikli.
Atkelta iš 3-čio psl.

i Eisenhoweriu, ALT 
gavo Londono Universitete veikėjai vyks asmeniškai ir de 

- - - - - - - -j. Apylinkės Valdybos ir savo stipendiją (Scholarship). Ji yra legatams įteiks faktų ir visokių
noma John Smiažys Construe bet ne mažiau tą vidurkį 200 vardu dėkoju visiems aukoto pasirinkusi lingvistiką ir šie dokumentų, įrodančių, -kad so 

T . x:-------- i_..------------------------------------------------------------jams, p Kantautienei, kuri tam met iš anglų ir lotynų kl. buvo vietų raudonieji budeliai smur
_____ o______b_____.-j—, _________z ... . * Edmontono ir apy inkės lie reikalui paruošė ženklelius, geraiusia UI kurso studentė, tu ir ginkluotų jėgų dėka T .j e 
Įima arba tą kryželį pakeisti dernių bungalow namų puikio tuvių 1955 m. vasario 16-tos mi Nuoširdi padėka tenka dviems Jai paliko dar vieni metai stu tuvos laisve užgniaužė ir dabar 

. • vi •______________ . .____________________________________ - .-J „-c _ J ,, Z''L. 1,711 J—! rl 11 i onlrii d O — T7’ — 2 2— — ® .
_ ją žiauriausių policinių priemo
Universiteto rektorius kas nių pagalba valdo.

metai sudaro geriausiai studijuo 
jančių studentų garbės sąrašą.

> me 
tus iš eilės yra patekusi į šį ne 
gausų palyginti sąrašą.

Šiemet Londono Universite rašyti įspūdžių, apie Chicagos 
tą baigia 482 asmens, 15 jų ga gyvenimą, 
vo aukso medalius. Konvokaci 
ja bus birželio 4 d.

Priminimas
Malonu londoniškiams ir arti 

mesnių apylinkių tautiečiams 
dar kartą priminti, kad birželių 

brangi” bei A. Kačanausko „Tų 4 d. — šeštadienį, Londono 
mergelių dainavimas“. Atski šeštadieninės mokyklos tėvų 
rai reiktų pažymėti „Kol jauns komitetas rengia labai smagų 
nevedęs buvau“ ir „Aš pa linksmavakarį, didžiulėje ir pui 
ėmiau mergužėlę“, šių dainų kioje salėje, Dundas g-vė 555 

ua _ kompozitorius, kaip solistas pa nr. Pradžia 7.30 vai. vak.
“sa labai iškilmingai atšvęsti lietu aiškino, yra jo studijų kolegė Veiks turtingas

0 0 ! Karosai, T. F. mažai turėjo progos, kar Gr Narakaitė jau trečius
karinėje miesto dalyje. P. J. Kynai, S. Sepeičiai, A. Šepetys, tu su visais praleisti laiką sa
Smaižys turi savo namus Bur Urbonai, Vidurgiai, J. Barkaus vuose naujuose Lietuviu Na
ns St., augina kelias pavyzdin kas, Vaitkūnas; _3 dol. Popikai muose. Ačiū!

J. Barkauskas, 
T. F. ir Šalp. R. įgaliotas 

Edmontone.

PIRMIEJI ČIKAGOS 
ĮSPŪDŽIAI.

Mums keliantis iš Montrea 
lio į Čikagą, daug kas prašė pa

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182
• tToronto

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B. 

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

Smaižienė gyvai veikia vietos tautas, V. Konradas, VI. Lelic 
lietuvių kultūriniame gyveni kis, Pašukoniai, Šimkūnas, Va 
me.

Iš naujausių biznierių reikia 
paminėti p. Kriaučiūną, kurs 
neseniai pradėjo verstis real es 
tate. Į

Be to iŠ įdomesnių lietuvių 
būtinai minėtinas p. Malinaus 
kas agronomas, kurs yra Winni 
pego miesto zoologijos sodo 
šeimininkas. Čia jis yra taip 
pat puikiai per bene 4 metus, , . - .- . ,„
susigyvenęs su savo žvėrimis, labai ^kilmingai atšvęsti lietu aiškino, yra jo studijų kolege Veiks turtingas bufetas, 
kuriuos ne tik jis pats asmenis motinų pagerbimą, šešta A. Eggleston, kurios motina — Gros puiki kapela. Bus įdomi 
kai pažįsta, bet ju skaičių žino dienine mokykla ir jaun. skau lietuve, o tėvas — anglas. Rei loterija. Vienas stambiausių lai 
iki vienam, bet ir jie jį iš tolo J?1 ispdde pirm^( programos da kia pasakyti, kad hetuvų bau mėjįmų — angliškos medžią 
pažįsta ir mėgsta. Tai nuošir Mergaičių šokiai bei jų pui dies dainų melodijos atkurtos gos vyr. kostiumas, 
dus žmogus, mėgiamas ne tik kus kostiumai tikrai visus zave tikrai vykusiai ir patraukliai. Paskubėkime visi 
žvėrių, bet ir žmonių, kaip ki J°’ ,d?enai Pritaik!n Kitataučių kompozitorių kuri L. E-tas.
tataučiu taip ir lietuvių. tų eigasčių deklamavimas taip mus solistas pasirinkęs labai su ----------------------------------------------

Be to Winnipege yra bent Pat „susdaukė Sausių Katučių, maniai, Jis dainavo angliškai, jį Dabar Katalikų Bažnyčia tu
Mažuosius paruošė ir * vadova vokiškai, itališkai. Jo svetimų pį Japonijoje 6 Universiteto
vo veikli ir pasišventusi p. Ju kalbų tartis tikrai gera. Todėl Kolegijas ir 189 įvairios rūšies
lija Čegiene. G. F, Hendel’io T CC.022 ...c

Antrąją ir stambiąją dalį at v. Beethoven’o „In questa tom kiniu, iš kuriu tik 8.000 katali 
liko soJistas Vaclovas Verikai įa oseura“, R. f ’ 
tis, šiemet prie Toronto Univer oDie beiden Grenadier” 
siteto baigęs Muzikos fakulte Verdi „U lacerato spirito1 
tą ir gavęs (kaip Kanadoj pri Head „Three sea songs“

dvi lietuvių grocery krautuvės 
ir eilė vyrų, profesionalų, dir 
bančių įvairiose firmose ir mies 
to įstaigose.

Ne korespondentas.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: BE 3-0978

A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Miestas, kaip ir Montrealis, 
labai neklaidus. Labai daug 
kvartalų ramių, kur nusikalti 
mų įvyksta laibai retai. Dau 
giausia gatvės apsodintos me 
džiais. Kur pramonės rajonai, 
ten ir naktimis vyksta gyveni 
mas, nes išeina į gatves visokie 
gaivalai, kurie dieną miega, bet 
ramiuose kvartaluose jie nesiro 
do.

Lietuvių čia gyvenama kelio 
se miesto dalyse, bet jie iš kitų 
gyventojų tarpo yra sudarę sa 
vas saleles. Vienoje tokių aš 
sustojau. Čia lietuviškos krau 
tuvės, karčiamos, parapija, na 
ir pulk. Jono Švedo kino teat 
ras. Su butais čia jokių sunku 
thų n|ėra, bet aš kelius apsižiū 
rėjęs, dar neišsirinkau, nes ir 
dabar pas vieną prietelių gan 
laisvai gyvename. Darbų yra, 
bet į bet kokius nenorim lįsti ir 
kol kas ilsimės ir lankom senus 
prietelius, kurių čia susitinkam 
ir visai netikėtų. Tautiečiai dau 
giausiai čia geria vokišką ir 
Miuncheno alų, degtinę Acbach 

imta)" artisto diplomą-titulą. sjni arija'iš „Sevilijos Kirpė dicinosrfakultetus,  "kuriuos yra Ural* ir kitokia- bet vis užsie 
Akoponavo D. Sweeney. jas“ ir kt., iššaukė didžiules ap baigę 7 proc. Amerikos gydyto niet*šką, nes, sako, amerikoniš 

Pradžioje su tikru įsijautimu lodismentų audras ir publiką j y. Kiekvienas jėzuitų medici ka neskan' i vynai taip pat vy 
—------ vi t_i-kux....................... -auja italų ir kitokie.

Taigi pirmieji įspūdžiai la

LONDON, Ont
PUIKI KULTŪRINĖ

Gegužės 21 d. Londono lie 
tuvių skautai surengė visai lie 
tuvių kolonijai tikrai puikią 
kultūrinę pramogą.

Ilgokai negalint saiės išnyo 
moti, teko kiek pavėluotai, bet

PRAMOGA,

PAJIESKOJIMAI
— Charlie Runzat (Kazimie 

ras Rundzaitis), 1949 metais 
gyvenęs Box 61, Winkler, Man. 
Canada, — prašomas atsiliepti 
pas savo brolį šiuo adresu: Sr. 
Juozas Rundzaitis, 3 de Febre 
ro 1242, San Fernando, Prov. 
Bs. Aires, Argentina.

G. F. Hendel’io „Samson", L. mokyklas. Jas lanko 60.000 mo 
,-------- ------ — UUU, 1O L... V.VW .vuuciii

Schumann o kų. Be to katalikai išlaiko Japo
G. nijoje 181 vaikų darželių su 25. 
NI. 000 vaikučių.

Ros H Amerikos jėzuitai turi 5 me

R.

solistas padainavo VI. Jakūbė tiesiog kerėjo. nos fakultetas turi apie 400 stu ''
no „Sutemo naktis“ ir Br. Bud y, Verikaitis londoniškiams dentų. Be to Amerikos jėzuitai r..........j. t_r______
riūno ,,Kas bernelio sumislyta koncertavo dar prieš tris me išlaiko 19 klinikų, 37 dantų gy bai puikūs. Vaikai daugiausiai 
ir „Oi kas sodai . tus. Dabar, po sėkmingų studi dytojų mokyklas, 7 slaugių mo patenkinti, kad įleidžia į visus

.. bai nuotaikingai praskam jų, jis yra padaręs didelę pažan kyklas ir 2 medicinos institu kino teatrus.
bėjo St. Šimkaus „Mergužėle gą; puikų dainavimą labai vytus, kuriuose suteikiamos ele Siunčiame visiems bičiuliams 

mentarinės žinios apie sveika kuogeriausių Inikėjimų. 
tos išlaikymą. Stepas Paulauskas.Dundas-Dovercourt garažas

; 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO <
> {steigtas prie. 27 metus
* 24 valandų patarnavimas. (
’ Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų !
> perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — ]
> patikrinimas. > '
! Auto korpuso darbai (Body ^Tender). Vilkiko pagalba. '
i Ontario Motors League patarnavimas.
įj Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav' ~ą.

Linkėtina jam šviesiausios
ateities. L. E-tas.

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

„P ARAM A“ 
Indėliai apdraustu Augštos palūkanos.

Darbo valandos: 
!h ktadienaiis 7 vv.—9 vv.
m ai, 235 Ossington Avė., 
Įnt. KE 3027.

I;!; antradieniais 7 vv.—9 vv.,
Būstinė: Lietuvių I 

Toronto,
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SENATORIAUS PAUL DOU \ 
GLAS LINKĖJIMAS į

LIETUVIAMS. <
Liaudininkų-Varpininkų laik 

raštis „Sėja“ išeinąs Chicagoje, į 
kreipėsi į Amerikos senatorių S 
demokratą, žinomąjį pavergtų < 
jų tautų užtarėją, pasikalbėji ( 
mo. Sen. Douglas mielai atsakė 
į visus klausimus — apie moky i 
klas, imigraciją ir kt., o savo at ; 
sakymus „Sėjai“ užbaigė ši j 
taip: ’

„Šia proga aš noriu perduoti * 
savo sveikinmūs ir goriausius < 
linkėjimus Jums ir Amerikos < 
lietuviams. Mes visi laukiame 
tos dienos, kada Lietuvos žmo ; 
nės vėl galės tapti laisvi ir ne ' 
priklausomi ir galės naudotis to 
mis demokratijos teisėmis ir 
privilegijomis, kurias mes, bū < 
darni laimingi, turime savo kra į 
šte“. '
SUSIJUNGĖ DU DIDŽIAUSI < 

DARBO KONGRESAI <
KANADOJE. ,

Dvi didžiausios Kanados dar ( 
bo grupės, dideli varžovai iš se 
nų laikų, neseniai ratifikavo su 
sijungimo sąlygas, ko pašėko 
je 1 mil. darbininkų sudarys Ca ' 
nadian Labor Kongress. 1

Po ilgų derybų suvienytas i 
komitetas iš Trades and Labor , 
Congress of Canada ir Cana 
dian Congress of Labor patvir 
tino visais punktais susijungi 
mo sutartį, kuri dar bus patiek 
ta TLC ir CCL visuotiniams su 
sirinkimams galutinai aprobuo 
ti.

Gordon Cushing ir Donald 
MacDonald, TLC ir CCL gen. 
sekretoriai, bendrame pareiški 
me konstatuoja, kad sutartis 
yra abiejų komitetų patvirtin 
ta. Jie tikisi, kad naujo kongre 
so visuotinis susirinkimas vy 
ks pradžioje 1956 metų.

Nors konstitucija dar nėra 
parašyta, komitetai jau yra su 
tarę dėl naujo vardo, bendros 
administracijos, finansavimo me 
todų ir įstaigų struktūros.

TLC ir CCL susivienijimas 
yra labai reikšmingas įvykis 
profesinių darbo organizacijų 
istorijoj šiame krašte. Kaip dau 
gelis kitų kanadiškų instituci 
jų, bendrų stuarčių idėja buvo 
importuota iš D. Britanijos jau 
nuo 1830 metų, kada spaustuvi 
ninkai suorganizavo' pirmąją 
profesinę sąjungą šiame krašte.

Kita sena kanadiečių profesi 
nė sąjunga yra geležinkeliečių 
„Brolystė“ (mechanikų, kon 
duktorių, ugniagesių ir palydo 
vų). Šitos keturios „broly s 
tės“ šiandien veikia kaipo nepri 
klausomos darbo organizacijos.

(CS).
POLITIKA IR PLB

Kartkartėmis vis dar iškyla 
klausimas, ar Pasaulio Lietuvių 
bendruomenė politinė ar nepoli 
tinė organizacija, ar neorgani 
zacija?

Sprendžiant šiuos klausimus, 
dažnai supainiojama politika ir 
partiškumas. Iš to kyla dar di 
dėsnių painiavų.

Paskutiniame „Sėjos“ nume 
ry PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybos pirmininkas Pranas Zun 
dė polemizuoja su J. Jakš-Ty 
riu, pasisakiusiu: „PLB — ne 
pilitikai“.

Kad PLB ne partinei politi 
kai, tai būtų suprantama. Ge 
riau būtų, kad Bendruomenėje 
juo mažaiu būtų partinės politi 
kos ir būtų platus ir nuoširdus 
darbas vien lietuvybės pagrin 
du. Deja, taip praktikoje nėra. 
Visose kraštų bendruomenėse 
daugiau ar mažiau reiškiasi ir 
partinė politika. Taip ji pasi

B11EPEA OHTAPIO ONTARIO ELORE ONTARIO VPRED NAPRZČD ONTARIO AVANTI ONTARIO

VORWAERTS ONTARIO

ETEENPAIN ONTARIO

HADPEA OHTAPIO PIRMYN ONTARIO

VOOEWAARTS ONTARIO PRIEKŠU ONTARIO

LESLIE M. FROST, 
Ontario Ministeris Pirmininkas

Kiekvienas sako
PIRMYN ONTARIO SU PREMJERU FROST

Frost’o vyriausybe:
nežiūrint jo rasės, spalvos ar kilmės —

Ontario provincijoje, valdant Premjero 
kiekvienas pilietis 
turi teisę gyventi, kur jam patinka, dirbti darbą, kurį pasiren
ka, ir kelti gyvenimo lygį, kaip sugeba. Kiekvienas vaikas 
turi teisę į geriausią išsilavinimą. Kiekvienas asmuo, kuris

gyvena ir dirba Ontario prov., turi teisę į augštesnį atlygini
mą, geresnes darbo sąlygas, geresnius namus, modernias ligo
nines, apmokamas atostogas ir senatvės pensijas. Išlaikykite 
pažangą ir gerovę Ontario provincijoje perrinkdami Premjero 
Frost’o vyriausybę Progresyvių Konservatorių vyriausybę

Provinciniuose

PERRINKITE Premjero Frost’o Vyriausybę
BALSUOKITE už PROGRtSWIUS KONSERVATORIUS!

reiškė ir vėliausioje lietuvių 
Bendruomenėje — Amerikos. 
Ji, ypač pradžioje, reiškėsi ir 
Kanados bendruomenėje. Lai 
mei, dabar viskas čia jau eina 
j didesnės rimties ir bendrojo 
lietuvybės supratimo vėžesr

Bet kad PLB yra politikai,
— tokio klausimo nėra. PL|B— 
tikrai politikai. PLB yra jtam 
ir sukuriama, kad vestų lietuvis 
kąją politiką. Lietuvybės išlai 
kymas — yra politikos reikalas.

Be te, be bendrosios lietuvy 
bės išlaikymo politikos, yra; ant 
ras uždavinys taip pat granai 
politinis, kurio Bendruoirįenė 
negali atsisakyti ir apleisti,) kol 
Lietuva okupuota, — tai {yra
— Lietuvos išlaisvinimo tikusias 
ir uždavinys, kuris yra taip j pat 
visu 100% politinis.

Tikrai nesusipratimas lyra 
kalbėti apie PLB nepolititšku 
mą, nes ji yra perdėm politiška.

Premjeras Frost prašo etninių grupių paramos
Specialiame pranešime Onta tingumą, Tamstos esate prašo ms darbininkams ir jų šeimoms 

rio vadovaujančių etninių gru mi vėl išrinkti mano vyriausy geriausią paramą Kanadoje“, 
pių nariams, Leslie M. Frost, •
Ontario Ministeris Pirminin 
kas kvietė remti jo vyriausybę 
provinciniuose rinkimuose bir 
želio 9 d.

„Per eilę metų, — pareiškė 
Premjeras Frost — Ontrio gy 
ventojų skaičius, susidedąs iš 
visų etninių kilmių, atvykstant velgiant į jo kilmę, saplvą ar ti 
daugeliui tūkstančių vyrų ir kėjimą — turi progą gyventi 
moterų iš Europos kraštų, nuo kur kam tinka, dirbti paties pa 
lat augo. Šie žmonės, atsinešda sirinktą darbą, kilti gyveni 
mi iš savo kraštų verslų ir meni me tiek, kiek tik jo sugebėjimai 
nių gabumu lobynus, buvo svar iam leidžia. Kiekvienas vaikas 
bus Ontario augimo ir pažan Ontarijoje turi lygias teises j

bę — Progresyvių Konservato ^r’ Frost tęsė „Ontario 
rių Vyriausybę — per provin ligonines gavo milionus dolerių 
cinius rinkimus birželio 9 d. Aš nauioms lovoms įrengti ir ge 
prašau jūsų remti Frost'o kan riaus*us ligoninės įrengimus. Jū 
didatūrą jūsų rinkiminėje apy Sl^ 
linkėję“.

Kiekvienas Ontarijoje-neatsiž

sų vyriausybė parūpino senat 
vės pensijas visiems, sulauku 
siems 70 m. amžiaus, nepasitu 
rintėms nuo 65 m.“

Baigiant Mr. Frost pareiškė 
— „Kaip jūsų Ministeris Pir 
mininkas Ontarijoje, aš prašau 
remti mano vyriausybę. Kai 
jūs balsuosite birželio 9 d. mū 
sų provinciniuose rinkimuose, 

, , „. ,■ . _ — aš jus raginu — jūsų geriaugos veiksnys. genausĮ mokslą. Kiekvienas On . . . . r.e y .... , šiam interesui — perrinkite mav x tano dirbantysis gauna kas . . , . .r . ,. ,.
„Tikslu žengti Ontario Pro met aptnokamas atoBstOgas. On na vyriausybę kiekvieno šios di 

vincijai ir visiems jos gyvento tario Workmen's Compensa džios provincijos pažangai ir 
jams — į tvirtą pažangą ir tur tion Board suteikia sužeistiesie sėkmingumui“.
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Pirmasis didelis koncertas Aušros Vartų bažnyčioje
ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 5 DIENĄ, 5 VALANDĄ PCPIETŲ, AUSROS VARTŲ BAŽNYČIOJE, 1465 RUE DE SEVE, COTE ST. PAUL, BUS DIDELIS IR LABAI 

ĮDOMUS KONCERTAS, KURIAME DALYVAUS:

1. Aušros Vartų bažnyčios CHORAS,

Dirigentas ALEKSANDRAS PIEŠINA,

2. Op. solistė ELZBIETA KARDELIENĖ,

3. Violončelistas H. SIEGRIST,

Vargonais palydės MARTA SIEGRIST.

BUS IŠPILDYTI choro, balso solo, violončelės 

solo, balso, violončelės ir vargonų trio.

Aušros Vartų bažnyčios cho ras. Iš šono stovi jo vadovas m uzikas Aleksandras Piešina.

Visos smulkmenos programose, kurios gauna

mos įeinant į bažnyčią.

Visas koncerto pelnas skiriamas naujosios baž

nyčios vargonams įsigyti.

KVIEČIAMI VISI į šį religinės muzikos kon 

certą atsilankyti ir paremtivąrgonams įsigy

ti fondą. Rengėjai.

A \ O X T £ I; F,A L
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS SU KANADOS IMIGRACI 

JOS SVARBIAIS PAREIGŪNAIS.
Šį sekmadeinį, birželio 5 die kyti tame subuvime, kuriame 

na, 7 vai. vakaro Aušros Vartų Kanados imigracijos pareigū 
bažnyčioje įvyks pirmasis, dide nai nori arčiau susipažinti su 
lis ir įvairus, religinės muzikos lietuviais ir padėti jiems jų imi 
koncertas, skirtas naujųjų baž graciniuose rūpesčiuose, 
nyčios vargonų įsigijimo fon MONTREALIO ŠEŠTA 
dui. DIENINĖS MOKYKLOS

Tame koncerte bus garbės mokslo metus užbaigia birželio 
svečiais dideli Kanados imigra 5 d. 11 vai. pamaldomis A.V.

D. L. K. VYTAUTO N. KLUBO 

PAŠALPINĖS DR A U GIJOS 
mėnesiniai narių susirinkimai vasaros metu įvyks 

ne pirmaisiais mėnesio sekmadieniais, bet 

penktadieniais
7.30 vakaro:

birželio 3, liepos 8, rugpjūčio 5 ir rugsėjo 2 dienomis. 
Klubo Valdyba.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

PRANEŠIMAS BAISIOJO BIRŽELIO
ABITURIENTAMS. MINĖJIMAS

_ _ x Visiems Augštesniųjų Litua yra sutartas su estais ir latviais
cijos reikalams skirti pareigu p. bažnyčioje, kur dalyvauja vi nistikos Kursų lankytojams pra daryti tikrąją datą, šio birželio 
nai — Imigracijos Teismo Mon si mokiniai organizuotai, 12 v., nešame, kad oficialus mokslo 14 dieną. Tos dienos vakarą vi

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ 
INFORMACIJOS CENTRAS.

Šį savaitgalį Toronto Mairo Praeitą trečiadienį, gegužės 
nio vardo šeštadieninė lietuvių 26 d. buvo oficialiai atidarytas 
mokykla užbaigia mokslo me „New Canadians“ Information 
tus. ŠeštadeiniO' rytą mokiniai Centre“, Plieno darbininkų uni 
renkasi į mokyklos patalpas 11 jos pastate — 32 Cecil str. (Col 
vai. mokiniai vyksta į šv. Jono lege-Spadina kampas). Centrą 
Kr. bažnyčią, kur įvyks pade atidarė Ontario C.C.F. lyderis 
kos pamaldos. Iškilmingas mo Donald Mac-Donald, 
kslo' metų užbaigimo aktas sek 
madienį, birželio 5 d., 3 vai. šv. I«akeshore
Jono Kr. salėje. Mokiniams bai prezidentas paneigė, kad Kana 
gusiems 6 skyrius, bus įteikia dos profesinės sąjungos yra

Dave Archer, „Toronto and
Labour Council“

J. 1 • 1 • 1 1 ir J • ii i v y . . . . v . . . _ U bAVllUS, UUb ILClfkia y m
Vealyje, ku.ris duoda E.anados tuoj po pamaldų, bažnyčios sa metų užbaigimas jvyks birželio sos tautybes renkasi Dominion mi mokyklos baigimo, pažymėli priešingos emigrantu atvyki

Fontaine ir Montrealio apygar 
dos Imigracijos Viršininkas p. 
J. M. Langiais. Be to, dalyvaus 
Vyriausiojo Teismo Montrealy 
pirmininkas p. Paul Emil Cotė, 
Liberalų partijos atstovas nuo 
Verduno Federaliniame Parla____
mente p. Yves Leduc, Katalikų leidžiama pirma šešto skyriaus įvyks iškilmingas mokslo baigi ry. 
mokyklų Montrealy preziden laida, kurios egzaminų komisi mo pažymėjimų įteikimas, ku 
tas p. P. Doucet, CKVC radio ją sudaro: mokyklos kleb. kun. rio metu ir Augšt. Lit. Kursų 
fono kultūros reikalams skyr. Kubilius, mokyklos vedėja ir abiturientams bus įteikti ates 
vedėjas prof. C. Gourgois ir skyr. mokytoja Br. Lukoše tatai. Į šias iškilmes sekmadie 
dar kiti žymus asmens. vičienė, Kultūros Fondo Mont nį kviečiame dalyvauti visus sa

Po. koncerto., kuris truks apie reaiio skyr. atstovas S. Kęsgai vo lankytojus ir lankytojas, 
valandą laiko, salėje po A. V. la, Tėvų Komiteto pirm. p. Tau Augšt. Lit. Kursų Vadovybė, 
bažnyčia įvyks subuvimas, ku teras ir dr. H. Nagys. 
riame žymieji svečiai į lietuvius 
prabils trumpu žodžiu.

Visi tautiečiai prašomi daly 
vauti juo skaitlingiausiai, o kas 
nori gauti Kanados pilietybę, 
tiems ypač yra svarbu atsilan

pilietybę, pirmininkas p. Paul Įėję įvyks iškilmingas, aktas, pa mėn. 4 dieną, 11 valandą, Ver Square, kaip ir kasmet. Reikia 
žymėjimų įteikimas, trumpa duno liet, šeštadieninės mokyk susirinkti 15 minučių prieš 8 
programa ir vaišės, kuriose los patalpose (St. Thomas Mo valandą vakaro. Padėjus vaini 
kviečiama dalyvauti ir visuome re mokykloje, 978 Moffat). Po ką, tuojau pereinama į YWCA 
nė. to, sekmadienį, 11 vai. Aušros patalpas, kurios yra visai prie

Egzaminai visose mokyklose V. parapijos bažnyčioje bus at tos aikštės — 1355 Dorchester, 
vyko gegužės 17 d. raštu, bir laikytos specialios pamaldos ir Ten bus trijų tautų koncertas, 
želio 4d. žodžiu. Šiemet yra iš po jų (12 vai.) parapijos salėje Plačiau sekančiame NL nume

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.

mai, o visiems kitiems mokinia mui.
ms — skyriaus baigimo pažy Informacijos Centras įkurtas 
mėjimai. Pažymėjimų įteikimo pagelbėti naujiesiems kanadie 
iškilmėse pakviestas Lietuvos čiams nedarbo pašalpos, susižei 
konsulas Kanadoje min. V. Gy dimo, imigracijos, darbo teisės 
lys, KLB ir Kultūros Fondo klausimuose, o ne su tikslu pa 
atstovai. Po meninės dalies, ku siekti laikinos politinės naudos, 
rią išpildys mokyklos mokiniai, Minėtas biuras teiks nemo 
tėvų komitetas rengia visiems karną pagalbą teisiniuose klau 
mokiniams kuklias vaišes. Lie simuose per lenkų, ukrainiečių, 

Montrealy lankėsi iš New tuvių visuomenė kviečiama gau gudų, lietuvių, italų, žydų ir vo 
Yorko pp. Vaišvilų šeima, vie šiai dalyvauti mokyklos moks kiečių atstovus — interesantų 
šėjusi pas inžinierių p. Daigį ir lo metų užbaigimo iškilmėse, 
iš Bostono kompozitorius J. vaiku TIARAI mGaidelis su žmona ir drauge VAIKŲ DARŽELIO
inž. p. Okunis, viešėję pas pp. vedėja sesuo Gabrielė, esant di nėšio antradienį, pradedant bir 
J. Lukoševičius. Visi užsienio deliam pašaliniui spaudimui, iš želio 14-tą ir 28-tą dieną 7—9 

Geg. 28 d. M. Arlauskaitės, svečiai atsilankė į premijos įtei darželio patalpų išsikėlė ir ap vai. vak.
aaiyvaun Girdauskieniu, p. Juknelie kimo J. Aisčiui aktą-koncertą. sigyveno. privačiai vienoje lietu PENKIŲ METŲ SUKAKTIS 

užbaigimo Gurklio* iniciatyva ir MAČIONIS Jurgis buvo nu vių šeimoje Toronte. Praėjusia Suėjo penkeri metai nuo mu
pastangomis, talkinant visam skridęs lėktuvu Bostonan, kur me „1 ėv. Žiburių * numeryje zįko, Antano Dvariono mirties, 
būriui artimųjų, buvo, surouš vyko Liet. Darbininkų Draugi korespondento P. žinia seserų Velionis mirė staiga, širdies 
tos 40 metų vedybinės sukaktu jos atstovų suvažiavimas. kotrymečių reikalu yra netei srnūgiu> Ant jo kapo Toronto 
vės Marijai ir Jokūbui Pakulią PETRONIS Povilas į Bostoną singa. Sesuo Gabrielė jokių dis iįetuvių visuomenė pastatė gra 
ms, kurie susirinkusiųjų buvo išvyko savo automašina. pensų iki šiol iš niekur nėra ga žų paminklą, pagal dail. T. Va

LANKĖSI IŠ AMERIKOS

gimtomis kalbomis.
Lietuviai turi savo' reikalams 

kiekvieną antrą ir ketvirtą rnė

........................ .... ... GRAŽIOS PAGERBTUVĖSVisi tėvai ir prijaučiantieji 
prašomi skaitlingai dalyvauti 
mokyklų mokslo i _ 
šventėje, savo atsilankymu pri 
duodami didesnės reikšmės ir 
moralinės paramos šiam di 
džiam lietuvybės darbui.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Mance ir gražiai" pasveikinti, apdovanoti BUTO reikia nedidelei šeimai; vusi. Nebaigtas sutvarkyti Haus^projektą'. ^Velionio sūnus
Prince Arthur gt. kampe, birže įr palinkėti ilgiausių metų. Mi prašoma skambinti telefonu darželio nuosavybės klausimas, Andrius, šiemet bebaigiąs De
lio 5 d., 12,30 vai., lietuvių pa nėjime dalyvavo per 150 asme HE 7920. nes sesuo tol nesutiksianti duo Lase]le ’berniukų kolegiją To

1J nu. Minėjimas praėjo labai gra KAVALAS Milda grįžo į Mon ti pas advokatą parašo dėl na rontCj yra padavęS prašymą To
žiai. treali P0' 3 savaičių atostogų mo perleidimo, kol nebus su ronto uniVersitete studijuoti in

Bermuduose. tvarkyti jos dokumentai vienuo Tpnta na-stphėti kad

maldos.
IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS

DR. J. š E G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. 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.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir |; 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND
956 SHERBROOKE E. : :

Tel.: FR 7684. EX 88221;

sodą nukeliama į birželio 12 d. REIKALINGI NAMAI t -x ™ tvarkyti jos dokumentai vienuo zineriją. Tenka pastebėti, kad
(ryšium su mokyklų užbaigi, •• Rosemoiinte. Park J.U°tZ*! 1 a “° Yn_° ' ir jaunasis Dvarionas turi dide
mo aktu ir religinės muzikos £ar 1 N n p Verdune ̂ trea 10 persikėle į Los Ange kor. bukštavimas dėl seserų kla lių, muzika]inių gabumų ir atlie
koncertu). Extentuon N D G. Verdune j kur pastoviai jsikuria. usirno kėlimo j viešumą yra be kamu laiku lavinasi muzikoj.

______________________________ Cote St. Paul, Ahuntsic, Cent MACIUKO Mamerto trecios pagrindo. Lietuviai džiaugiasi LANKĖSI Montrealy šį savait 
D AnnunrA A VU C re ir bendrai visame Montrealy. savaitės premiją, 44 dol., išlo kiekvienos lietuviškos įstaigos _al; dano- žmonin iš Toro 
PARDUODAMAS____ Reikalingi žemes-lotai, ypač šė Boleslovas Pliopa, laimėjęs klestėjimu ir skaudžiai išgyve HvlCvntho i^kitur

storas — krautuve — groseris kurie yra tinkami šių metų sta abonimento Nr. 2. Jau vyksta na dėl lietuviškų celių.iikvidavi ’ y y
su alum, 2651 Ontario Street, tyboms. .... ....
pigia kaina. Teirautis dienomis 
telefonu GI 1005, vakare tele objektams su grynais pinigais, 

o tuo pačiu besiorganizuojąs m 
vestacijos skyrius jau yra pajė 
gus mažesnius objektus pirkti 
pats.

Su pagarba, 
Adamonis & Budriūnas
KUR VAŽIUOJATE 

VASAROTI?
J. Jurgučjo ir J. Matisaitytės 

pensionatas Rawdon, 117 Met 
calfe St., prie pušyno, žavių MAJORUI p. Drapeau nesusek 
krioklių ir smėlėtų maudynių, ti piktadariai įmetė per langą 
Patogus susisiekimas autobu plytą, dėl ko yra spėliojimų, 
sais, traukiniu ir geras plentas PAPLATINTI Sherbrooke* gat 
lengvom mašinom. Virtuvė ve vę tarp St. Denis ir Universi 
dama prityrusios virėjos. Kai ty gatvių ruošiasi miesto savi 
nos visiems prieinamos. Teirau valdybė, nes toje vietoje ji la 
tis Montrealyje telefonu: VI bai siaura ir labai trukdo judėji 
2983, po 6 vai. vak. mą.

fonu RA 27081.

I. G. ELECTRIC R d
Lietuvis

IGNAS
3260

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

;:Dr.E.Andrukaitis:
4 956 SHERBROOKE E. j :
1 Tel.: CH 7236.

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

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

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

antrosios serijos abonimentų mo, kuris kartais įvyksta, deja, 
Turime pirkėjus minėtiems platinimas.

SERGA ir dr. J. šegamogos 
operatuotas J. Astravas, bet 
jau taisosi. Susirgo F. Nakienė.

PADĖKA.
Montrealio šeštadieninė Mo 

kykla dėkoja Katalikių Moterų 
Draugijai už 10 dol. skirtus gė 
lems pirkti, pagerbiant daugia 
vaikės motinas, Motinos Die 
nos proga.

Montrealio Šeštad. Mokykla.

dėl musų pačių savanaudišku 
mo. J« M.

LIUTERONIŲ MISIJŲ
Vadovybė gegužės 22 d. buvo 
Totonte ir vizitavo lietuvių pa 
rapiją. Dr. Kavolis padarė pla 
tų pranešimą.

ir
11

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.

Dr. A. Pacevkius
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-c 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

TORONTO LIETUVIŲ 
MEDŽIOTOJŲ

Žuklautojų Klubas birželio 
d., šeštadienį, ruošia tradici 

nes žuvų vaišes-pobūvį, su šo
kiais. Pobūvis įvyks Lietuvių 
Namuose, didžiojoje salėje. Vi 
si atsilankiusieji bus pavaišinti 
skania žuvimi. Pradžia 7 vv.

Pakvietimai gaunami pas klu 
bo v-bos narius: Jegėlą St. ME 
2926, Kukreikį Pr. LA 8577,

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

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

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

įst. LL 9184. 
xkx:—xkx:. ,o<K

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS

| 345 BLOOR St. West 
i (kampas Bloor - Huron)

TORONTO
Telefonas WA 3-2003.

Priėmimo valandos: nuo 
9—12 ir nuo 2—9 vai. va.

< (pagal susitarime
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