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LIETUVIU DIENOJE DALYVAUS MONTREALIO KARDINOLAS
MONTREALIO KARDINOLAS J. EM. PAUL EMIL LEGER LIETUVIŲ AUŠROSVARTŲ BAŽNYČIOJE LAI 

KYS IŠKILMINGAS PAMALDAS.
Paskutiniu metu gauta tikrų rapijos bažnyčioje laikys iškil nių apie lietuvius ir painfor Dienos Garbės Globėjais ir Gar 

žinių, kad Montreaho kardino mingas pamaldas. i _ .
las Jo Eminencija Paul Emil 
Leger tikrai pasižadėjo daly
vauti Trečioje Lietuvių Dieno 
je ir pats išreiškė norą tą dieną 
padaryti kuo- iškilmingesnę.

Tuo tikslu J. Em. Kardinolas nolas paprašė visų Montrealio 
antrąją Lietuvių Dienų dieną, bažnyčių klebonus, kad jie tos dos Vyriausybės ir Savivaldy čios ir visuomenės asmens pa 
rugsėjo 4 dieną, sekmadienį, iš dienos biuleteniuose {rašytų ži bės augštieji asmens, kurie yra gerbs jų tautinę šventę.
ryto naujoje Aušros Vartų pa paprašyti būti 3-sios Lietuvių

muotų savo parapijiečius, kad bės Svečiais, kad visi sutiks. To 
Be to, kad Trečioji Lietuvių rugsėjo 3—5 dienomis Montre kiu būdu Kanados lietuviai jau 

Diena būtų ne tiktai vienų lie alyje įvyksta visos Kanados iš anksto galės žinoti, kad šių 
tuvių vienybės šventė, bet kad Lietuvių Dienos, į kurias iš vi metų Lietuvių Diena Montrea 
ji drauge būtų ir visiems kana sos Kanados į Montreal} suplau ly bus nepaprastai iškilminga ir 
diečiams žinoma, J. Em. Kardi kia tūkstančiai lietuvių. galės pasidžiaugti, kad Didieji

Viliamasi, kad ir kiti Kana Kanados Vyriausybės, Bažny

Politinė įvykių savaite
MKSKVOS DIDŽIŪNŲ KANOSOS METU PAS TITO 

SUGRIUVO KOMUNISTŲ „GENERALINĖ LINIJA“.
Vakarai pasiūlė Rusijai „keturių didžiųjų“ konferenciją 
sušaukti Ženevoje liepos 18—dienomis.

„Neklaidingosios ir geriau Taip užsiėmus šiuo ir tuo aiš 
sios“ komunistų partijos vadui kinimusi, 
Chruščiovui keliaklupsčiaujant 
prieš „vakarų demokratijos su 
nį ir pakaliką“ Tito, visi pripa 
žino, net ir Triesto komunistų 
vadas Vitali, kad Rusijos komu 
nistų partijos „generaline lini 
ja“, už kurią neteko galvų tu 
kstančiai vadų ir milionai eili 
nių partijos narių ir nenarių, po 
Chruščiovo, Bulganino kelio 
nės į Tito kanosą, visai sugriu 
vo.

LIETUVIŲ DIENA ORGA NIZUOJAMA ATSIDĖJUS.
3-ai L. Dienai ruošti komitetodelegacija Hamiltone ir 

Toronte.
Montrealiui šios dienos orga Bus apmokami tiktai skelbimai, 

nizavimas dabar sudaro patį di Atvykstančiųjų informacijai ir 
džiausį rūpestį, kuris užima ir Nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
dienas ir naktis. Metraštyje bus įdėtos žinios ir

Šventei ruošti komitetas jau planai, kurie padės lengvai orie 
posėdžiavo kelis kartus, o atski ntuotis ir dėl vietų ir dėl judė 
ros komisijos dar skyrium. To jimo. Be to, bus ir speciali in 
kiu būdu didelė 3 Liet. Dienos formacija. Kad nereikėtų nėšio 
ruošimo mašina visą 
kia.

Praėjusį savaitgalį
—i ruošti komisijų

TRYS VAKARIEČIAI ĮTEI 
KĖ MASKVAI NOTAS,

kuriomis „keturių didžiųjų“ ko 
nferenciją siūlo sušaukti neutra 
lioje Šveicarijos valstybėje, Že

■ nevos mieste, ateinančio liepos naį r ' 
18—21 dienomis. Rusija, kaip kai, pryšakyje 
žinoma, tai konferencijai siūlė ~ ‘ ~

' Vienos miestą, bet į tai vakarie 
' čiai atsakė, kad Austrija dar ne
1 visai savaranki, nes joje dar sto 
. vi okupacinės kariuomenės.

SOVIETINIAI DIDŽIŪNAI Reikia dar pabrėžti
PRIPAŽINO SOVO. ISTORINĘ. KOLEKTYVINĘ 

KLAIDAS. DARBININKŲ SUTARTĮ,
7 metus jie klydo, koliodami kurią sudarė Detroito Fordo 

ir boikotuodami Tito, o už tito 
izmą pakorė Raičevą, Slanskį ir 
kitus. Dabar gi, Maskvos po 
nai, atvykę pas Jugoslavijos Ti 
to, viešai prisipažino klydę; at 
seit — jų partijos „generalinė 
linija“ buvo klaidinga.

Na, Maskvos ponams, kurie pirkti akcijas papiginta kaina 
yra pirmos rūšies sukčiai ir gan ir pasidaryti 
gsteriai, toks prisipažinimas nie kais^saviJninkąiS. P 
ko nereiškia. Jiems tikslas pa balsavimo būdu, atmetė šį pa ir vakare visų bendras subuvi
teisina priemones. Bet kas atsa siūlymą, ir galų gale sutiko su mas vienoje vietoje, kuriam
kys už nekaltai nužudytus žmo Fordo pasiūlymu, kad nedarbo tikslui pasiryžta gauti gražiau
nes? metu, kai pasibaigs iš valdžios šia Montrealy vieta ir gra

Daroma ir daugiau išvadų, gaunami nedarbo išmokėjimai, žiausia Montrealy miesto savi 
Maskvos ponų kelionė į Tito Fordas garantuoja bedarbiams val-bės sale, Mont Royal kaine, 
kanosą

SUGRIOVĖ IR VISUS 
KOMUNIZMO PAGRINDUS.

Už tai, kad pirma būtų vysto 
ma lengvoji pramonė, neteko 
galvų Bucharinas, Rykovas ir 
kiti, o Malenkovas buvo išvers 
tas iš sosto. Dabar gi Maskvos 
dignitoriai pripažįsta, kad „so 
cializmą galima statyti ir ki 
taip“, negu reikalauja „genera 
line linija“. Dėl to Bulganinas, 
Chruščiovas ir visa Maskvos 
svita mūša Titui paklonus į ba 
tus ir atsiprašinėja...

Nenuostabu, kad tokiu šliau 
žiojimu prieš Tito pasipiktino 
ir Triesto komunistų vadas Vi 
tali.

Bet čia dar neviskas žinoma.
TITO SU BULGANINU 
PASIRAŠĖ SUTARTĮ, 

kurioje pasižada laikyti drau 
gystę ir atstatyti politinius ir 
ekonominius santykius. Taipgi 
skelbiama, kad susitariamieji Tai 

"vaną pripažįsta Kinijai (to nie 
kas ir neginčija), pasisako už 
taiką, prieš atominius 
ir nusiginklavimą.

Tai vis bendros fra zės, ku 
rios be išryš kinimo nic 
sako. O koks turinys yi 
pasisakymus įdėtas, niekas ne 
žino ir gal dar ilgai nežinos.
AIŠKINAMI IR ANGLIJOS

SEIMO RINKIM

PRICE 15 ct. XV METAI

laiką vei tis Metraščio, su kuriuo nemo 
karnai galima bus lankyti ir me 

šeši Die no parodas ir Aktą-koncertą ir 
pirminin kurio Įsigijimas bus privalomas, radarbė, kalbėtoja,

PONIA EDITH HYDER,
Hamiltono radijofono bend aiškina jų likimą ir įtaigoja, 

, kuri labai kad jie būtų apdairūs ir neatsi 
su Montrealio bus išleistas specialus metalinis supranta pavergtųjų tautų tra durtų D.P. padėtyje. Plačiau 

Seimelio Prezidiumo pirminin 3 L. D. ženklelis, prisegamas gėdiją; užtaria pavergtus kraš žiūrėkite antrame šio N L nume 
ku inž. St. Naginioniu, lankėsi prie krūtinės ir programa bus tus ir jų žmones, atsidūrusius rio puslapyje straipsnį „Pager 
specialiai L. Dienos organizavi išimama iš Metraščio. Taip no tremtyje; Kanados žmonėms bė DP Motiną“, 
mo reikalais Hamiltone ir To rimą išvengti nepatogumų, ku 
ronte. rie buvo kitomis L. Dienomis.

Hamiltone įvyko pasitarimas Hamiltoniečiai į visą tai atsi 
su KLB Apylinkės Valdyba ir liepė labai gyvai — davė pa 
Krašto Valdybos nariais-hamil klausimų ir pasiūlymų, 
toniečiais. Hamiltoniečiai buvo T__ L' 2~_
supažindinti bendrais bruožais įvyko posėdis, pirmininkaujant Federacijos Kongresui, ivyku Dipl. Šefas pasiuntė 
Seimelio Prez. pirm. inž. St. 
Naginionio, o po to kiekvienos 
L. Dienai ruošti komisijos pir

ŽODIS MOTERŲ DIPL. ŠEFAS PASVEIKINO 
KONGRESUI. VOKIETIJĄ.

Lietuvių Moterų Klubo Itali Vokietijos Federalinei Res 
joj e Pirmininkė V. .Lozoraitie publikai atgavus visišką suvere 

Toronte, Lietuvių Namuose, nė laišku Moterų Klubų Gen. ninių teisių vykdymą, Lietuvos 
. . - - į Bundes

Kr. Valdybos pirm. J. Matulio šiam Ženevoje gegužės 30-31 kancleriui K. Adenaueriui svei 
niui ir dalyvaujant KLB Apyl. d. d. parašė be ko kita: kinimą raštu, kuriame išreiškė
v-bos, organizacijų, pačios Kr. „Girdėdamos dabar kalbas geriausius linkėjimus nėl Vo 
V-bos nariams ir „T. Ž.“ red. apie koegzistencijos ir bendra kietijos ateities ir suvienijimo. 
A. Šapokai. Čia vėl susilaukta darbiavimo su sovietais reikalin Dipl. Šefas taip pat padėko 
paklausimų, išsiaiškinimų ir pa gumą, mus, moteris iš už geleži jo Ceilono Ministerial Pirmi 
siūlymų. Kr. V-bos pirm. j. nės uždangos, ima baimė, kad ninkui už paminėjimą Lietuvos 
Matulionis, baigdamas posėdį, laisvasis pasaulis nepradėtų už kaip vienos bolševikų smurto 

; yra komunizmas, aukų. Ryšyje su rengiama ketu 
gražiausia iš visų buvusių, nes kiek nelaimių jis padarė ir dar rių konferancija Lietuvos Dip 
ruošiamasi iš anksto ir rimtai, padarys žmonijai. Komunizmas lematinė tarnyba atlieka paruo 

O Montrealio Seimelio Prezi niekados nesiliovė kovojęs prieš šiamuosius darbus.
diumo pirmininkas inž. St. Na religiją, laisvę ir žmogaus tei 
ginionis kreipėsi į Kr. V-bą ir sės. Jis visados kėsinosi sunai 
Toronto Apyl. V-bą kviesda kinti tas vertybes, be kurių ne 
mas visus dalyvauti 3 L. Die 
noje. 
noje ir perduoti kvietimą visie 
ms tautiečiams.

Reikia pastebėti, jog Hamil
x. xxxx.xxixxxo Y sutarta kad 3 L D-ie lclKdlIUS<JS Komunizmą, «•<? vxąų zimtuKvs uazuytių mg

•r 1 m 1 c mas. Sekančią dieną, sekmadie " ’ v J nes ne tik musų laisvė, bet ir nitoriams, kuriame be ko kitaZ ! N I ° 5. nį visų religijų bažnyčiose bus dalyvaus Hamiltono šokėjų gru
— Vokietijai atgavus laisvę, tai dienai pritaikytos pamaldos. Pe’ ° 1S 1?r?nt.° „Varpo 
• • •- r choras, pryšakyje su dirigentu

komp. St. Gailevičium.
Taip surinkę sžinias ir ap 

čiuopęs sąlygas, 3 L. D. ruošti 
komitetas padarys galutines iš 
vadas ir galutinai nustatys L. 
Dienų dienotvarkę.

PRANEŠIMAS DĖL BAISIO 
JO BIRŽELIO

Birželio 12 d., 3 vai. pp. slo 
vakų salėje — Page—Weiland 

š kampas įvyks trijų tautų birže 
lio tragedijos paminėjimas St. 
Catharinėje. Programoje 1) 
lietuvių, latvių, estų atstovų 
pranešimai, 2) Jungtinėm Tau 
tom rezoliucijos priėmimas, 3) 
lietuvių ,latvių, estų menininkų 
pasirodymas. Įėjimas laisvas. 

Šioje reikšmingoje demons ... . v - v . L1111V 11tracijoje pries musų žemes pa sieki
— Eisenhoweris pabrėžė, 

kad Austrijos sutarties pasira 
šymas yra geriausis {rodymas, 
kaip svarbu Vakarams būti vie 
ningiems.

— Ženevoje vykstančioje 
Darbo ir socialinių JTO reikalų ' 
komisijoje patiektas raportas,

darbininkai su kompanija.
Derybos dėl šios sutarties vy 

ko gana nelengvai, bet prie 
streiko nepriėjo. Darbininkai 
reikalavo garantuoti jiems ai mininko arba jį pavadavusio su 
gą, jeigu jie bus atleisti iš dar 3-čiosios Lietuvių Dienos pro 
bo. Fordas siūlė darbininkams grama ir užsimojimais.

Inž. St. Naginioms pasakė,
fabriko akcinin kad rugsėjo 3 d., šeštadienį, nu __________ ,

Darbininkai, matomos dieną sporto žaidynės pareiškė vilčių, kad 3 L. D. bus miršti, kas

60 proc. jų darbo atlyginimo, kuri sutalpina 2.000 asmenų, o 
Tam tikslui Fordas sudaro 5— estradoje dar apie 5.000. Salė 
6 milionų kapitalo atsargą vien jau pažadėta, tiktai aiškinama 
šiam tikslui. Šis 
komas istoriniu, 
ks pirmas.

TRUMPOS

susitarimas lai si dėl detalių. Subuvimas numa 
nes tai yra to tomas ligi 2 vai. nakties, čia 

būtų ir trumpas 3 L D. atidary

(to nie

ginklus

ko nepa 
a į tuos

ATSIŠAUKIMAS Į JAV KRI 
KŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ 

DIGNITORIUS
Baisiųjų Birželio Dienų mi

gali būti nei tikros pastovios 
taikos, nei iš viso civilizacijos.

Todėl mes esame susirūpinu nėjimo proga, Pabaltijo Lais 
sios, kad pasaulis nesumažintų vės Komiteto pirmininkui iš 
atsargumo priemonių, kurios siuntinėjo atsišaukimą, adresuo 
reikalingos prieš komunizmą, tą visų Amerikos bažnyčių dig

Adenaueris pasiliko tiktai pir Sporto žaidynių tęsimas ir už 
mininku, o užsienių reikalų baigimas apie 5 vai. po pietų. 6 
min. jis paskyrė Brentano. vai. vakaro Plateau salėje, kuri

— Sklinda gandai, kad Molo jau gauta, aktas-koncei tas. 
tovas bus pašalintas iš užsienių 
reikalų ministerio pareigų, nes 
„kompensacijai“ už nuolaidas 
to pareikalavęs Tito, galimas 
dalykas, patartas Chruščiovo, 
kuriam svarbu yra seną bolševi 
ką nuversti...

Kompartijos sekretorius įr liaudies dirbinių parodas, K. 
Chruščiovas, nusigėręs Rusijos Toliušis apie rengiamą baliaus 
atstovybės . suruoštame Tito metu loteriją ir J. Kardelis apie 
garbei baliuje, kur upėmis tekė 3 L. D-nos leidinį, kuris nori 

vakai? vy^ai ma pavadinti Metraščiu, nes jis 
turi apimti, gal su tūlomis išim 
timis, laikdtarpį nuo paskuti 
nės L. Dienos ligi ruošiamo 
sios. Pabrėžta, kad bus žinios iš 
visų Lietuviškųjų Veiksnių, ku 
rie visi yra kviečiami L.D. daly 
vauti; žinios iš KL Bendruome vergėją — Sovietų Rusiją — 
ntes ir visų kitų organizacijų, prašoma visų lietuvių, tiek vie 
kurios prašomos, be to, atsiųsti tos, tiek apylinkės vieningai ir 
ir savo atvaizdų, iš kiekvienos gausiai dalyvauti. Minėjimas 
kolonijos. Ir dar pabrėžta, kad per vietos radiją įvyksta birž. 
už dedamas žinias ar atvaizdus 13 d., 9 vai. vakaro, 
jokie mokesčiai nebus imami. B-nės Valdyba.

ir šampanas, Vakaru žurnalis 
tams pažadėjo įsileisti į Rusiją, 
pažadą sutvirtindamas nusiko 
liojimu, kad „ir jokio velnio jie 
nebijos“...

— Pranešama, kad visi „teis 
mo“ nariai, nuteisusieji kardino 
lą Mindcenty, jau nužudyti, 
nes bijoma, kad jie neatidengtu 
paslapties, kaip jie kardinolą 
teisė.

— Pasklido gandai, kad Va 
tikanas atskyręs nuo bažnyčios 
Argentinos prezidentą Peroną,

kuriuos pralaimėjo darbiečiai. kad jis persekiojęs bažnyčią — 
Attlee ir Bevanas kaltina vie atskyręs bažnyčią nuo valsty 
nas kitą, bet yra aišku, 
suotojai Bevano išsigan do. Bet neigia.
taip besiaiškinant, vėl ' ......................... _
jino Darbo partijos tarpe nesan leisianti ir kitus JAV kalina 
taika. Dėl jų Darbo partija gali mus karius.
gerokai nukentėti ir neit suskil — Anglijoje tebesitęsia dar 
ti. ( susisiekimo streikai.

kad bal bes. Bet Vatikanas šią žinią pa

atsinau — Kalbama, kad Kinija pa

Po pirmininko pranešimo, 
kiekvienos komisijos pirminin 
kas dar smulkiau pranešė apie 
kiekvieno sektoriaus darbus: 
Stp. Kęsgailą — apie koncertą, 
Juozas Jukoševičius apie spor 
tą, inž. P. Narbutas apie meno

KONSTANCIJAI IR LEONUI BALZARAMS 
mirus jų brangiai mamytei 

AGNIETEI MORKŪNIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia •

J. J. N a r b ut a i.

visos žmonijos likimas pnklau sakoma: 
so nuo' sugebėjimo pasipriešin Lygiai prieš penkioliką metų 
ti raudonąjam pavojui. Mes ti bolševikiškasis komunizmas su 
kimės, kad laisvas pasaulis ne laužė visas sutartis ir konvenci 
sumažins savo budrumo ir nenu jas ir okupavo jėga mūsų kraš 
stos teikęs moralinę pagalbą tus. Vos spėję įvesti savo tero 
bei rodęs simpatiją bolševikų ro ir priespaudos režimą, komu 
užvaldytiems kraštams. nišai tuo pat pradėjo persekio

Mes giliai tikime, kad teisin ti bažnyčias. Daugel dvasiniu 
gumas ir laisvės idėja laimės, kų ir tikinčiųjų buvo nužudyta, 
kad tarptautinė santvarka, kuri uždaryta kalėjimuose arba iš 
buvo taip niekšiškai Hitlerio ir vežta į Sibirą ir į kitas tolimas 
Stalino sąmokslo sumindžiota, vietoves Sovietų Sąjungoje. Šie 
vėl bus atstatyta ir kad tokiu tragiški faktai yra gerai žinomi 
būdu visi sovietų užvaldyti laisvojo pasaulio sąžinei.
kraštai atgaus laisvę. Mes esą Giliai įskaudindami žmonių 
me įsitikinusios, kad šitie mūsų sielas ir apiplėšdami jų išgyve 
troškimai ir interesai sutampa nimo šaltinius mūsų kraštuose, 
su laisvojo pasaulio interesais“, komunistai ruošia platesnius 

planus visam pasauliui paverg 
ti. Jau vien dėl šio fakto laisvo 
sios tautos nebegali jaustis sau 
gios.

Te Jūsų maldos padeda juos 
išlaisvinti nuo dvasinių kančių 
ir fizinio pažeminimo, kad jie 
galėtų garbinti Viešpatį taiko 
je ir laisvėje ir kad tebesančios 
laisvosios tautos būtų apsaugo 
tos nuo joms gresiančio pavo 
jaus.

— Britų alpinistų ekspedici 
kuriame sužymėti visi konclage ja užkopė į kitą Himalajų vir 
riai Rumunijoje, Bulgarijoje ir šūkalnę, kuri turi 28.146 pėdas 
padarytas detalus jų aptyrimas. augščio, pačią augščiausią po 
Konstatuota, kad sovietiniai Everesto, bet ligšiol nė kieno 
kraštai turi vergų darbo stovyk neįkoptą.
las, kuriose kankina dešimtimis — 1952 — 1954 m. iaikotar 
milionų jiems nepritariančių pyje iš rytinės Vokietijos pabė 
žmonių. go į vakarinę Vokietiją 550.000

— Sovietai Berlyne nutrau 
kė telefoninį ryšį taip geležin 
kelio stočių ir dar apsunkino ry 
tinio ir vakarinio Berlyno susi
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TAUTOS FONDO HAMILTONO SKYRIAUS 4 METŲ 
SUKAKTIS

Gegužės 27 d. vald. nario A. nio), minėjimus, šokius ir kit. 
Patamsio bute, 9 Proctor Blv., Iš šalies žiūrint, tenka pripažin 
įvyko sukaktuvinis vaidybos po ti didelius nuopelnus Skyriaus 
sėdis. Pirm. Bakšys suglaustai Valdybai ir visiems talkininką 
apžvelgė atliktus darbus, pasi ms. Kitas vėl faktas, jei didės 
sakė dėl Lietuvos laisvinimo pr nėse kolonijose atsirastų bent 
oblemos ir dėl ateities darbo po vieną tokį lietuviškos kny 
gairių bei metodų. Be savo tie gos misionierių, naujųjų laikų 
siogių tikslų — lėšų teikimo — knygnešį, platintoją, koks yra 
rūpintis ir toliau lietuvybės iš pirm. St. Bakšys, mūsų lietuvis 
laikymu, santykiuose su visuo kos knygos ne tik nepelėtų lei 
mene ir organizacijomis vado dejų lentynose, bet susilauktų 
vautis lietuvišku nuoširdumu, po antrą ir trečją laidą. Dalelė

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Penkioliktoji birželio 
sukaktis

atvirumu, tiesumu ir ištverme, žmonių, dažnai ne su gera va 
... . „, . , lia „kritikuojančių“ visuomeni

Artimiausių uždavinių plane veikla ar asmenis rimtai te 
l neirto • o 1 O t O ♦-» <• A Am 4- m z-J - m * * B

pagalvoja: kiek tokiems darba 
ms reikia sugaišti liaiko, nemie 

i asme
. Tiesiog sun

ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

numatyta: a) baigiant šeštadie 
ninei Valančiaus mokyklai mo 
kslo metus, visus mokinius ap ti naktimis ir atsisakyti asme 
dovanoti lietuviškomis ~ knygo *ini malonumų?... T;_;
irus su atatinkamais pasais, b) ku suprasti> kai Bakšys, 
birželio 30 d. surengti geguži dirbdamas lieno fabrike ir vi 
nę Brant Inn, Burlington, Sky , • • - ■
Club, pasakiškai gražioje ežero laiko bendradarbiauti 
pakrantėje su visais patogu ■ 
mais publikai, c) sąryšy su dra 
mos kolektyvo „Aukuras“ 5 
metų sukaktuvėmis lapkričio 5 
d., šeštadienį, surengti šokius, 
o lapkričio 6 d., sekmadienį, 
„Aukuro” vaidinimą „Tėvas“, 
kuriame pasižadėjo vaidinti dra 
mos aktorius Kačinskas. Abie 
jų parengimų pelnu dalintis pu

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ MINĖJIMAS
L. Bendruomenės valdyba gimo nesutrukdys, nes progra 

birželio liūdnųjų dienų mmėji ma ir šokiai vyks erdvioje ir 
mą ruošia šio mėnesio 12 d., vienoj iš gražiausių salių šioje 
sekmadienį, pradedant pamal apylinkėje, moderniškai dabar 
domis už nukankintus lietuvius, tiniu metu naujai pastatytoje, 
šv. Mišios bus laikomos 11 v. vadinamoj St. Stephan Hall 

Baigiant verta pastebėti, kad ryto, prašom nesumaišyti su ki prie East-Main, Port Robinson 
mūsų kolonija, išryškėjusius tŲ sekmadieninių pamaldomis, Rd. Pelnas skiriamas leidžia 
veikėjus, kaip Bakšį, pulk. Gied kurios yra laikomos 10 vai. Tuo mam anglų kalboje leidiniui 
raitį, Mikšį, Kšivicką, Baroną, jau P° pamaldų St. Marys baž T ““
Tadarauską, Dalių, Grajauskai nyčios rūsyje įvyks minėjimas, 
tęs ir tą eilinį nežinomą, bet 
nuoširdų visuomeninio darbo 
žmogų, nors retkarčiais turėtų 
apdovanoti kokia simobline do 
vanėle: žymesnių mūsų daili 
ninku paveikslais ar kitu jiems 
brangiu daiktu. Ir tai ne tiek 
jiems būtų svarbu. Gal sumažė 
tų visos tos trogedijos susirin SV išeivija nėra jau taip perdaug Prašome sekti vėlesnius musų 

■ ■ • —.--i—pr-e bendro jonįnįų skelbimus. Vietinis.
L. B. Wellando Apylinkės 

Valdyba
Šiais metais visą L. Bendruo 

menės valdybą Audaro į.Port 
Colborno lietuviai, kure Pri 
kluaso Wellando apylinkei. Pa 
reigomis yra pasiskirtę sekan

uixzcxiv U. suiciigu dirbdamas plieno fabrike ir vi
nę Brant Inn, Burlington, Sky suomeninį Vdrbą> suranda dar 

------  --------------- - ----- i spaudo 
je: „Drauge“, „Tėviškės Žibu 
riuose” ir kit.

VISI PASAULIO LIETUVIAI, SUDARYKIME TYLOS 
TILTĄ!

Šių metų birželio 15 sukanka Šiemet nutarta sukaktuves 
penkiolika metų nuo tos die paminėti sekančiu būdu: birže 
nos, kai Tarybų S-ga, susitarti lio 17 d. ketvirtą valandą vie 
si su naciškosios Vokietijos va tos laiku prašyti viso pasaulio 
dais ir sulaužydama savo pa žmonių ir parengimų skirti įs 
čios su Lietuva sudarytas su taigose ir dirbtuvėse, kur dirba 
tartis, įsakė savo kariuomenei pabaltiečiai, Pabaltijo tautoms 
peržengti siena ir okupuoti Lie užuojautos minutę ir birželio 

19 dieną dvyliktą valandą nak 
ties Pabaltijo valstybių (o tuo sįau> su „Aukuru“, o, jei būtų 
pačiu ir Maskvos laiku) orga nuostolis, padengs Skyrius,, nes 
nizuoti tylos tiltą. Tylos tilto „Aukuras“, neturėdamas lėšų, 
organizavime turi dalyvauti vi vienas nepajėgtu, d) rūpintis 
si lietuviai: ir, tėvynėje, ir Rusi „Dainavos“ ansamblio koncer 
jos plotuose išblaškyti tremti tu Hamiltone, e) parengti Mon 
niai, ir visi laisvojo pasaulio lie trealio Lietuvių Dienos leidi

niui 4 metų Skyriaus veiklos ap ne7an^ant‘kandidatų,“ kurk 
žvalgą.

tuvą.
Nuo tos dienos iki šiol pakai 

tomis Lietuvos žemė yra sveti 
mųjų mindoma. To pasėkoje, 
vienu ar kitu būdu, Lietuvos 
vaikai tapo išblaškyti po visą 
pasaulį, po visus žemynus, no 
visas paraleles ir platumas. Vie 
ni varu vejami, kiti savo valia 
išėjo ir iškriko po visą žemės 
rutulį lietuvių tautos skriaudos 
ir rvžto liudyti.

„Vilnius Lietuvos gyvenime“. 
Tautieti, neatsisakyk paremti 
visiems reikalingą reikalą ir pa 
dėk išleisti lietuviams taip svar 
bu reikalą. Kaip iš artimų, taip 
iš tolimesnių vietovių prašome

DIDELIS JONINIŲ PA 
RENGIMAS WELLANDE.

Pirmas vilniečių ir pirmas šį 
sezoną šioje apylinkėje parengi neužmiršti tą dieną vilniečių pa 
mas buvo geg. 21d. Praėjo gan rengimą Wellande, Ont., o, pri 
sėkmingai. Svečių buvo susirin sidėjęs su centu sustiprinsite 
kę gan daug. Tas rodo, kad mū bendrą darbą—bendram labui.

tuviai. Be to, tą pačią minutę 
bus mintyse su mumis ir brolis 
koji Latvija ir kaimyninė Esti 
ja — tos pačios nelaimės sese 

'* Okupantai* nuo pereitų metu rVs ir to Paties smurto aukos, 
ruošiasi savaip šią sukaktį pa Liūdnieji birželio įvykiai tu 
minėti. Lietuvos komunistų par r' būti minimi taip, kad tylos 
tijos vadovybė ir marionetinė tiltas įmanomas padaryti 
tarybinė vvriausvbė isakė paga sutartu laiku: birželio 19-tosios 
minti 30.000 tautinių kostiumu, vidunaktį Maskvos laiku, ir bu 
kad jais aprengtas jaunimas tent tos pačios dienos 5 vaL p. 
šoktu ir dainuotų okupanto aki P- Niujorke, 4 vai. p. p. 
vaizdoje ant savo tautos laisvės g°je> 2 vai. pp. Kalifornijos lai 
ir nepriklausomybės kapo. Ne ku ir tt. Kur negali susiburti 
gana to, prie šios sukakties pri didesnis žmonių būrys, turi rin 
jungta 160 metų caristinio ru ktis į vieną^ vietą pavienės šei 
su jungo sukaktis. C L_r___ . ' ’ ‘ " -
abi tas okupacijas vadina išga nes> draugus ir pažįstamus. T y 
ningiausiais mūsų 
rijos įvykiais.

Mes, Laisvojo ________ __
tuviai, to negalime praeiti tylo būtume visi drauge, 
mis. Mes turime pakelti balsą Pasibaigus tylos minutei reko 
nrieš melą, šmeižtus ir smurtą, menduojame tikintiesiems mal 
Prieš okupanto užmačias turi dos už tėvynę žodžius: 
sukilti visi kaip vienas žmogus.

Tauta yra bendruomenė gy 
venti vienu visiems bendru ide 
alų, viena bendra viltimi ir vie 
nu visiems bendru tikėjimu. 
Tauta iki tol yra gyva, iki joje 
neišblėsta noras drauge eiti žy 
gyje, drauge džiaugtis laimėje 
ir drauge liūdėti nelaimėje.

Ir, žinoma, tauta bent retkar 
čiais turi rodyti savo tikėjimo 
regimus ženklus. Tų ženklų 
prasmė ir 
nuo mūsų 
meilės Lietuvai.

Ši liūdna sukaktis turi būti 
nlačiai paminėta. Mes turime 
laisvam pasauliui parodyti tik 
rąjį okupanto veidą. Mes ta pro 
ga turime dar kartą priminti laikas atitinka Montrealio lai 
mūsų tautos kančias ir skriau ką, Čikagos — Winnipegui, Ka 
dą. lifornijos — Vancouveriui.

kimuose renkant valdybas ir 
i su 

tiktų įeiti į jas ir dirbti visuome 
Skyriaus 4 metų veiklos ir nei. Dalis veiksmo žmonių, ypa 

užsimojimų ateičiai korespon tingai jaunimas dėl stokos pa 
dencinėse eilutėse nesutalpinsi tyrimo ir pareigos Tėvynei, bi 
(3 metų sukaktį minint turėjo jo būti apdrabstyti dumblu. Vi 
išleisti „Metraštį“ apie 100 suomenė, įvertindama jai pasi 
pusi.), tenka tik išryškinti ke šventusius veikėjus, gausiai 
lėtą faktų. 4 metų laikotarpy pa lankydama kultūrinius pobū 
siųsta Tautos Fondui 8330,25 vius, susirinkimus (tik lauki 

V“čika doleriai. Valdyba turėjo 44 po niai miega savo šėtrose), pati
- į sėdžius, 28 bendr. parengimus: parodo savo augštą. kultūrą, 

koncertus (ypatingai Čiurlio mantalitetą. Z.

susiskaldžiusi ir
darbo prisideda. Buvo atvyku 
siu iš Toronto, Hamiltono, Nia 
gara-Falls, Londono ir kitų vie 
tovių.

Antras VKLS St. Cathari 
nes skyriaus rūpesniu parengi 
mas rengiamas birželio 25 die 
ną, šeštadeinį Wellande su pla 
čia programa Joninių piknikas, čiai: pirm. V. Eižinas, vice pir 
Kas iki šiol nėra suradęs, ten min. A. Stankevičius, sekr. J. 
galės rasti paparčio žiedą. Ne Staškevičius, ižd. J. I’aužuolis 
žiūrint, koks oras būtų, paren ir narys A. Povoriūnas.

EDMONTON, Alberta
SPAUDOS KRONIKA

Kanados prancūzų Albertos rie, prisidengę „didžiosios de 
ir Britų Kolumbijos provinci mokratijos“ ūbaisiais, užgrobė 
jų oficiozas „La Survivance“ sa ir skriaudžia kaimynines demo 
vo gegužės 18 d. laidoje su pri kratines valstybes. Toliau laik 
gimtu prancūzams nuoširdų raštis nurodo' tų agresorių Lie 
mu, paminėjo „Nepriklauso tuvos užgrobimą ir lietuvių bei 
mos Lietuvos“ įžengimą į pen kitų Pabaltijo tautų žudymą, 
kioliktuosius gyvenimo metus. Baigdamas, laikraštis rašo, 
Pažymėdama laikraščio reikš kad lietuvių tauta begaliniai 
mę Kanados lietuvių etninės kenčia vilkdama sunkų užgrobi 
mažumos spaudos tarnyboje ko jungą. Kartu su traipsniu

> „Nepriklausomos

PAGERBTA D P MOTINA.
— 1955 m. birželio 10 d. su skriaudos tremtiniams ir gina 

kanka 15 metų, kaip radijo ko juos.
mentatorė Mrs. EdithHyder ne Mrs. E. Hyder nenuilstamai 
nuilstamai dirba su visų tauty dirba ir su lietuviais. Pakvies 
bių tremtiniais. ta, niekuomet neatsisako daly

Mrs. E. Hyder yra gimusi vauti bet kokiame minėjime ar 
Amerikoje, Springfielde, Masa koncerte ir tarti žodį, o papra 
čįuseto valstijoje. Tame pačia syta maloniai padeda išsirūpin 
me mieste ji ištekėjo už anglo, ti leidimą ir pati praveda lietu 
kuris vėliau, tarnybos įeikalais viškus pusvalandžius angliškai 
buvo atkeltas į Hamiltoną. To kalbantiesiems.
kiu būdu Mrs. Hyder atvyko į Tokiu savo darbu ir rūpesčiu_________ _______ ___
Kanadą ir visam laikui apsigy Mrs. E. Hyder įsigijo meilę ir nuo Halifaxo iki Vancouverio, patalpintas 
veno Hamiltone. Jos vyras mi pagarbą tremtinių, o kartu ir „La Survivance“ augštai įver Lietuvos“ redaktoriaus ir Lie 
rė prieš 7 metus. Turi vieną sū mūsų, tarpe. Ir Kanados anglis tina 

re nų, kuris karo metu buvo avia kuose laikraščiuose 
ve cijos lakūnas-karininkas. i

_ j____  ____  __________  — o-i Kada 1940 m. birželio 10 d. tu jai pačių anglų duotu vardu 
nizacijas kaip galima plačiau pa Musolinis ultimatiniu būdu pa „D. P. Motina .
skleisti ir išpopuliarinti tylos skelbė karą Prancūzijai, ši ži ’ 
minutės tilto mintį viso pašau nia^ buvo paskelbta visame pa apriboja vien Kanadoje.

reikšmė priklauso lio lietuvių tarpe, o ypatingai 
tikėjimo, vilties ir pavergtoje tėvynėje bei vergų

stovyklose.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komitetas.

P. S. Kanadoje New Yorko

Okupantai mos ir bendrai prisiminti gimi 

tautos isto l°s tilt° tikslas yra, kad visi vie 
ną dieną ir tą pačią minutę pa 

Pasaulio lie keltume savo mintis ir mintyse

„Dieve, kuris leidai tautas ri 
įdiegei joms laisvės troškimą, 
grąžink, prašome Tave, ir Mū 
sų Tėvynei laisvės dienas“.

*
Prašome visus laikraščių 

daktorius, radijo valandėlių 
dėjus ir visas lietuviškas orga

„Nepriklausomos Lietu tuvos Išlaisvinimo Judėjimo 
dažnai pa vos“ griežtą kovą prieš 3-čiojo veikėjo Jono Kardelio atvaiz 

matome jos pavardę su pabrėž Internacionalo agresorius, ku das. V. K. L.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą
KONSTANCIJAI ir LEONUI BALZARAMS, 

mirus jų mylimąjai mamytei.
Ivaškevičiai Gaveliai Rimšai

Mrs. Hyder savo darbus ne 
. . “ . • Jos

šaulyje, o kartu ir Kanadoje. Tą balsas pasiekia ir Ameriką, o 
pačią dieną Mrs. E. Hyder ap jos laiškai ,giną tremtinių rei 
sisprendė savanoriškai taikiniu kalus ir teises, net Jungtinių 
kauti, rašant straipsnius mote Tautų vyriausią būstinę.
rims. Po poros savaičių sun Mrs. E. Hyder užsiimtame 
kaus darbo ji tiek visus užinte darbe daug padeda ir taip pat 
resuoja, kad gauna vesti mote yra didelis tremtinių draugas, 
rų pusvalandį C.K.O.C. radijofo jos menedžeris Mr. „Jim“ Red 
ne. Tuose pusvalandžiuose ji mont.
kviečia moteris organizuoti siu Ta proga, K. L. B. Hamilto 
ntinėlius kareiviams, karo be no Apyl. Valdyba birželio 4 d., 
laisviams, Raudonąjam Kryžiui suruošė arbatėlę, Mrs. Edith 
ir pan. Tačiau jos pavardė ne Hyder pagerbti. Arbatėlėje da 
skelbiama. Tik žymiai vėliau, lyyavo visų Hamiltone esančių 
kada jos vedamos radijo valan organizacijų atstovai.
dėlės perkeliamos į C.H.M.L. 15 metų nenuilstamo darbo
radijofoną, jos pavardė paskel sukakties proga, Hrs. E. Hy 
biama visuomenei. der išsirūpino leidimą ir birže

Vėliau, kada Kanadą pasiekė Ii© 14 d., 9 vai. 30 min. per C. 
pirmieji tremtiniai — bėgliai H. M. L. radijofoną paminės pa 
nuo raudonojo' siaubo, — Mrs. baltiečių tragediją, 1941 m. bir 
E. Hyder visomis jėgomis per želio mėn. trmimų dienas.
simeta dirbti su naujaisiais imi Mes lietuviai reiškiame di

St. CATHARINES, Ont.
CHORAS IR „GINTARAS“

Niagaros pusiasalio lietuvių ganizacijose, groja tautiniams 
choras, padaręs gražią pažan šokiams, mokytojauja šeštadie 
gą, vadovaujant solistui A. Pau ninėje mokykloje, pats pasista 
lioniui, pradėjo vasaros atosto tė namus ir gražiai augina sa 
gas, po kurių dar su didesniu vo vaikučius: tris sūnus ir dvi 
ryžtu puoselės lietuvišką dainą, dukras.
Tautinių šokių grupė „Ginta 
ras“, sėkmingai vedant Z. Jaku 
boniui ir J. Bieliūnui, nutrau
kė praktikas vasaros metu. Mū rė; daugumas jau turi nuosa 
sų rinktinis atžalynas, atėjus vus namus, 52 iš 60 šeimų; yra 
rudeniui, vėl stos į darbą.

Graži šeima.

Bendras kolonijos vaizdas
Čia lietuviai gana gerai įsikū

30 automobilių. Mieste darbų 
užtektinai, šiuo metu bedarbių 
nėra. Visuomeniniai, tautiniai 

Gegužės 22 d. buvo pakrikš ir parapijiniai reikalai derinasi, 
tyta J. V. Liangų duktė vardu eidami ranka į ranką. Dar stin 
Rita Danutė. Kūmai buvo L. ga patalpos susirinkimams ir 
Puslys ir M. Grigienė. J. Lian įvairiam veikimui bei koply 
ga yra veiklus ir sumanus lie čios, kur galėtų lietuviai turėti 
tuvis. Jis dalyvauja chore, or kas sekmadienį pamaldas.

ĮSI AG AR A / ALLS
grantais. Čia ji savo radijo pus džiausią pagarbą ir padėką 
valndžių metu pasakoja angliš Mrs. Edith Hyder, linkėdami 
tai kalbantiesiems apie tremti jai ištvermės ir toliau nenuilsta 

IT TTjr . . , . .. . , . , -- taut* nių istorinę praeitį, tautinius mai dirbti ir papuliarinti mūsų
„VLIKo grupių susirinkime ninku puses buvo pabrėžta, kad papročius, tautinę muziką, pa vardą, kartu ginant mūsų rei 
taip pasisako: Vlike yra susidariusi nelegali demonstruodama tą i..„„ll.,

„Po diskusijų, trukusių apie padėtis: pirmininko ir VT na plokštelėmis, o taip pat nupaso 
penkias valandas, rezoliucija rių kadencija pasibaigusi ir jie koja komunizmo padarytąsias 
buvo priimta tokia balsų daugu nebuvo rinkti, 
ma, kuri buvo aiški ir prieš dis Tautininkų atstovas pareiš 
kusijas, būtent, šešiais balsais kė, kad „Vliko problemų spren 
prieš keturis. dime nėra pažangos. Tai yra

Socialdemokratų, laisvės ko ženklas, kad nėra pažiūrų bend 
votojų ir tautininkų pasisaky rūmo į tas problemas, arba nė 
muose buvo išreikšta mintis, ra noro ar ryžtumo joms spręs kydavo prieš veto teisę Vlike. Paprastai į koegzistenciją ei jant chorui ir solistams, pasilin
kad tuo jokios Vliko proble ti. Kas esama Vliko padėtimi Dabar, kai klausimai sprendžia narna su nusistatymu ir su išva ksminsite grojant „Trimitui“
mos neišsprendižiamos ir kad yra patenkintas, arba laiko ją mi demokratiniu būdų ir veto domis. Legalumo gi klausimu iš Toronto, be to turėsite ir
jie turės apsvarstyti, ar begalės toleruotina, tas imasi atatinka eitsės jau nėra, Tautininkai vėl daugumos valia ir sudaro lega dvasinio maisto, galėsite pasi

lumą. melsti, išklausyti pamokslą ir
---------------------------------------------- paskaitą, atrodo, kad neapsivil

— Anglijos seiman išrinktos sime nei vieno atvykstančio į

TAUTININKAI GRASINA IŠVADOMIS.
Tautininkų srovės oficiozas das daryti.

.Dirva“ 20-me nr. rašydamas Iš laisvės kovotojų ir sirengę į ją vykti? Jei ne, tai 
jau laikas ruoštis, ypač iš toli 

Vlike yra susidariusi nelegali demonstruodama1 tą" muziką kalus’irVūpesčiiiš?............ Amerikos ir Kanados mies
Garbė Tau, „D. P. Motina!“ Abi dienos bus reikšmingos 

A. M. ‘r įdomios. Čia susitiksite daug 
pažįstamu, linksmai praleisite

vo tarpe, kokių turėsime pada Kad „nėra
ryti iš to išvadų“. (Visi pabrau mo“, tai natūralu. Jeigu būtų ta Kanadoje ir Amerikoje, 
kimai ne NL). pažiūrų bendrumas, nebūtų Pamatysite gražų vaidinimą,

Anksčiau Tautininkai pasisa Vlike atskirų srovių atstovų, girdėsite gražių dainų dainuo

NIAGAROS PUSIASAL IO LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
jau visai arti. Ar jau esate pa te šokti nuo krioklio, nes griež 
sirengę į ją vykti? Jei ne, tai tai yra uždrausta!

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ
SPALVOS.

trijų dienų atostogas, nes pir rys ir Knergaitės (mokėjo) žino 
pažiūrų bendru madienį, liepos 4 d., yra šven jo, kokias pasirinkti tautiniams 

drabužiams prie savo plaukų ir 
akių spalvas. Šviesiaplaukėms 
daugiausiai tiko mėlynų, mels 
vų, žalsvų, žalių spalvų deri 
niai, <į> tamsiaplaukėms raus 
vos, raudonos, tamsiai raudo 
nos. i

Ir d-įabar dail. A. Tamošaitie 
nė (R/ R. i, Kingston, Ont.) 
ausdanjia tautinius drabužius,

toliau dalintis atsakomybe. Ūki mą atsakomybę. nepatenkinti.
ninku partijos atstovas tokios Todėl tautininkų atstovas pa Atsakomybę, aišku, demokra 
minties įsakmiai neištarė, šaky reiškė, kad „susilaikome nuo to tinėje santvarkoje neša ne ma 
damas, kad po pasimatymų Eu lesnių siūlymų ir jaučiamės žuma, kuri dažnai balsuoja 24 moterys — 14 darbiečių ir mūsų didžiąją šventę prie Nia kiekvienai atskirai parenka sp 
ropoj būsią aiškiau, kokias išva esą priversti rimtai pasitarti sa prieš daugumą, bet dauguma. 10 konservatorių. garos krioklio. Tik nebandyki aivas.
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SVARBI LIETUVOS PROBLEMA
DĖL KOKIOS LIETUVOS KOVOJAME?

Dėl nepalankių 1918—1920 pretenzijomis, jeigu dar nerasi 
m. mūsų tautai tarptautinių jė me šaukštų po pietų.
gų, tų laikų mūsų pasiryžimas, Kai Lietuvos valstybė netoli 
atstatyti Lietuvą etnografinėse moję praeityje kartą gyvavo, 
jos sienose, nebuvo įgyvęndin tai jos klausimas kaip toks tarp 
tas; Lietuvos valstybė buvo su tautiniame forume jau žinomas, 
kurta tik šiaurinėje ir vidurinė Jei įvyks rytų Europoje koks 
je tautos dalyje, kai tuo tarpu sukrėtimas, įgalinąs to rajono 
kitos mūsų tautos dalys—tiek valstybėms atgauti nepriklau 
rytuose bei pietuose, tiek vaka somybę, tai ir mūsų valstybė 
ruošė — liko svetimų valstybių ją atgaus, nepriklausomai nuo 
valdžioje. Nors ir trumpą laiką to, kiek mūsų politiniai veiks 
ta, kaip lenkai vadino, „Kauno niai daug prikalbės apie bolše 
Lietuva“ gyveno, bet prie jos vikų daromas Lietuvai skriau 
kaipo tokios, daugelis mūsų ap das, apie bolševikų žiaurumus, 
sipratom, daugelis tokią Lietu 
vą ir pradėjom vaizduotis, tik 
Vilnių dauguma dar pridėdami. 
Ir svetimoms valstybėms daugu 
moję ji, kaipo tokia, liko žino 
ma.

Uždokumentuokime

Tačiau atgavimas tų savo že 
mių, kurių po I D. kai o neatga 
vora, tikrai didžiulėje daugumo 
je priklauso nuo mūsų pačių pa 
stangų, darbo dabar. Šiandien 
ne 1918-20 metai. Šiandien

Tai, kai šiandien kalbame mums yra kitas klausimas, ko 
apie Lietuvos valstybės atstaty kia Lietuva turi atgauti nepri 
mą, kai mūsų politiniai veiks klausomybę. Štai dėl šito mūsų 
niai siekia nepr. Lietuvos vals politiniai veiksniai daugiausiai 
tybės atstatymo, daugeliui ir ir turi dirbti. Bet kaip tik to ne 
kyla klausimas, ar turimą gal matyti, 
voje ta Lietuvos valstybė, kuri 
tą dvidešimtmetį gyvavo, ar et 
nografiniuose rėmuose, t. y., 
su Vilniaus kraštu ir Mažąja 
Lietuva. Daugumos tautiečių, 
atrodo, busima, siekiama Lietu 
vos valstybė suprantama kartu 
su Vilniaus kraštu, bet Maž. 
Lietuva daugumai yra kaž ko 
kia naujiena, nežinomas, ne 
pažįstamas kraštas. Taip yra 
su mumis. Nekitaip yra su sve 
timomis valstybėmis, nuo kurių 
sprendimo daugumoje priklau 
sys mūsų valstybės likimas.

Taigi, jau daugiau kaip 10 kraštus. Tačiau iki šiol tos ko 
metų kalbame apie nepriklauso misijos savo darbų nepradėjo ir 
myibės Lietuvai atgavimą, šau neturi sąlygų pradėti. Kada gi 
kiamės į pasaulio sąžinę, o nei pradėsime tą tikrąją Lietuvą 
patys, nei tas pasaulis dar neži vaduoti? 
no, kokia ta atstatysima Lietu 
va yra ir kur jos sienos.

Geriau informuoti asmenys, _ 
kaip kokią paslaptį išgavę, sa mo klausimui, dažnai kyla klau zacijų, įstaigų, įmojjių ir pavie 
ko, kad VLIKas yra aiškiai nu simas: o gal tų lietuvių tautos nių asmenų archyvai ir kt. Iš 
sistatęs, kokiose ribose ^nepr. dalių^ .kurios nepriklausė po 
Lietuvos siekti, būtent su Vii I D. karo Lietuvos valstybei ir 
niaus kraštu ir M. Lietuva, nenorima, gal tik taip dėl ma 
Bet kaž kodėl laikoma paslap dos kalbama? Vilniaus klausi 
tyje nuo savo tautiečių, kodėl mas pasauliui jau žinomas, tai 
jie neįsąmoninami, kad Lietu jį gal ir šiaip atgausime; tas no 
vos valstybė tai nėra ta, kuri ras, atrodo, yra. Gi M. Lietu 
dėka nepalankių aplinkybių po vos atgauti, gal ir nenorima. 
I D. karo buvo sukurta? Atro Šitokios mintys kyla dar sąry 
do, kaip tik VLIKo pareiga šyje su kai kuriais kitais mūsų 
yra savo tautiečiams aiškiai politinių veiksnių veiksmais. Pa 
aiškiai duoti žinoti, kokios Lie vyzdžiui, nesuprantama kodėl, 
tuvos siekiama, kad ir jie savo kai pernai Maž. Liet.. Tarybos 
aplinkumoje padėtų tokios siek pirmininkas p. E. Simonaitis, 
ti ir būtų pasiryžę už tokią Lie būdamas Vašingtone, įteikė J. 
tuvą kovoti. Dar svarbiau yra, Am. V-bių vyriausybei Maž. 
kad svetimos valstybės žinotų, Lietuvos reikalu memorandu 
kokios Lietuvos atstatymo mes mą, tai mūsų vadavimo sluogs 
siekiame ir kuo tai pagrindžia niuose Vokietijoj kilo net nepa 
me. Ypač dabar, kada kiekvie sitenkinimas. Arba vėl. VLIKo 
nu atveju gali būti sprendžia buvo sudarytos įvairioms būsi 
mi Vokietijos rubežiai, svarbu mos Lietuvos atstatymo proble 
ir skubu svetimas valstybes iš moms nagrinėti komisijos. Ko 
anksto supažindinti, kas tai yra dėl tų komisijų darbuose, na 
ta Lietuva, kur jos sienos pra grinėjant būsimos Lietuvos 
sideda ir kokios tam yra teisės, ekonominį atstatymą, niekur 
Menki rezultatai bus, kai iš neliečiama M. Lietuva kaipo in 
anksto nesupažindinę, nuotai tegralinė nepriklausomos Lie 
kų neparuošę, kaip Pilypas iš tuvos dalis, nenagrinėjama M. 
kanapių, dargi gal neturėdami Lietuvos atstatymo, ekonominio 
nei reikiamos medžiagos, pasku įjungimo į visos Lietuvos ūkį

LIETUVIŲ DĖMESIUI

Artinasi provinciniai rinki pamirštama.
mai, per kuriuos bus išrinkti Todėl, kiekvienas rinkikas, ■ ■ ■
atstovai, kurie tvarkys provin kuris nori, kad prieš rinkimus I Vj iŠ
cijos gyvenimą — leis vieno duoti pažadai būtų vykdomi, _ *
kius ar kitokius įstatymus. Visi kviečiamas savo balsą atiduoti Vienas didžiausių šių eilučių tieji imtųsi uždokumentuoti 
mes gyvenantieji šiame krašte už CCF (The Cooperative Com rašėjo apgailestavimų dabar svarbius bei įdomius įvykius, 
matome ir kasdien susiduriame monwealth Federation), kuri yra tas> kda jaunystėje jis ne Vidutinis aritmetinis įvykis, 
su daugeliu socialinių negero yra demokratinė, antikomunis įvertino seno žmogaus atsimi pergyvenimas iš mases - blu 
vių. Pavyzdžiui: neturime patine, pramonės darbininkų, uimų. Ir spauda rašė ir mokyk kus, nebūdingas ir neįdomus 
kankamo draudimo nedarbo at ūkininkų, smulkiųjų prekybi 
veju, nėra sveikatos draudimo, ninku ir profesionalų partija, 
o senatvės pensijos yra per Jos programa yra tokia: a) 
daug menkos. Reiškia, tokiame Kad visiems būtų užtikrintas 
turtingame krašte, kaip Kana darbas su tinkamu atlyginimu, 
da, nėra net tokių sveikatos ir b) vieša programa — pastatyti 
socialinių apsaugos įstatymų, namų žemomis kainomis ir pi 
koki jau yra daugelyje neturtin gia nuoma, c) ligonines draudi 
gų Europos valstybių. mas kaip pirmas žingsnis į pil

Tačiau, ar galima sakyti, kad ną valstybinį sveikatos draudi .
čia nebūtų galima šioje srityje mą, d) 20 dol. priedo prie mė minimai nebuvo užrašyti, 
padaryti net žymiai daugiau, nešinės senatvės pensijos, e) tas žmogus žinojo štai ką: 1) 
negu yra kituose kraštuose, auto draudimo programa, kuri Nors pats gimęs po Napoleono 
Galima, bet reikia, kad išrink sumažintų automobilių draudi žygio į Rusiją 1812 m., bet iš 
tieji atstovai tuos socialinius pa mą mažiausiai trečdaliu.
gerinimus nuoširdžiai norėtų Žada nedaug, bet ką žada — 
įgyvendinti. Tiesa, kol vyksta darys ir rinkikų neapgaus, 
priešrinkiminė propaganda, net „ , ... „ . , ,
konservatoriai ir liberalai kai Kanados Lietuvių Socialdemo 
ba apie tokių įstatymų reikalin kratų Sąjungos Centro 
gumą, bet, po rinkimų viskas Komitetas.

 KIEKVIENAM LIETUVIUI ŽINOTINA
Kiekvienam lietuviui žinoti laikraščių iškarpos. Rengtų pa 

na, kad Chicagos mieste veikia rodų, vaidinimų ir minėjimų— 
VLIKo išlaikomas i------------------------r---------------, - ------- , ~ v
Lietuviu Archyvas, kuris ren ietimai, programos, katalogai ir no 1863 m- sukilimą pries ru kodėl, pav., tūli žmonis pražu 
ka ir saugo viso pasaulio lietu kt. Laimėjimu moksle, sporte sus> pažino sukilėlių ir sukili dė tiek kitų žmonių, patys for 
viu istorinę medžiaga. Todėl ir kitur pažymėjimai. Pasakytu mo malšintojų (rusų) taktiką, mahai būdami humanizmo re 
kiekvienas lietuvis prašomas at kalbu, giesmių, dainų ir muzi žinojo pavardėmis vietos žmo prezentantais. Šiandien tai aiš 
siųsti šiai įstaigai archyvinę, bi kos plokštelės (records) ir ma nes, kurie dalyvavo j>ukilime’ ku„be ^psichologijų" pagalbos, 

; bliografinę ir muzėjinę medžią gnetiniu būdu užrašymai (ta""' 
gą. pe recordings, wire recordin

Kad būtų lengviau orientuo gs). Įvairių įvykių finuos, foto
klišės.

Laiškai. Laiškų 
blankai ir vokai su lietuviškais 
vaizdeliais ir lietuviškais įra 
šais. Lietuviškos atviiutės. Pa 
rašyti atsiminimai, veiklos isto 
rijos ir kt.

2. Bibliografinė medžiaga: 
Lietuvių parašyta bet kuria kai 
ba spauda. Apie lietuvius kita 
taučių parašyta spauda. Spau 
da lietuvių išlesita bet kuria

gus į Lietuvos valstybės rė kalba.
mus, kaip tik susidaro daug Pastaba: Renkama anksčiau 
spręstinų problemų? išėjusias ir dabar einančias kny

L. Tamošauskas. gas ir laikraščiu komplektus ar
Red. turi pastebėti, kad St. jų dalis (rimto turinio ir juokų, 

Seimo pasisakyta už Lietuvą spausdinti ir ranka rašyti), 
etnografinėse ribose. To niekas 3. Muzėjinė medžiaga: Baž 
pakeisti negali, nes taip parei nytinės ir organizacijų vėlia 
kšta tautos valia. Bet mūsų vos, antspaudai, ženklai, šarfai, 
spaudoje šia prasme yra prira uniformos ir kt. Įvairiomis pro 
šyta visokių nesąmonių. Todėl gomis gauti ordinai, medaliai ir 
aiškumas būtinas. kiti pasižymėjimo ženklai. Iš

Po 10 metų mūsų vadavimo 
veiksnių šauksmo pasauliui at 
statyti Lietuvos nepriklausomy 
bę, pernai VLIKo ir V.T. pir 
mininkams esant J. 
bėse, buvo sudarytos 
sijos: viena Vilniaus 
antra Maž. Lietuvos 
nagrinėti. Reikia manyti, kad 
jos sudarytos tų kraštų doku 
mentacinei medžiagai jutošti, 
rinkti: Reiškia, joms atlikus sa 
vo darbus, bus svetimos valsty 
bės supažindinamos su mūsų 
pretenzijomis ir teisėmis į tuos . , „ c-- . •1 - 1 tis, ką reikia siųsti, žemiau pa grafijų negatyvai ir

tiekiamas siųstinų dalykų sąra Rankraščiai, 
šas:

1. Archyvinė medžiaga: Or 
ganizacijų protokolų knygos, 

Akivaizdoje to paslaptingu kongresų, konferencijų ir kitų 
mo, to delsimo, to neveiklumo suvažiavimų protokolai ir kt. 
pagrindiniam Lietuvos atstaty Vienuolynų, parapijų, organi

.Am. V- 
dvi komi 
klausimui 
klausimui

i ir neįdomus 
lose mokytojai aiškino, kad la dalykas. Reikia, kad būtų fik 
bai verta užrašyti senų žmonių suoti kraštutinės įtampos per 
turimas žinias apie įvykius; gyvenimai ir įspūdžiai, didelės 

pat jie 
o tiesa.

bet trūko Įtikinamumo, gal svarbos dalykai. Tuo 
vaizdingumo ar gero pavyz turi būti ne fantazija, 
džio, kad jaunuoliai ne forma šitoki dalykai būtų svarbūs 
liai, o iš esmės būtų apie tai in ateičiai. Taip pat jie būtų ir 
formuoti ir padarytų, ką gali, geras liudininkas apie mūsų 
Ir tuo būdu turtingi seno žmo tautos kultūrą, nes tai rodytų, 
gaus, reto toje apylinkėje, atsi kad ji pati sugeba susidaryti 

O aruodus, o ne semti tik iš sveti 
mų.

Pasaulio lietuvių archyvas 
Čikagoje kaip tik yra tokia vie 
ta, kurioje laikomi toki daly 
kai. Tasai archyvas turi ir įga 
liūtinius vietoje. Reikia tik, 
kad turintieji ką parašyti rašy 
tų. Kad šis svarbus dalykas bū 
tų padarytas, reikia ir iš ben 
druomenės pusės tam tikrų pa 
stangų.

Ateis laikas, kada žmonės

tikrų liudininkų pasakojimų 
žinojo, pas kuriuos ūkininkus 
jo kaime buvo apsis*>ję pran 
cūzai, kaip jie elgėsi, ko reika 
lavo iš žmonių; žinojo kai ku 
riii prancūzų viršininkų pavar 
dės, jų pomėgius ir vietos žmo 
nių reakciją į tos dienos įvy 
kius. 2) Pats buvo ėjęs bau 
džiavą 3 metus, žinojo jos tvar 
ką, žmonių pažiūrą į ją, žinojo studijuos, sukurs versijas, dok 
ponus vardais, kurie mušė ir torizuosis, grįš nuomones psi 

Pasaulio akademijų plakatai, biletai,‘kv kaiP mušė žmones. 3) Pergyve ekologijomis ir dar kuo nors,

pergyveno rusų grįžimą. ir žinomi viršūnėje stovėjusių
Visi šie jo prisiminimai bū kenkėjų vardai ir kilmė. Jų pa 

davo iliustruojami faktais, vie likuonys leidžia literatūrą, ku 
tų ir žmonių vardais, įvykių ri ateityje painios protus ir da 
scenų atpasakojimu. Deja, tai rys daktarais. Nereikalingo dar 
nebuvo uždokumentuota. o ka bo ir ateities klaidų būtų išven 
da suprasta to vertė, žmogus gta, jeigu dabar būtų užrašyta 
jau buvo miręs. teisybė apie tai aiškiai ir be pa

Dabar taip pat vyksta tau gražinimų.
tai dideli dalykai. Visi tai ži Yra ko rašyti, todėl reikia 
no; bet reikia, kad faktus žinan rašyti neatidėliojant. I. D.

Lietuvos atsivežti suvenyrai: mas ginklų gamybai, Kanados 
gintaras, žemė, pinigai ir kt. atominiai tyrinėjimai yra nu 
Drožiniai, audiniai ir kt. Foto kreipti grynai taikos reikalą 
grafijos, paveikslai, žemėlapiai, ms, tarnaus tolimesnėms atomo 
planai, modeliai ir kita vaizdinė jėgos studijoms. Naujasis reak 
priemonė. torius bus paleistas į darbą

Istorinę medžiagą galima siu 1956 m. birželio m. ir tai bus 
sti ir dideliais kiekiais, nes Šv. vienas iš geriausių pasaulyje. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
šiai įstaigai duotose erdviose 
patalpose vietos yra. Adresas: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 W. Marquette Rd., Chica 
go 29, Ill., USA. 

PLA Direktorius. 

ATOMINIS REAKTORIUS 
JAU BAIGIAMAS.

Talpus plytų ir plieno pasta ■ Italijos valdžia veda plačiu 
tas jau baigiamas statyti ant mastu žemės reformą, 
Ottavos upės kranto netoli naujus ūkius ir kaimus 
miestelio Chalk River, Ont., da sveiką pragyvenimo 
125 mylios į šiaurę nuo Otta bedarbiams, mažažemiams 
wos. darbininkams. Ypač plati že

Pastatas priglaus naująjį ato mės reforma vedama Pietų Ita 
mo energijos reaktorių, kuri lijoje, kur iki šiol viešpatavo 
dirba Atomic Energy of Cana skurdas. Dabar, vos praėjus 2 
da Ltd., tai yra karališkoji ben metams nuo žemės reformos 
drovė, kuri administruoja Ka įvedimo, apskaičiuota, kad šei 
nados atominę programą ir mų pajamos padidėjo net 5 kar 
darbus. tus. Labai įdomu, kad žemės

Šis reaktorius, kuris kainos reformai yra priešingi turtuo 
tinę minutę išlysime su savo ir pan. klausimai, nors, ją įjun 40 milionų dol., nebus naudoja liai ir komunistai.

Iš

Knygų rinkoje pasirodė
J. Vaičeliūno knyga 

„TĖVYNĖS SARGYBOJ E“.
Tai Lietuvos karininko — karo lakūno^ atsiminimai iš 
1932-41 metų. Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta 
gerame popieriuje su 15 kariškų nuotraukų ir menišku 
dail. T. Valiaus viršeliu. Knygoje patalpintas 1932 m. 
karo mokyklą baigusių karininkų sąrašas, 4 p. pulko ka 
rininkai 1932 m. žuvusieji bei mirusieji karo lakūnai. 

Knygos kaina — 3 dol.
Gaunama pas autorių

195 Drinkwater Str. Sudbury, Ont., Canada 
ir pas knygų platintojus.

Reaktorius, kaipo šito viso 
projekto centras, bus priglaus 
tas pastato, kuris turės sienas 
6 pėdų storio su specialiu ce 
mentu apsaugoti darbininkus 
nuo pavojingo spinduliavimo. 
Bus įruoštos šešios laboratori 
jos įvairiems tyrinėjimų darba 
ms dirbti. (CS).

steigia 
ir duo 
šaltinį 

ir

Statyba, kuri jau pradedama, čiau Kitimato jėgainė nesiekia ks baltaodis dar ir supratimo 
, tik indėnai apie ją 

artimiausio geležinkelio ir per mąją dalį, kuri kainuos 270 mi gų. Apskaičiuojama, kad Yuko kalbėdavo, kaip apie tolimą le 
1883 m. vienas JAV 

leitenantas, Frede 
gyventojų ir iki to laiko kaštuos daugiau, riek Svatka, plaustais ir odos 

rėdamas supratimo, kad ko ne žus ir palaimintas, jog vienas miestą. To tvenkinio dėka čia kaip bilioną dolerių. Už penke valtimis perplaukė ir ištyrė Yu
ranka pasiekiamai randasi mais senas indėnas, kalbėdamas su bus kultivuotas 60.000 ketvir to dešimtmečių Yukono upė kono upę.
to, tyro vandens ir medžių ik oblate misionierių, jam taip pa tainių mylių plotas. Metalų lie bus užtverta tvenkiniais per Tiesa, rusai buvo pasiekę Yu
valiai. Čia yra šiaurės žvėrių, sakė: jiklos ir rafinerijos čia gamins tris šimtus mylių ir teiks vidų kono upę dar 1832 metais, per
vadinamų musk ox arba avibos „Mano tėve, tu man papasa plieną, kobaltą, nikelį ir manga tiniškai 10 mil. arklių jėgos, sikeldami iš Sibiro, bet jie upės 
(mišinys iš avies ir karvės) ro kojai apie dangaus grožybes, 
jus, ir čia jie, žmonių nekliudo Pasakyk man dar vieną dalyką, 
mi, nuo nežinomų laikų ganosi, Ar dangus yra gražesnis už ovi 
------------- --------- bosų (musko bulių) kraštą va 

«. j- mt. i-------------- . saros metu? Kur per kalvas------- --------- Š?ndien Thelon rezervatas slenka miglos ir va£denys yra 
Neapmatomose Negyvos laba^gr^iai Niekas labaį mėly° ir klykiai (iOOns)

taip dažnai klykia? Tai yra la 
bai gražu, ir jei dangus yra dar 
gražesnis, tai aš mielai sutinku 
ten ilsėtis, kol labai labai pasen 
siu“.

Yukono kraštas atgyja
Didžiausioji naujiena Kana 

dos šiaurėje šiandien yra, kas 
darosi Yukono upės versmėse. 
Kas čia darosi, žada pralenkti 
net nesenos praeities Klonkide 
gadynę. Yukono augštupyje 
statomas milžiniškasis Frobi 
sher tvenkinys, tikslu pakinky 
ti Yukono upės vandenį, žada 

o ________ . ... pralenkti ir Kitimat ir St. Law
rė visai netoli šios oazės, netu per 1.200 mylių nuo Aliaskos rence projektus.

Palinkime Kanaaa
KANADOS ŠIAURĖ.

Rašo J. Pronskus.
S.

Žaliuojanti oazė pilkoje 
tundroje.

Įdomus reiškinys yra Thelon 
žvėrių rezervatas (Thelon Ga 
me Sanctuary) Tuščiosios Že 
mės (tundros) viduryje. Kiek __
viena dykuma turi savo oazių veisiasi ir tunka, 
(žaliuojančių sklypų), taigi ir 
Kanados arktinė tundra turi sa 
vąją- 1 — .......
žemės platybėse staiga užtinka neturi teises Įžengti į si 15.000 
mas sodriai žalias didžiulis slė ketvirtainių mylių rezervatą be 
nis. Dvi upės, Thelon ir Han ypatingo leidimo, ir leidimai 
bury čia susibėga ir jų!sudaryyra duodami tik labai retais at 
tame plačiame slėnyje, 'kadaise sitikimais. Nuo 1926 metų, kai 
buvusiois kontinentinėsjūrosvie ^a buvo įsteigtas rezervatas, 

toje, šiandien vešliai auga di 
džiuliai elglynai, žaliuoja sod čia buvo įžengusi. Tik būreliui

dar vargu gyva žmogaus siela

rios pievos ir karklynai. Upių mokslininkų buvo leista čia da 
ir mėlynų ežerėlių krantai tur ryti tyrimus. Buvo rasta, kad 
tingi balto švaraus smėlio pa šioje vešlioje milžiniškoje oazė 
plūdymiais, kokių pavydėtų je miškai aidi nuo raudongurk 
net Vaikiki pajūrio maudyklės, lių (robins) ir pievos nuo vevir

Ši oazė yra tiek rūpestingai šių čiulbėjimo, ir girios pilnos 
gamtos paslėpta, kad vienas ty briedžių (caribou), meškų, vol 
rinėtojas John Hornby su verinų ir ovibosų. Ežerai ir 
dviem jaunais anglais badu mi upės „pilnos" žuvies. Atstu

pasienio ir per 1.200 mylių nuo
Labradoro, per 500 mylių nuo numatyta iki 1962 m. baigti pir pilnų dviejų milionų arklių jė neturėjo,

500 mylių nuo artimiausios jū lionų dolerių. Iki to laiko čia no projektas bus galutinai baig gendą. Tik 
ros (Arktikos okeano) šis ižo numatoma išaugsiant nuo 20 tas gal tik už pusės šimto metų kavalerijos 
liuotasis pasaulis yra tiek gra iki 30 tūkstančių

nezę po 400.000 tonų per me 
tus. Vandens energijos pajėgu 
mas čia apskaičiuojamas di 
džiausiąs visame Vakarų pusru 
tūlyje. Apskaičiavimai parodė, 
kad čia lengvai galima pasiekti 
5 milionų arklių jėgų energiją, 
kas reiškia dukart daugiau nei 
visas St. Lawrence Jūrų Kelias 
pagamins. Frobisher kompani 
ja numato išleisti 700 milionų 
dolerių 4,3 miliono arklių jėgų 
energijai pasiekti. Tam tikslui upė turi tekėti 2.200 mylių, kol 
Yukono upė bus iškelta visos pasiekia tą patį vandenynai Iš 
eilės tvenkinių ir tuomet jos sprogdinus tunelius per Rocky 

, bent daliai upės van

Yukono vertė ypatinga yra šia netyrė, o tik supirkinėjo kailius 
urei ir visai Kanadai ta, kad tas prie tos upės žiočių Beringo pa 
milžiniškas energijos centras jūryje.
yra tik per 45 mylias nuo Šiandien Yukono upė ir jos 
jūros, Pacifiko, per kurį į Yuko daugybė šakų milžiniškame slė 
ną laivai galės atplaukti iš viso nių ir kalnų labirinte turi savo 
pasaulio. garsią praeitį. Čia yra šiandien 

. . x.. jau istorija virtusios vietos,Yukono upe yra tikras gam kai Fort JSelkirk> Fortymile, 
tos originalas, kokio kito šioje Cir£le Cit Miles Can į Klo 
nlanprmp norą Ine vpramoe \ .

ndike, Chilcot Pass, Whitehor 
se, Dawson City ir kt. Po 1900 
metų aukso karščio Nome ir 
1906 m. Fairbanke, Yukono 
krašto garsas buvo pradėjęs ny 
kti. Dawson City, aukso įkarš 
čio metais turėjęs arti 40.000 
gyventojų, šiandien beturi vos 
450, tik Whitehorse, būdamas 

Dar 1789 metais, kai Alck navigacijos pradžioje, tebeturi 
sandras Mackenzie, pirmasis apie pustrečio tūkstančio gy 

Panašią operaciją varo Aliu baltas žmogus, perplaukė išil ventojų, kurie būdami arčiau 
minijaus kompanijos milžiniš gai ir ištyrė milžinišką upę, įte šiai pradedamosios statybos su 
kasis tunelis per kalnus prie Ki kančią į Arktikos jūrą, Macken nauja viltimi žiūri į didelę atei 
timat, Britų Kolumbijoje, ta zie upę, tai apie Yukono upę jo tį.

planetoje nėra. Jos versmės 
(pradžia) yra tik per 15 mylių 
nuo Pacifico vandenyno, bet

eilės tvenkinių ir tuomet jos Į " ~ '
vanduo kris per kalnus tūkstan kalnus, 1____
čio pėdų tuneliais, varydamas dens nebereikės daryti “tokią ii 
galingiausias turbinas arti Ta gą kelionę.
ku Inleto Ramiojo Vandenyno
pakraštyje.



4 Pfc&i
_____ ... . -

nepriklausom a Lietuva 1955. VI. 8. — Nf. Jj (423)

HENRIKAS NAGYS

PASTABOS APIE 1954 METU
GROŽINĘ. LIETUV IŲ LITERATŪRĄ

KELIOS MINTYS APIE JONO AISČIO KŪRYBĄ
(Kalba, pasakyta gegužės mėn. 28 dieną, Vinco Krėves vardo 
literatūrinės premijos įteikimo iškilmių'metu, Montrealyje).

Neįmanoma keliais sakiniais ką poetinį pasisakymą, į naują 
pasakyti tO', ko knygos neišsa mažos, tik ką pradėjusios gy 
kytų. Todėl tai tebus bandymas venti laisvę po šimtametės ver 
veidrodžio šuke pagauti nors gijos, tautos atstovo ir žmo 
mažą dalelytę plataus ir gyvo gaus kūrybinį credo. Aisčio po 
gamtovaizdžio, kur spindinčių ezija buvo — ir tebėra — nuos 
vandenų platuma ir žmogaus tabi tokiam savo visuotinume, 
sielos sietuva — neišmatuoja kur lietuviškasai jo 
mos kasdieniškais matais. Poe charakteris 
zija yra keistas žmogaus krau 
jo ir žmogaus žodžio junginys, 
kurio skonį ir svaigulį, šilimą 
ir skaidrumą pajaučiame lab 
jausia tada, kai esame vieni su 
knyga, — bet koks atpasakoji 
mas, bet kokia interpretacija 
tėra vargani surogatai, niekad 
neatstojantys pačios kūrybos.

Jonas Aistis (tuomet pasira Q saulė leidosi balta, pailsusi— 
šinėjęs Jonu Kossu-Aleksandra Ji leidos nežinion į rūką tiršta— 
vičium) pirmąja eilių knyga — Mačiau, sutąsė spindulius 
Eilėraščiais — 1932 metais, atė konvulsijos,
jo mūsų literatūron toks savi Mačiau ir vakarą, kaip žmogų’ 

mirštant.
Ir visai tikras, visai artimas, 

nesužalotas jokia maniera ir jo 
kiu patosu, skamba jau antra 
jam rinkinyje gimtos žemės

per priespaudas, vergijas 
baudžiavas.
Kiek to mano kraujo teka, 
O nežydi žodžiu nai... 
Pėdsakus manuosius seka 
Mintys juodos, kaip vainai: — 
Iš Medūzos kraujo lekia 
Baltas žirgas su sparnais, 
Kad chimeros plieno akys 
Užugestų amžinai. . .

„Užgęsę chimeros akys“, 
1937 metais išleista Aisčio ket 
virtoji poezijos knyga, apdova 
nota augščiausia nepriklauso 
mos Lietuvos literatūrine pre 
mija (valstybine) dar kartą, 
kondensuotai ir auksakalio iš 
baigimu, suteikia pasakos ir Lu 
na parko v'arijantus, žmogaus 
tragiškos kelionės skaisčiai lie 

koks nerimas, psnojantį ir ūmai gęstantį fina 
Koks sunkus sielvartas mane lą.

apėmęs, „Aš tik tau visas širdies gelmes 
Toli balti laivai liūliavo atversiu,

mariomis, Kaip aš niekad, kaip aš niekam 
nesakiau. 

Nusiplauk nekruvinos aukos

poezijos 
išlaikytas ir giliai 

asmeniškam žodyje:
O Viešpatie, koks vakaras,

Laivai balti, kaip baltos 
chrizantemos.

Mano, mano žodžio kruvina 
auka“.

Taip poetas mums pasako sa 
vo didžiąją paslaptį apie žodį, 
žiedą, pumpure nuvystantį ir 
mirštantį pakeliui į pasaulį. In 
tymesnio, atviresnio, tiesaus Ii 
gi skaudumo, tokio kito poeto 
mes savo' poezijoje neturime ir 

vardas; mes nebuvome girdėję kažin kada turėsime. Jeigu pro 
su gilesniu pietizmu ir tyresniu vieno vienintelio žmogaus liki 
sielvartu kalbėtų posmų:
,,O jūs, melsvi šilai, o nykios 

platumos!
Aš jūsų sielvarto, jūs sppulio 

dalis, 
Gal todėl, mano balsas bus 

nesvetimas, 
Kaip man nesvetimi atodūsiai 

žali...

kulturwwkro^ika
KLB KULTŪROS FONDAS

1. Moksleivių premijos I pr. 30 dol. — M. Pusdešry 
KLB Kultūros Fondas, tęs tė, Hamiltono mokyklos.

Kitos šio konkurso premijos 
sijos tradiciją, paskyrė mokslo nepaskirtos, nes pateiktieji dar 
metų pradžioje paskelbtų kon bai neišpildė konkurso sąlygų, 
kursų premijas:

Dainų užrašymo konkursas
Sąlygos: užrašyti, išmokti 

žodžius ir melodijas galimai di 
dėsnio kiekio lietuviškų dainų.

Konkursą laimėjo: I premi 
ją 30 dol. — D. Choromansky 
tė, užrašiusi ir išmokusi 152 
dainas; II pr. 25 dol. —M. Pus 
dešrytė; III pr. 15 dol. — G. 
Brechmanas. Visi Hamiltono 
vysk. M. Valančiaus lit. mokyk 
los mokinai; IV pr. — 10 dol. 
V. Januševičiūtė, Toronto Mai 
ronio vardo lit. mokyklos moki 
nė; V pr. 5 dol. — M. Pakaus 
kaitė, Windsoro liet, 
mokinė.
Dienoraščio

Sąlygos: 
bent 1 — 2

tas, kad jį tuojau pastebėjo visi 
ir žinojo visi: naujojo ateivio 
žingsniuose girdisi taktas ir ai 
das tų, kurie eina vieniši ir to 
Ii. Eina keliais, likimo paskir 
tais, vaikščioti Li-Tai-Po, Dan 
tei, Vergilijui, Francois Villon, 
Edgar Allan Poe ir jų broliams, 
draugams ir artimiesiems. Au 
tentiškas balsas, naujas ir švie 
žias, liūdnas ir veriantis. Kaip 
vėliau mes, jaunieji skatytojai, 
jį vadinome — Kossu balsas: 
Kažin kas taip bėga, 
Valandas taip neša — 
Paskutinės jėgos, 
Paskutinis lašas. 
Žalias vyšnias vėliai 
Baltos šalnos kausto. 
Kad taip visą g'ėlą 
Rašalu išspausti!

Kossu balse girdėjosi mūsų 
liaudies dainų refreno minori 
nė gaida, Lietuvos rudenio lie 
tus ir gervės, skrendančios pas 
kui saulę, žnigsniai ant drėgno 
miesto asfalto žmogus, kuris ne 
mėgaujasi, bet gyvena liūde 
siu, lyg kasdiene duona. Kossu 
poezija buvo paprasta, tartum daro žmonių giminės turtu, rašy Neprasmingoj karuselėj 
įbrėžta aštriu kaltu medžio žie tu tūkstančiais kalbų ii tarmių Mudu sukamės.
vėn, poezija, nejieškanti efektų per tūkstančius metų. Tokia bu 
tik atviros žmogaus širdies.

Ir kai Jonas Kossų-Aleksan 
dravičius išleido 1934 metais 
antrąją eilių knygą Imago Mor
tis, jis seniai nebebuvo debiu 
tuojantis, nei pirmuosius žings 
nius žengiąs jaunas poetas, jis 
buvo jau — per tuos keleris me 
tus — tapęs (kaip jo draugas 
Antanas Miškinis, puikiai mu 
ms pristatytas premijuotoj kny 
goj „Apie laiką ir žmones“ sa 
kydavo) poetu iš Dievo malo 
nės. Aisčio karta, turėjusi lai 
mės gyventi ir kurti mūsų lite 
ratūros aukso amžių, tuo metu, 
tikra to žodžio prasme, pradėjo 
—neužmirštamą mūsų literatu Žmogui amžinai, 
roj — individualistinės lietuvių

arba:
Iš ūkanoto rūškano rudens
Paklydęs gervių sielvartas

skardėjo.
Ir gaila man tų metų ir 

vandens,
Kur šita ūkanų tyla tekėjo.

Neišcituojami posmai, kurių 
gausu, kuriuos dabar pervers 
darni vėl gyvename poeziją. Po 
eziją, kuri pragyvena karus, Nejieškokim kaip išminčiai, 
valstybes ir išrtėmimus ir pasi Tikslo ir prasmės —

ir do tariamus didžiūnus.
Prieš vergiją išėjo Aistis ki 

tu rinkiniu 1942 metais „Be 
Tėvynės Brangios“ — buvo 
prakeikimas vergų pirkliams 
ir paguoda, padrąsinimas ir ti 
kėjimo apoteozė savo kraštui. 
Ir „Nemuno ilgesys’', (1947) damas buvusios Švietimo Komi 
tebebuvo kovotojo žodis. Poe 
to, padėjusio plunksną ir paėmu 
šio kardą. Poeto, kuris žino, 
kad yra valandų, kai karys ir 
poetas turi būti tam pačiam ap 
kasė ir valgyti tą pačią karčią 
duoną. Ir lieti kraują — tą patį 
kraują už tą patį tikslą. 
Suplevėsuos, kaip būdavo, 

trispalvė 
Ir aikštėsna vėl virs minių 

minia — 
Sutraiškinsi tu šliužą 

devyngalvį,
Kur gniaužia šiandien mūsų 

krūtines.
1951 metais Jonas Aistis iš 

leido aštuntąją eilių knygą „Se 
šuo buitis”. Šioje vandenų pu 

katarsiu, sėje, mūsų tarpe. Tai grįžimas 
atgal svajonėn, kovotojo už že 
mę grįžimas kovon už pasaką, 
kaleidoskopas visų savo eilių 
pasaulio, susitikimas su seserim 
poezija. Susitikimas poeto, ku 
riam poezija buvo vienintelė 
draugė sielvarte ir džiaugsme. 
Susitikimas žmogaus, kuriam 
žodis buvo didžioji magija ir 
raktas karalių pilin.

Ir liko Aistis, vienas pačių di 
džiausiųjų mūsų poetų (ir tai 
sakome ne prakalbinę ir ne pa žodis liko ir liks mūsų žemės jos egzistavimo sąlygomis. Bu 
tetine prasme, bet giliai tikėda 
mi ir sąmoningi tokiu vardu) 
žmogaus ir žemės poetas, rin 
kęs žodžius paprastų papras 
čiausius savo eilėms, lietuvis ir 
poetas laureatas, žinojęs savo 
pašaukimą ir pažinęs savo že 
mės skausmą. Ir nėra, tikriau 
šia, skaudesnių ir tikresnių žo 
džių, parašytų Jono Aisčio, Lie 
tuvai ir mums, kaip šie, atspaus 
ti „Pilnatyje“, rinktinėj eilių 
knygoj, išleistoj Vokietijoje:

mą galima žvelgti, kaip pro tra 
pų stiklinį mediumą pačion bū 
tin, pačion šerdin gyvenimo 
ūgių, tai Kossu vardas ir poezi 
ja yra tokios išbaigtos žmogiš 
ko atvirumo kūrybos sinonimai. 
Jei kada mūsuose buvo poezija 
rašyta krauju — ji buvo rašyta 
Aisčio. Visi tokie posakiai tam 
pa trafaretais, bet iš tiesų rašy 
ti krauju, rašyti visu gyveni 
mu, yra neapsakoma jokia for 
mule. Tai yra išpažinta tiesa 
ir auka skaitytojui, tokia auka, 
kurios dydžio ir reikšmės lygiai 
apsakyti negalima. Ją galima Vienas kraujo lašas būt tave 
tiktai priimti — jei žmogus nė nuplovęs,
ra dar nužudęs savęs— ir ja gy Bet varge jo vieno tu pasigedai, 
venti. Poeto tiesa yra širdies Nors stiprybę sėmėm iš gilios 
tiesa. Tiktai širdies. senovės,

Liko netesėti mūsų pažadai, 
Vienui vienas žodis būt tave

mokyklos

K. Fondo valdyba apgailės 
tauja, kad dalis mokyklų nepa 
rodė šiais konkursais susidomė 
jimo ir tuo praleido progą pa 
gilinti vaikų lietuvių kalbos mo 
kėjimą.

2. Baigiantis 1954-55 mokslo 
metams K .Fondo' valdyba svei 
kiną vieną darbo barą užbaigų 
sius mokytojus bei mokinius ir 
linki gražiausių vasaros atosto 
gų.

KLB Kultūros Fondo V-ba.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ 

WIESBADENE
Šokėjų grupė, vadovaujama 

kūno kultūros mokytojos A. 
Grinienės, lankėsi Wiesbadene,konkursas

dienoraštį kur naujai pastatytoje amerikie 
_____  ________ t savaitę iki čių gimnazijoje pademonstravo 
1955 m. gegužės 1 dienos. lietuviškus tautinius šokius. Į 
______________________________  šį pasirodymą jį buvo pakvies 
vė, kaip šilainės smėlio sauja, ta vietos amerikiečių kariuome 
pasiimta užjūrin amžių am n^s oro pajėgų vadovybės, 
žiams. Ir kai mes savo pasta Prieš šokius inž. Rudys supa 
bas čia baigiame ir užleidžiame žindino publiką, kurioje dau 
sceną šios dienos laureatui, ir giausia buvo amerikiečių moki 
kas daug svarbiau poetui, kurio nių, su Vasario 16 Gimnazija ir

rašymo 
rašyti 

kartus i

nuosavybe, šitą valandą ir vėl vo sušokta 10 šokių. Po pasiro 
tegalime pasakyti savo negalią dymo šokėjai buvo pavaišinti ir 
veidrodžio šuke susemti tą pla pavežioti po Wiesbadeno mies 
taus pasaulio šilimą, meilę ir tą. Paskui šokėjai buvo pakvies 
liūdesį. Tenublanksta tad šie ti į karininkų klubą, kur buvo 
keli žodžiai prieš poeto žodį, ši susirinkusios karininkų šeimos, 
ta dalelytė galbūt užčiuoptos Šokėjai buvo pasveikinti klubo 
Aisčio ir Kossu žemės ir žmo vadovės. Į jos sveikinimus atsa 
gaus, kurią mums davė vargdie kė kūno' kultūros mokyt, p. Gai 
nio lopšys, išsupęs visus Lietu liūs. Vėl buvo sušokta 10 šo 
vos vaikus ir pilka lietuviška kių, palikusių žiūrovams gerą 
žemė, išmaitinusi visus savo po įspūdį. Šokėjus žadėjo kviesti 
etus. Henrikas Nagys. vėl pasitaikius progai.

AKTAS.
Tūkstantis devyni šimtai pe 

nkiasdešimt penktų metų gegu 
žės mėnesio vienuoliktą dieną, 
Montrealyje, Kanadoje, susirin

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
J. Vaičeliūnas. TĖVYNĖS 

SARGYBOJE. Lietuvos karo 
, lakūno atsiminimai. Leidinys 
i iliustruotas. Knygos kaina 3 do 

kusi posėdžio Vinco Krėvės leriai. Knyga gaunama „Nepri 
apgynęs, vardo literatūrinei premijai skir klausomos Lietuvos“ redakcijo 

Bet varge jo vieno tu pasigedai, ti jury komisija (Dr. H. Nagys je.
x_j x. —pirmininkas — Lietuvių Aka

deminio Sambūrio atstovas; V. 
Jonynas — sekretorius — Liet.

Mes visi žadėjom mirti už
tėvynę, 

Liko netesėti mūsų pažadai.
Ir premijuotoji knyga „Apie Akad. Samb. atstovas; Nariai.

Ir 1940 metais, kai už kele laiką ir žmones“, parašyta bele J. Žmuidzinas — Lietuvių Ra 
tos mėnesių ėmė svetimi karei tristiniu žodžiu, grąžina mus at šytojų Draugijos atstovas; J. 
viai žudyti mūsų žemę ir mūsų gal į Jono Kossu-Aleksandravi Kardelis — Kanados Lietuvių 
žmones, išleista buvo Jono Kuo čiaus, Jono Aisčio poezijos gam Bendruomenės atstovas; K. Ve 
sos Aleksandriškio „Poezija“; tovaizdį, kur žmogus, kur ber selka — Lietuvių Akademinio 
tai buvo tarytum literatūrinis žai, kur mėlyna šilo juosta ir Sambūrio atstovas) ir apsvars 
testamentas daugeliui mūsų, kur karalaitė ir mirtinai pašau čiusi visas, 1954-taisiais metais 
testamentas ir suma viso, kas tas legendos elnias, kur neišsi išleistas, dar nepremijuotas, lie

Ar ne čia, ne žemėj gęso 
Šypsenos veiduos?!
Kas už tikslą, kas už prasmę 
Laimę atiduos?..

VARPAS 2 nr. 1955 metų 
Kaina 1 doleris. Labai įdomus 
ir aktualus turinys. Straipsniai: 
Prof. Dr. V. Kanaukos, Prof. 
Dr. J. Pajaujo, H. Blazo, J. 
Audėno, L. Griniaus, V. Aisei 
kos ir kitų Žurnalas gražiai at 
spaustas „Lietuvių Enciklope 
dijos“ leidykloje ir gražiai iš 
leistas. 102 puslapiai. Žurnalas 
gaunamas 
Lietuvos”
George St., Ville Lasalle, Mont 
real 32, P. Q., Canada.

AIDAI 4 nr. Graži laida.
UŽUOLANKA Nr. 3, balan

vo antroji Aisčio knyga Imago 
Mortis. Tokia ir trečioji — Inty 
mios giesmės (1935). Pasaka 
ir karalaitė yra poezija, spindin 
čių vandenų legenda, kadaise 
motinos rankom, akim ir širdi 
mi paimta ir atiduota sūnui, so 
dai už geležinių vartų, kurie su 
raižo rankas, karaliaus elnias 
pervertas vilyčios. Nėra galo po 
eziios vardams, nėra irbų poe
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to regėjimui, nėra pabaigos jo ĮjUVO tyriausio ir tikriausio mū pildžiusių svajonių chimeros ir tuvių grožinės literatūros kny
sų literatūrinėj tradicijoj, nužu pilkos nedalios lietaus plakamos gas, nutarė, keturiais balsais, 
dytoj birželio 15-tąją vienu bar lietuvės moterys, kur melancho skirti Vinco Krėvės vardo lite 
baro smūgiu. Poezija — Aisčio hškas mūsų žemės pavasaris — ratūrinę premiją Jonui Aisčiui 
knyga, mūsų knyga, mūsų že yra viena, yra nedaloma, kaip už literatūrinių atsiminimų kny 
mės knyga. Knyga, kurios išlei kūnas ir kraujas; kur Aisčio gą „Apie Laiką ir Žmones“, džio mėn. Gausiai iliustruotas 
dimo data kada nors bus labjau draugai praeina amžinųjų poe kurioje autorius išraiškiu ir numeris. Laikraštis skelbiasi:

Kossu - Aleksandravičius bu nepamirštama už pačią okupa tų apsiaustais prisidengę pilkas nuotaikingiu žodžiu atkuria ne „Dailės, literatūros ir kultūros

skausmui, nes
Gal nereiks ir pasakų tau sekti, 
Nes ir tu žinai, 
Kad taip reikia vis keliaut į 

naktį,

„Nepriklausomos 
redakcijoje: 7722

poezijos laikotarpį. Kossu-Alek vo daugelį kartų apšauktas pe ciją.Nes tironai niekad nėra dar sermėgas, kur auga miestai ir priklausomos Lietuvos literatu mėnesinis laikraštis“. Redakto 
sandravičius stovėjo atokiau simistu ir liūdnu poetu. Per nugalėję dainos. Todėl šian vėliavos laisvam krašte dengia rinio gyvenimo epizodus, vaiz rius A. Vilainis-Šidlauskas, lei 
šiai nuo kasdienybės erzelio, daug liūdnu. Tarytum liūdesys dien jie su tokiu įnirtimu nieki žaizdas ir nedalią, kur spindin džiai apibūdindamas žinomus džia ir spausdina VI. Matulai 
bet jo žodis buvo gryniausia iš būtų nusikaltimas. Tarytum mu na Aisčio, ir kitų poeziją, todėl, tys vandenys, motinos pasako poetus ir rašytojus bei atskleis čio spaustuvė. Metinė prenume 
raiška lietuvio poeto pastangos ms patiems nebūtų pažįstamos kad jie žino tikrojo žodžio ga ti ir rodyti, pavasariniam Ne damas savo kūrybinę sampratą rata 5 dol., atskiro nr. kaina 50 
sulieti Vakarų pasaulio poeti minorinės savų žmonių dainos lią. Tikroji kūryba yra Dovydo munui ledą varant, lieka amži ir santykį su gyvenamąja ir po et. Adresas: 729 West 18 St., 
nius pasiekimus į naują lietuvis ir sunkus jų kraujas, tekėjęs kilpynės akmuo, kuris parklup nai sieloje, kaip pasaka ir tikro etine tikrove. Chicago 16, Illinois, USA.

N. GOGOLIS

Svečių priėmimas
(Iš ukrainų rašytojo N. Gogolio apysakos 

„Senieji dvarininkai“).
— Argi galima taip vėlai ryžtis tokiai tolimai kelionei! — 

visada sakydavo Pulcherija Ivanovna. (Svečias dažniausiai 
gyvendavo už trijų ar keturių varstų nuo jų).

— Žinoma, — sakydavo Afanasijus Ivanovičius, — vis 
kas gali atsitikti: užpuls plėšikai, ar šiaip koks blogas žmo 
gus.

— Tegu Dievas gelbsti nuo plėšikų! — sakydavo Pulche 
rija Ivanovna. — Ir kam čia kalbėti apie šitokius dalykus prieš 
naktį? Plėšikai ar ne plėšikai, bet šiaip: dabar tamsu, ir va 
žiucti visai nedera. Ir jūsų vežėjas... aš žinau jūsų vežėją: 
jis toks skriauznutis, mažutis; jį kiekviena kumelė pritrenks; 
be to, jis jau dabar, tur būt, prisikliukino ir miega kur nors.

Ir svečias būtinai turėdavo pasilikti, bet vakaras žemu 
čiame, šiltame kambaryje .nuoširdžios, sielą šildančios ir mig 
dančios kalbos, garas, sklindąs iš padėto ant stalo valgio, vi 
sada maistingo ir meistriškai pagaminto, būdavo jam tikra 
dovana. Matau, lyg dabar, kaip Afanasijus Ivanovičius sėdi 
susilenkęs kėdėje, kaip visada, besišypsąs ir įdėmiai, net pa 
sigėrėdamas klausosi svečio! Dažnai užsimegzdavo kalba ir 
apie politiką. Svečias, kuris taip pat retai kada išvykdavo iš ‘ 
savo kaimo, dažnai, reikšminga išvaizda ir paslaptinga veido 
išraiška, imdavo savaip spėlioti ir pasakodavo, kad prancūzas 
slaptai susitarė su anglu vėl paleisti prieš Rusiją Bonapartą, 
arba šiaipjau pasakydavo apie busimąjį karą, ir tada Afana 
sijus Ivanovičius dažnai sakydavo, lyg nežiūrėdamas į Pul 
cheriją Ivanovną:

— Aš pats manau eiti į karą, kodėl gi aš negaliu eiti į 
karą?

— Eis gi jis, matai! — pertraukdavo Pulcherija Ivanov 
na. — Jūs netikėkit jam, — kalbėdavo ji, kreipdamasi į sve 
čią, — kur jam, seniui, eiti į karą! Jį pirmas karievis nušaus! 
Kaip Dievą myliu, nušaus! Ims, šitaip, nutaikys—ir nušaus!

— Tai kas? — kalbėdavo Afanasijus Ivanovičius. — Ir 
aš jį nušausiu!

— Tik paklausykite, ką jis sako, — pertraukdavo Pul
cherija Ivanovna, — kur jam eiti į karą! Ir jo pistoletas se 
niai jau surūdijo ir guli kamaroje. Kad jūs pamatytumėte jį; 
toks, kad dar, ko gera, prieš šaujant, sprogs nuo parako. Ir 
rankas sau sutrenks, ir veidą sužalos, ir bus visam amžiui 
nelaimingas.

— Tai kas? — kalbėdavo Afanasijus Ivanovičius. — Aš 
nusipirksiu naujus ginklus: aš paimsiu kardą arba kazokų 
jietj.

— Tai vis prasimanymas. Taip, žiūrėk, staiga kas atei 
na į galvą, ir ima pasakoti! — atsakydavo nepatenkinta Pul 
cherija Ivanovna. — Aš gi žinau, kad jis juokauja, o vis 
dėlto nemalonu klausyti. — Jis visada ką nors panašaus 
šneka; kitą kartą klausai, klausai, ir baisu pasidaro.

Bet Afanasijus Ivanovičius .patenkintas, kad truputį pa 
gąsdino Pulcheriją Ivanovną, juokdavosi, sėdėdamas sulin 
kės savo kėdėje.

Pulcherija Ivanovna man būdavo užvis įdomiausia tada, 
kai kviesdavo svečią užkąsti. „Štai čia“, sakydavo ji, nuim 
dama grafino kamštį, „degtinė užpilta ant jonažolės ir šala 
vijos: jeigu kam skauda mentes ar strėnas, tai labai padeda; 
čia štai — ant širdažolių: jeigu ausyse skamba ar ant veido 
būna dedervinių, tai labai padeda; čia štai varyta su persikų 
kauliukais; štai paimkite stikliuką, koks puikus kvapas! Jei 
kaip nors, lipdamas iš lovos, užsigauna kas į spintos arba

stalo kampą, ir kaktoj iššoka gumbas, tai reikia tik išgerti 
vieną stiklelį prieš valgant pietus — ir viską kaip ranka nu 
ima; tą pačią akimirką viskas praeina, kaip nebūta“.

Po to panašiai būdavo kalbama ir apie kitus grafinus, 
beveik visada turinčius kurių nors gydomųjų savybių. Pri 
krovusi svečią visa šita vaistine, vesdavo jį prie daugybės 
lėkščių. Štai čia grybeliai su čiobreliais! Čia su gvazdikėliais 
ir valakiškais riešutais. Sūdyti juos mane išmokė turke, tuo 
metu, kai turkai buvo pas mus nelaisvėje. Tokia gera buvo 
turke, ir visai nežymu, kad turkų tikėjimą išpažįsta: beveik 
taip pat ir vaikščioja, kaip mes; tik kiaulienos nevalgė: sako, 
kažkaip ten jų tikyba draudžianti. Štai čia grybeliai su ser 
bentų lapais ir muškato riešutais! O čia štai didžiosios gum 
bažolės: aš jas tik pirmą kartą apvirinau acte: nežinau ko
kios jos išeis . Paslaptį aš sužinojau iš tėvo Ivano: mažutėj 
rėčkelėj pakloti ąžuolo lapus ir po. to apiberti juos pipirais ir 
salietra ir pridėti dar žiedų, kuriuos randame ant vingirikščio; 
lai šituos žiedus reikia paimti ir pakloti juos uodegytėmis į 
viršų. O čia štai pyragėliai! Čia pyragėliai su sūriu, čia su
truklėmis! O štai tie, kuriuos labai mėgsta Afanasijus Ivano 
vičius, su kopūstais ir grikių koše“.

— Taip, — pridurdavo Afanasijus Ivanovičius, — aš 
juos labai mėgstu, jie minkšti ir’truputį rūgštelėję.

Aplamai, Pulcherija Ivanovna būdavo labai gerai nusi 
teikusi, kai pas juos būdavo svečių. Geraširdė senutė! Ji 
taip buvo atsidavusi svečiams! Ąš mėgau buvoti pas juos ir 
nors baisiai apsivalgydavau, kaip ir visi, kurie pas juos sve 
čiuodavosi; nors man būdavo ta( labai kenksminga, — vis dėl 
to aš taip noriai važiuodavau p^s juos. Beje, aš manau, ar 
tik patsai Ukrainos oras nepasižymi kažkokia savybe, pade 
dančia virškinti, nes jeigu kas nors sumanytų šitaip prisival 
gyti čia, tai, be abejonės, vieto j lovos atsidurtų begulįs ant 
stalo.
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MŪSŲ ^,9 PORTAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ATSIŠAUKIMAS.
Brangūs tautiečiai!

Vasario 16 Gimnazijos gyvy

nais.
Teisėjams pp. Z. Jauniui ir

R. Ivaldi ekpos prisistatė Ko 
vas: Petronaitis, Cepelevičius,

PAS AUSTRALIJOS SPORTININKUS Bandžius II, Vedegys, Dijokas,
PAS AUS 1 KALlJUo orUK 11IN1INKUS Kaibutas, Šaulys, Rastauskas binių interesų verčiami įkurdin

Atvažiavęs j Australiją mū lavinimosi ir grūdinimosi atei u jr Petraitis. ti ją nuosavose patalpose, ačiū
sų jaunimas, ypač Vokietijoje ties gyvenimo kovai sąlyga, 
ir dar Lietuvoje dalyvavę spor Garbingoje sportinėje kovoje 
te vyrai, ]

WINDSOR, Ont.
SPECIALI RADIJO PROGRAMA.

Tragiškai birželio 15 metų tom stotim laiškus, kad progra 
sukakčiai paminėti, Windsoro ma patiko.
ir Toronto- C.B.C. radijo sto Dėkojame tiems, kurie para

Rungtynės pradedamos at mūsų tautiečių laisvajame pa tys birželio 11 d., 1.00 — 1.30 šė minint šių metų Nepriklauso 
_ _ . sargiai, vieni kitus norėdami šaulyje nuoširdžiai paramai vak (Eastern Standart Time), mybės sukaktį ir tiems, kurie

, pradėjo organizuoti laimėta pergalė teikia garbę pa pažinti. Pastebima abiejų varžo mesgana spaiciu žingsniu artė specialią programą. Visus šį kartą ryšjs parašyti, 
lietuviškus sporto vienetus ir skiram sportininkui ir kartu jo Vų švarus sviedinio derinimas, jame prie užsibrėžto tikslo pil prašome paklausyti ir parašyti K.L.B. Windsoro Apyl. V-ba. 

1.000 DM PREMIJA LIETUVIŠKŲJŲ PROBLEMŲ 
STUDIJOMS

Du lietuviai dipl. teisininkai gos Vakarų ir Rytų Bažnyčio 
Balys Klovas ir Marijonas Šna ms suvienyti“.
pštys, norėdami paskatinti stu 2. Autorius: lietuvis — lie 
dijuoti tautines problemas, pa tuvė, gyveną Europoje Šiapus 
skyrė premiją ir kreipėsi į Lie geležinės uždangos.

.. tuvybės Išlaikymo Tarnybą, 
Pra§ydami pravesti šiai premi 

, _ . . v ... j4** jwunuioa, jl x vimjuo xx
mais butų gera ją išmokėti ga konkurso temos skyrėjai, turė 
i.^^i greičiau, nes procentai ar kaiP kitaip vadinamas moks
diena iš dienos didina mūsų įsi Europoie evvenančūi lietuviu lo aT mokyrnosi reikalui darbas 
nareigoiimu našta Tad dar kar • f 1 ? J 1 j • ■ etuvių universitete arba kito je mokslo paitigOJlinų naštą, tau udi Kdr intelektualu padetĮ, šią premija ;nouh,X
tą kviečiame visus tautiečius skiria lietuvi^ Europoje ‘ bei k,alturos institucijoje.

4. Apimtis: pageidaujama ne 
Lietuvybės Išlaikymo Tarny mažiau kaip 100 pls. (in folio). 

... . - „ „ - . . 1 5. Rašinio įteikimo būdas: ra
seimininkai visą rungtynių ei Dėkodami visiems Gimnazijos vo ir šnapščio pastangas, ku žiniai siunčiami slapyvardžiu

Baigiant, norisi prašyti mu gą keitė žaidėjus). Kovas daro namų vajaus talkininkams už rie, sunkiai JAV dirbdami, ra jury komisijos pirmininkui, įde
sų jaunimą kuo glaudžiausiai kelis metimus, bet be pasek jkišiolinį pasiaukojimą ir para do galima parodyti gražią ini dant užlipytą voką, kuriame įra

Bet kitų tautybių sportiniu jungtis į grynai lietuviškas sp mių. Porą mūsų padalytų klai mą, prašome ir toliau nesudėti ciatyvą, kartu su premijų sky goma slapyvarde pasirašiusio
kai nesnaudė. Jie dėjo pastan orto gretas, būti drausmingais, dų dengime ir vėl padarytus ’ .... •. • . . .... v . .. .. -
gų lietuvius prilygti ir pralenk objektyviais ir, atmetus į šalį foulus priešas gerai išnaudoja, 
ti. Latviai pasisamdė trenerį ir asmeninės garbės vaikymąsi, kas davė jam galimybę rezulta 
dirbo daug, kol iškopė j pirmau sudaryti stiprius lietuviškus tą persverti savo naudai. Ant 
jančių eiles. Australai, kuriems sporto vienetus, kurie savo per ras puslaikis baigiamas 19:9 _ _ ______  _____ JV.
krepšinis pradėjo patikti, paro galėmis nes garbę lietuviškam Indep. naudai. Rungtynes lai mums pavyzdžiu, kad ir Izi cno papročio remti savo rašyto tikromis pavardėmis 
dė rimtų pastangų tobulėti ir jaunimui ir Tėvynei Lietuvai, mėjo šeimininkai 29:21 (Bau dorius Vaičekauskis’ kuris šio jus» premijuojant geriausius bėrius, 
krepšinio lygį pakelti. Jie daug 
pasimokė ir iš garsiosios ameri 
kiečių „Globtroterių“ ekipos. 
Šiandien tų pastangų vaisiai 
aiškiai matomi: australai pasi 
vijo mūsiškius ir kitus pabal 
tiečius. Jie jau pajėgia mūsiš 
kius ir nugalėti.

O ką daro mūsų vyrai? Atvi su vietos klubo- 
rai šnekant: ko buvo išmokę te” 1 
Lietuvoje arba Vokietijoje, tuo kams išsirikiavus aikštėje, eki laimėtoju, šiek tiek daugiau lai llwoul=>1(
ir pasitenkina, manydami, kad pų vadovai P. Petronaitis ir E. mės ir tikslas būtų atsiektas. nuveikri^Liet’uvos 
lietuviai, kaip Europos krepši Kalapis, reikšdami draugišku Reikia pažymėti, kad Indepen 
nio meisteris, nenugalimi. 1 ................ ’ . u-—------ --------~

Dar vienas negeistinas reiški levėlėmis. Netrukus aikštėje pa pirmenybėse užėmė antrąją vie vienas“ iš "mūsų “paskirs“ Gimna 
nys: į sportą pradedama žiū sirodė dvi žavios lietuvaitės p-tą ir gavo puošnią taurę už ko 
rėti 1 '

tikslios pasuotės ir geras den nutinio Įgyvendinimo. Š. m. ba 
girnas. Koviečių apgalvotas landžio mėn. 1 dienai buvo beli

vėliau steigti sporto klubus. Pa atstovaujamai tautai, 
grindinis tikslas buvo mankšta Gražus paprotys laimėjimą o____  _______ _ _____________________________ __________
ir noras parodyti, kad lietuviai tinkamai atžymėti. Ir sportiniu žaidimas primena Neprikl. Lie kę skolos už įgytus gimnazijai 
kai kuriose sporto šakose yra kai šio papročio neturėtų atsisa tuvos krepšinio mokyklą. Mū namus DM 55.000 ir pagal Ta 
pranašesni už kitų tautybių kyti. Bendram pobūvyje, jauni sų žaliukų puikūs deriniai ir rybos priimtą sąmatą trūko dar 
sportininkus. mui susirinkus, dainai skam tikslūs metimai daro Kovo nau DM 30.000 namams įrengti,

Lietuvoje pamėgtas krepši bant ir muzikai grojant — pui dai 6 :0. Šeimininkai susirūpina inventoriui įsigyti ir kitoms bū 
nis pradėtas kultivuoti pirmiau kiaušiai galima vakarą praleis ir išvysto smarkų puolimą, bet tinoms išlaidoms padengti, 
šia. Australijoje gi krepšinis ne ti. Bet nepagirtina, kai pergalę Kovas ne tik priima pasiūlytą Nors pagal pirkimo sutartį Ii 
buvo populiarus. Todėl mūsiš „atšvęsti“ ’
kiams pradžioje nebuvo sunku „apverkti 
australus įveikti. Adelaidėje, 
Sporto Klubas Vytis, apjungęs alaus — tvarkoj, bet kada po zultatą švelninti padeda kovie t 
Pietų Australijos sportuojantį „aplaistymo" kojos linksta — čių daromi foul'ai. Pirmas pus limai 
lietuvišką jaunimą, i 
susidorodavo su kiekvienos tau 
tybės krepšinio geriausiais pen dvasią ir veda prie fizinio nusil dependente _ __ _ _______ ___  _________
ketukais. Dar Vokietijoje žai pimo. Kiekvienas jaunuolis tu Mūsų žaliukams pradeda nesi pagelbėti, kad Gimnazijos na
dę Urnevičius, Ignatavičius, ri būti kūrėjas savo sveikos sekti (gal, dėl nuovargio, nes mVj vajus artimiausiu laiku ga
Gurskis, Jačiunskas ir kiti, su ateities ir kartu sveikos ir gar neturėjo tolygios pakaitos, gi lėtų būti sėkmingai užbaigtas, ba, didžiai vertnidama p. p. Klo
darė stiprios krepšinio koman bingos tautos. f
dos pagrindą. Eilę metų lietu 
viai buvo nenugalimi.

arba pralaimėjimą žaidimo spartą, bet patys per kusios už namus skolos mokėji 
', skubama ant arti eina į puolimą, didindami krep mo terminas yra š. m. t " 

miausio „kornerio“. . Stiklas šių santykį. Šeimininkams re mėn. 1 d., lėšų taupymo sumeti jai H konku premfios ir

pradžioje ne. Gausūs išgėrimai ne sporti laikis baigiamas 12:10 Kovo 
ninkui, nes tai pakerta kovos naudai. Antrame puslaikyje In 

žaidimą išlygina.

(TP)
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIS
Kovas—Independente H.

21 — 29 (12—10)

3. Kalba: lietuvių arba kuri 
kita, jei šia tema būtų paimtas 
diplominis darbas, daktaratas

rankų, kol darbas iki galo dar rėjais tikisi, kad šis pavyzdys tikroji pavardė. Komisijai raši 
neatliktas. ras atgarsio mūsų visuomenėje nį premijavus, atidaromas jo

Tautiečiai, visi pagal išgales ’ j? praturtins dar viena tradi autoriaus 
aukokime šiam svarbiam mūsų cija — šalia jau iš seniau įsiga tas vokas. Visi kiti rašiniai gią 
tautos ateities reikalui.

nį premijavus, atidaromas jo 
> slapyvarde atžymė

Tebu Įėjusio ir užsienyje puoselėja žinami siuntėjams jų vokų su 
neatida

VIVI XU1O V IA1 vv iKAUOr'.lO, lYUlld OlkJ J ’ 1 ------------J— J----------- O------------ . —— — — liua,

J. Kalvaitis, dų sant. 7 :3). Bendru rungty mjs dieironris paaukojo Vasa letristikos veikalus, taip pat su g Terminai: rašiniu_ _ ...... ----------- s paaukojo vasa vum.uus, icnp par su 6. Terminai: rašinių trys ra
mų vaiz as pui %s. as is mu rjo Gimnazijos Namų Fon daryb tradiciją remti lietu šomąja mašinėle rašyti egzemp 
sų penketuko buvo geresnis, dui 300 doj Niekeno nemoks viškųjų problemų studijas, pre ijorįai įteikiami jury komisijos 
sunku butų pasakyti. /įsi du Įjntas> jaunas iš Lietuvos išvy m’ju°jant mokslinius leidinius. pjrmininkui iki 1956 m. gruo 

vis3 savo amžių sun Tietuvvbės Tšlaikvmn Tarnv džio 31 d. šiuo adresu: Lietu___  __ ______ ________ Lietu 
vybės Išlaikymo Tarnyba, Kon 
kurso Komisija, Reutlingen, 
Gartenstr. 5, Germany. Premi 
ja įteikiama 1957 m. vasario m. 
16 d.

jei Išlaikymo Tarnyba skelbia kon tijoje, o kituo-se Vakarų Euro

Lietuvybės Išlaikymo Tarny 
ba, susitarusi su Švietimo Ko 
misija prie LIT, šiuo skelbia

išėjo į aikštę žinodamas, kad tu
Buenos Aires „Kovo” krepši n prieš save stipresnį priešą, 

ninkai Hurlinghame „kovėsi“ bet mažai Kovui trūko, kad
„Independien liet, krepšininkų ambicija ii at nojj mdsų karta turėtų' gėrės .

krepšininkais. Kiepšinin ka lumas padarytų lungtymų nes Sąiygas ruoštis gyvenimui, Vyriausiojo Lietuvos Išlais
1 o pasiruošusi, galėtų daugiau vinimo Komiteto Lietuvybės 

_ _ ___  ________ > labui. __
gražiu . Izidoriaus Vaičekaus kursą parašyi veikalui iš mūsų poš^raštuose^" USA doleriais 

a. I —■« I 4“ i , . 4“ 1 n c ■"\ fh M 1 . 1 4 . v— . . 4 * 4- . ... . • 1 *
’• arba kita valiuta pagal premi

1. Tema: „Lietuvių pastari jos įteikimo dienos kursą.
ir temos skyrė 
Šnapštys ir Ba

kiai dirbęs, 80 metų sukakties
proga jis iš savo sutaupu skiria
šią stambią auką tam, kad jau šias konkurso taisykles:
nnn mileli IrOrf-O rravnc J

* --- # 4. . V. ... 4 4. u* 4.Zu4\4 VI 4U UO V U1VVUUUO **• v* * V V. i 4h t* X y* X IO 414UQC

mą, pasikeitė klubų spalvų vė lente repsinmkai savo zonos kįo pavyzdžiu sekdamas kiek tautinės bei kultūrinės buities

į sportą pradedama žiu sirode dvi žavios lietuvaites p- tą n gavo puošnią taurę uz ko zį;os Namų Fondui nors maža 
biznieriškomis akimis ir lė Židelytė ir p-lė Zuozaitė, ku rektišką elgesį pirmenybių me dalį jo jnago. trūkstamas lėšas 

vaikomasi kartais tuščios asme rios įteikė ekipoms liet, koloni tu. Rungtynės praėjo puikioje jengvai 'sukelsime. ' 
nmoc rrnvkAr. *___________ 1 — . • • _____.1_______ ir ri rd 11 rri c Lrz-viz* v-» 11 z-» 4--»i L z-» 4 <-» rT'^į

Aukas Vasario 16 Gimnazi 
vo pareigas atliko labai gerai. Jos ?amam£\ Pašome siųsti 

kaiP kam patogiau: orgamzaci 
Vasario 16 gimnazija pavojuje’ Joms- kuri,os talkininkauja rink 

Skubiai jai aukok!! damos aukas’ Vasario.16 Gim 
nazijai remti komtetams, kur

ninės garbės. Gi turėtų būti sp jos vardu gražias rožių puokš ir draugiškoje nuotaikoje. Tei 
ortas suprantamas, kaip fizinio tęs, perrištas tautiniais kaspi Sėjai Z. Jaunius ir R. Ivaldi, sa .

< i

• >
::

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5% % 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.

I
8 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
•i (Augštojo Teismo Atstovas)
i: 1114 JARD1N STREET, POINT ST. CHARLES;

; MONTREAL 22. TEL.: FI 2507.
5 Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną.

J. GRAŽYS
siuvu naujus' ir

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

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

šeštadieniai* — ritą dieną. 
Kreipti* po 6 vai. vakaro,

DR. DORA GORDON :|
DANTŲ GYDYTOJA $

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

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George Si.,TR 5151 “ ' Vilią Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'«ris.

” .v”i"" g Premijos
tokei yra, tiesiai Giimnazijos ja*: Marijonas 
namų sąskaiton Vokietijoje ant lys Klovas, 
rašų: Badische Bank, Man 9. Premijos 
Zentralkomitee, (17a) Wein be atlyginimo 
nheim, Litauisches Zentralko ną šio konkursinio- darbo laidą, 
mitee, Sonderkonto Gymna ši teisė gali būti perleista.
sium arba čekiais bei pašto per io. Jury komisijos sudėtis 
laidomis adresu: Litauisches bus paskelbta vėliau. Jury ko 
heim-Bergstr., Postfach 233. misija, prireikus, gali kviesti 
P.L.B. Vokietijos Krašto V-ba. ekspertus.

skyrėjų teisės: 
atspausdinti vie

10. Jury komisijos sudėtis

misija, prireikus, gali kviesti

I
Groserija - alus |

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

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. | 
Sav. E. BAIKAVIČIUS. ft

ft LIETUVIS LAIKRODININKAS ft

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

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

Kreiptis vakarai* po 6,30

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

StaNu
PVOCf>.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

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

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

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

Jonas Zniuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—Sth AVENUE, LACH1NE

I IMjE 7-6727 Sav-= P- RUTKAUSKAS.

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

(
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 6—0162.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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SAU LT STE. MARIE, Ont.
40-TIES METŲ AMŽIAUS „PENSININKAI“

Buvusis didelis praėjusiais lamente opozicijos (CCF) 
metais ir paskbtiriės žiemos me tovai iškėlė šį apgailėtiną 
tu nedarbas mūsų mieste žy kinį, pavadindami tai „the
miai sumažėjo ir norint darbo hod of the horse and buggy 
surasti, jei labai nesirinkti, vi age“ ir „mirties sprendimu” 
suomet yra šiuo metu įmano (the death sentence) tiems, ku 
ma. Ir mūsų koloniojs tautiečių rie turėdami 40 mt. amžiaus, 
tarpe bedarbių, su mažomis iš yra bedarbiai. Tai yra „mašinų 
imtimis, galima sakyti, nėra, amžiaus“ ir „automation“ (dar 
Daugiausia buvusiųjų bedarbių bininkų pakeitimo mašinomis, 
gavo darbą didžiausioje mies technologiškų išradimų ir tech 
to darbovietėje — plieno fabri nikos vystymosi) padariniai ir 
ke „Algoma Steel”, kur ne tik išdavos. O kas bus dar toliau?!, 
buvo šaukiami atgal anksčiau 
atleistieji darbininkai, bet bu 
vo priimta nemažas skaičius ir 
visai naujų darbininkų, 
anksčiau <

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ R O B Ų

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

Kitos trumpos naujienos.
Gegužės 22 d. a. a. tautiečio

■ *- ........................ Tįe Jurgio Skaržinsko mirties meti
anksčiau ' dkbę "pheno^fabrike nių sukaktuvių proga mūsų ko 
darbininkai, kurie išbuvo atleis įoniJos kunlSas L- Kemėšis pa 
ti iš darbo daugiau kai pmetus sventino 1° kapo kryžių, 
laiko ir dar nebuvo išdirbę fab ”7.*’™?? Steel labnko 
rike 3-ju metu, skaitomi nusto generalinis dnektorius (Gene 
ję savo vyresniškumo (seniori 
ty) ir buvo priimti kaip visai 
nauji darbininkai.

Atydžiai stebint naujų darbi 
ninku samdymą ir atleistųjų 
šaukimą atgal darban, plieno 
fabrike galima buvo pastebėti 
ir vieną nelabai malonų reiški 
nį ir faktą: nesamdomi nauji 
darbininkai ir nešaukiami atgal 
darban tie atleistieji, kurie tu 
rėjo 40-tį metų amžiaus ir vy 
resni. Pasitaikė, žinoma, ir vie 
na kita išimtis, bet tai buvo įsi 
kišant plieno darbininkų uni 
jai, ar buvo surandami „užtarė 
jai“ ar panašiai, bet tai buvo 
reti atsitikimai. Kažin,-'ar ne 
reiktu šias naujai išgalvotas-iš 
rastąsias aaroinmKų samdymo veju> nes> esą> priešo oro puoli d. iki rugpjūčio 1 d. imtinai (10 Cicėnas: 138 Shaw Str. Toron kompartijos kolūkiu pirminin 
taisykles pasiūlyti prisitaikyti maį butų taikomi į didesnius dienų) prie Inglewood, Ont. ~ - -
Pa2:S_aU l-.k šiOj fabriko sa centrus. tikslu sukelti terorą di Stovyklos mokestis 13 dol. 

dėsniam gyventojų skaičiui . (jo d.), mokamas atvažiavus
— Gegužės 25 d. vietos teis stovyklom 

me 43 naujieji kanadiečiai, ga Toronto skautai-ės, važiuo 
vo Kanados pilietybes doku jantieji stovyklon, registruojasi siteto aikštėje įvyko Toronto 
mentus, o 54 naujieji kanadie pas savo draugininkus, įmokė apylinkės kariuomenės paradas, 
čiai išaikė, pilietybei įsigyti eg (jamį 2 dol. registracijos mokės kuriame dalyvavo apie 10.000 
zaminus. Viršpaminėtųjų tarpe qĮq, (Užsiregistravus ir nevažia kanų. Į akis metėsi senovinių 
buvo nemažas skaičius ii musų reg mok negrąžinamas) uniformų margumas ir orkest 
tautiečių. Kai kurie iš gavusių ]\Jiagara Falls, Wellandas, St. rV gausumas. Už vis gražiau 
Kanados pilietybę mūsų tautie Catharines registruojasi pas ps žygiavo didžiulis aviacijos da 
y=.. ------- p Balsą Hamiltonas pas Hnys ir Raudonojo Kryžiaus se

psktn. Viliamienę. seliU būrys. Po tremtinių atvy
„ . Susitarus su Toronto apyl. kimo tai b“vo ,bene Pirmas ,to
Motinos dienos proga surengė Kuhūros Fondo valdyba sto. kio masto kariuomenes pasiro 

minsima ne skautai dymas- Bs-
uuvu uax jv.jx g . re pASAUUO LIUTERONIU

taikyta kun. L. Kemešio paskai . . . 1 t 1 1 1-.1v/ 1J x - aiRrrnniaRi na<? mnk lenkaiti
S-gos atstovas Pastor Heme, 
emigracinės liuterionų tarybos

ral Manager) savo gegužės m. 
informaciniame laiške šios dar 
bovietės tarnautojams sako, 
kad šiuo metu čia dirba per 
6500 žmonių, O' plieno produk 
cija užplanuota gegužės mėn.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Gegužės 4 d. Vilniaus „Tie 
sa“ įsidėjo „Pravdos” vedamą 
jį ir pirmosios gegužės 19-kos 
karo ruošėjų ir kurstytojų at 
vaizdą Lenino ir Stalino mauzo 
lėjaus balkone. Jų pryšaky 
kompartijos sekretorius dikta 
torius Chruščiov. Maršalas Žu 
kovas, kaip ir dera karo ruošė 
jams, pasakė: „Tarybinė liau 
dis gali būti tikra, kad jos Ar 
mija ir Karinis Jūrų Laivynas 
nepagailės jėgų koviniam pasi 
ruošimui toliau tobulinti, kovi 
nei parengčiai pakelti ir naujie 
siems ginklams sėkmingai įval 
dyti”. Sovietiškai tariant, tai 
yra pasiruošimas taikai...

Nepildomieji įsakymai.
„Mobilizuoti visus rezervus 

žemės ūkyje” — įsako bal. 13 
d. „Tiesa“ Nr. 87(3688). Bet... 
kolūkiečiai nesiruošia pildyti... 
Boikotuoja kompartijos nutari 
mus ir reikalavimus. Ir daryk, 
ką nori. Žmonės už badą dirb 
ti

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL. |
UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES |

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726 |

nės nieko toje srityje nenusi 
maną?

Ten pat, „Tiesoje“, po sumi 
nėtuoju atvaizdu aiškinama, 
kas gi yra tie, kurie komparti 
jos skiriami kolūkių pirminin 
kais? F. Gaižauskas — mėsos 
ir pieno produktų pramonės mi 
nistro pavaduotojas, J. Baro 
nas — kompartijos skyr. vedė 
jo pavaduotojas, D. Kulijevas 
— Vilniaus elektros skaitliukų 
technikos kontrolės skyr. virši 
ninkas, J. Jankus — „versli 
nės” kooperacijos darbuotojas, 
V. Bugrovas — elektros skait___ __ __ _____
liukų gamyklos planavimo sky riksmas ir pasipiktinimas: „Ky 
riaus viršininkas, V. Charčen ]a klausimas, ar realiai buvo pia 
ko Lietuvos verslines koope nuojama? Toli gražu ne“... —

... . „ . . c raciJ°s tarybos darbo tvarky atSako. „Dar blogiau planuoja
Visiems aukavusiems V ajaus mo ir apmokymo vyr. inspekto ' ~ ...

suprasti, kas bent kartą bus lai Komitetas taria nuoširdų vii rįus ir tt Kituose „Tiesos’’ 
ką praleidęs joje. ' ■'*’ v'_

Stovykla bus nuo liepos 23

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA
Sesės ir broliai, po 50 lauki mėkas, B. Strimaitis, K. Meš 

mo ir ruošimosi savaičių mes kauskas, D. Kazlauskienė, J. 
yra 90.000 tonų. Šiuo metu tar vėl suskrendame vasaros stovy Bulionis ir J. Mikšys — Hamil 
pe šios didžiausios mūsų mies klon> kur Prie čiurlenančios ton; po 1 dol.: S. Pilipavičius, 
to darbovietės vadovybes" ir dar upės, šlamančių medžių pavėsy A. Firavičius, K. Zadlauskas, 
bo unijos vykusios dėl atlygini Je> kaimo idilijoje, sukursime J. Romizaitis, V. Strikas, A. Te 
mo pakėlimo derybos yra visai palapinių miestą. Iš čia dieno velis, A. Mingaila, A. Paukš 
nutrukusios ir darbo unija išsi jnisiir. vakarais vėl sklis lietuvis tys, A. Laugalys — visi iš Ha 
kvietė pagalbon valdžios tarpi 
ninką.

— Vietos civilės gynybos 
(civil defence) organizacijos 
susirinkime vienas kalbėtojas 
pareiškė, kad mūsų miestas, ne 
būtų pirmasis priešo bombone 
šių taikinys atominio karo at

ka daina atgaivindama ir sustip milton, J. M., A. Ž., Vaclovas 
rindama mūsų jaunas širdis tė Blockis, J. Jotautas — Toron 
viškės kraštui. O kiek daug to, po 0,50 dol.: J. Pyragius, 
džiaugsmo ir prisiminimų mes E. Meškauskas — Hamilton, 
rasime stovykloje, tik tas gali

nietišką ačiū. j
Vajaus Komiteto adresas J. „rytų

nu
meriuose randame, kad pagal 

i demokratijos” tvarką

nepasiruošę...

Blogai planuojama...
„Žiežmariuose neteisingai 

planuojamas kolūkinės garny 
bos išvystymas” — per ketu 
rias pirmojo puslapio to pat 
bal. 13 d. numerio „Tiesos”

vininkams, tiek didesniesiems 
pareigūnams, ypatingai tiems, 
kurie šias taisykles „išrado“, 
tai kai kurie iš viršpaminėtųjų, 
kad jie jau seniai turėjo išeiti 
pensijon ar pasitraukti (to re 
tire!) jau net prieš keliasdešim 
tis metų... Gi, jeigu šitokiems 
reiškiniams ir tokiems darbinin 
kų samdymo taisyklėms prita 
ria ir šio krašto vyriausybė, tai, £įu“u įačla pr^gl ir "pakeitė— 
augštieji lordai ir įstatymų lei 
dėjai, pradėkit mokėti senatvės 
pensijas nuo 40-'ties metų am 
žiaus ir tas pensijas tiek padi 
dinkite, kad ,,40-ties metų am 
žiaus pensininkai“ pilnai gale 
tų džiaugtis ir sekti taip dažnai 
minimu ir peršamu „Canadian 
way of life...“. Stebint kanadiš 
kąją spaudą, galima susidaryti 
vaizdas, kad ne tik mūsų mies 
te, bet ir visoje Kanadoje, yra 
nelengva darba surasti ne tik
turintiems 40-tj metų amžiaus, nebemato gerokai „įsilinksmi togesnes stovyklavimo sąlygas. kų okupuotų kraštu šelpti. Ki 
bet jau ir pradedant 35 metų nusių- tėvelių ir marnyčių, o l...
amžiaus darbo jieskotojams. pasijįkę vieni tėveliai ir mamy paskelbta vėliau. 
Visai neseniai net Kanados par t^s jrgį laisviau jaučiasi...

ma gamyba „Pergalės' kolūky 
je“... Čia prieita prie to, kad 
1957 m. numatyta sumažinti 
kiaulienos gamyba“... Taip bū 
kštauja „Tiesa”, kada statomi 
reikalavimai mobilizuoti visus 
rezervus...

Kur tik pirštu bakstersi...
Tame pačiame „Tiesos“ 87 

nr. aprašoma Vilniaus miesto 
tarybos sesija, kuri svarstė biu 
džetą, referuotą Trato. Šis pa 

Ypatingai neigiamai

sulietuvino savo pavardes.
— Mūsų apylinkės valdyba

neblogai pavykusį minėjimą. lon ir
Programoje buvo tai dienai pn 7

to, Ont. Canada. kais yra paskyrusi Šiaulių odos
Vajaus Komitetas. pramonės darbininkus ir pana 

KARIUOMENĖS PARADAS Šiah . .. . + , ... , .
Tat, ar reikia stebėtis, kad 

Praėjusį sekmadienį _ univer kolūkiai bankrutuoja. Nes jie 
ms gi vadovauti skiriami žmo 
nės, kurie nieko apie kolūkius 
nenusimano.

Reikia pastebėti, kad daugu žymėjo: 
ma tų ponų draugų yra rusai, atsiliepia tai, kad atskiros mies 
Jie kolūkiuose gyvens gerai— to įmonės neįvykęs' gamybinių 
bus sotūs ir pasiplėš žmonių planų“, o deputatas Masaitis 
vargu sudarytų turtų, bet ar pripažino, kad* „Atskirų įmo 
kolūkiams ir kolūkiečiams bus nių ir įstaigų vadovai pažeisda 
kas gero iš to? — Tiktai didės vo finansinę drausmę”. Atvirai 
nis vargas ir didesnis bankro šnekant — vogė pinigus. Dep. 
tas. Babičius sako, kad „Mokyklų

T . . j • statyba vis dar atsilieka nuo mo
kinių skaičiaus augimo , o mo 

„Tiesos“ tas pats suminėta kyklose nėra drausmės. Dep. 
sis numeris ir tame paname pus Bergienė ir Širmenis sako, kad 
lapyje įdėjo aprašymą „Iškil sveikatos reikalams skiriamos 
mingo susirinkimo, skirto Drau lėšos „blogai įsisavinamos“. At 
gystės, savitarpio pagalbos ir seįt — vagiamos. Dep. Dep. Fe 
pokarinio bendradarbiavimo dorenko „nurodė rimtus trūku 
tarp Tarybų Sąjungos ir Len mus už geležinkelio linijos esą 
kijos. Liaudies Respublikos su nčio rajono tvarkymo srityje.”, 
tarties pasirašymo 10-sioms me Girdi, net pirties nepastato — 
tinėms“. augina utėles. Dap. Vildžiūnas

Jau ši antraštė parodo, kad teigia, kad »>Blogai organizuota 
Lietuvos žmonės yra verčiami vertingų medžiagų sunaudoji 
minėti ir švęsti visokias Rusi °”‘s °’4"’ 
ją liačiančias šventes ir grynai 
Rusijos reikalus; verčiami gar 
binti okupaciją ir okupantus.

Minint tas sukaktuves, į ku 
rias buvo suvarytas visas Vii 
niaus miesto komunistinis eh „.Liaudies” Balsas“”paduoda? 
tas, pranešimą darė vadų gar jos žinias falsifikuoja. Toki to 
bintojas J. Žiugžda. Įdomu, kius ir dengia. Varnas varnui 
kad jis kalbėjo ne Lietuvos, bet akjes nekirs, — sako patarlė. 
Rusijos vardu. Kadangi tom iš ________________________
kiimėm iš Varšuvos buvo atvy a John Noble iškalėjęs sovie 

. tų kalėjimuose 10 metų, ir su 
l?1 grįžęs į savo namus Detroite, 

’ ai 111 praneša, kad pamaldos buvo lai 
komos sekmadieniais ir šventė 

-------- ----- . v. ’ Dar įdomiau, kad darbinin se vergų stovykloje Vorkutoje, 
sauvale, atėmusi is kol.ukiecjU ku į šias iškilmes neįsileido. Pa kur jis išbuvo 4 metus. John 

Su tuo reikia sutikti, kad "et teisę issmiikta. sau pirimmn ra§ ta.
.demokratija yra kas k?’ skina PartlJa- į

štai i

- ... . „ - j gistruojasi pas mok. Jankaiti,ta, vaidinimas „Po svetimu dan ° , . J: telex. ME 0667.gum ir ikta, o užbaigimui — 
pasilinksminimas. Prieš prade Norintieji važiuoti stovyklon Bremeno uoste vadovas, lankė 
dant pasilinksminimą, visi vai prašomi galimai greičiau užsire sį Toronte ir liuteronių kuni 
kučiai buvo pasiųsti namo. Tai gistruoti, kad žinant stovyklau gams padarė platų pianešimą 
yra tikrai naudinga ir sveikinti tojų skaičių būtų lengviau vado jo tvarkomais reikalais, tarnau 
na naujenybė, nes vaikučiai vams pasiruošti bei sudaryti pa jančiais pabėgėliams iš bolševi

nusių” tėvelių ir mamyčių, o Smulkesnė informacija bustą dieną jis grįžo namo, dr. Ka 
volio palydėtas stotim

LIUTERONIŲ BAŽNYČIOS 
Gy Kanados Sinodas posėdžiauja 
Va Ottawa mieste birželio 7 — 10 
nr. d. Jame dalyvaus apie 100 kuni

V. K. L. S. TORONTO 
skyriaus „Vilnius Lietuvos 
venime“ angliškąja! laidai 
jaus Komiteto Pranešimas 
2. Aukotojų ir prenumeratorių gų ir tiek pat pasauliečių atsto 

Jų tarpe bus lietuvių pa 
M. JAV; op 5 dol.: K. Balčiu rapijos kun. dr. M. Kavolis. Ši 
nas, I. Preikšaitis, Toiunto; j. institucija yra Pasaulio Liūte 

mus mūs7„valdžioje“ — vietos Kažemėkas, V. Kybartas — ronių Sąjungos ir Kanados Liu 
valdyboje ir apie planus, kaip Hamilton> P° 2 doL: V- Kaže teriomų Tarybos padalinys, 
bus mūsiškių dalyvaujama — 
atstovaujama šią vasarą įvyks 
tančioje „Centennial 
tion“ — mūsų,, miesto 
100-to metų sukakties minė ji 

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138 me bus Pašyta artimiausiu lai 
ku tuojau po to kai bus gauta___
iš vietos valdybos atitinkama mokratija? Kodėl demokratija kratija“. Visai aišku", kad to gžda kalbėjo ir už Lenkiją, 
informacija. ne demokratija, bet būtinai „ry kia demokratija yra diktatūra,

Korespondentas. tų“ demokratija? s
— Oficialiomis žiniomis visame 
pasaulyje yra 32 tūkstančiai „rytų 
jėzuitų, priklausančių 67 tau kita negu demokratija. O 
toms. Beveik 6 tūkstančiai je ir įrodymas. „Tiesa“ bal. 20 d. 
zuitų dirba misijų darbą. Jėzų Nr. 93(3694) pirmame pusią 
itai leidžia 1320 įvairios rūšies pyje įdėjo grupės žmonių at 
laikraščius ir žurnalus, išlaiko vaizdą, po kurio parašyta: 
132 augštąsias mokyklas bei „Nuotraukoje: grupė Vilniaus 
universitetus, 276 vidurines mo miesto darbuotojų, pareiškusių 
kyklas arba kolegijas ir 187 re norą išvykti darbui kolūkių pir 
kolekcijų namus. Jėzuitų ordi mininkais". Ką gi tai reiškia? jejgU kolūkie^iat pastatyti į be' aP*e Tarybų Sąjungą, atseit — jamos reguliariai kasyklose 600
nas padalintas į 8 asistencijas —Tai reiškia, kad kolūkių gy teįsįy jr bevalių kumečiu-bau jedinuju nedielimuju matušku pėdų požemy, nes retas sargas
ir 57 provincijas. Lietuviai jėzu ventojai yra kumečiai, kurie džiauninkų padėtį, kurioje jie Raseju.... Štai jums ir laisvė..., drįsta taip giliai nusileisti į ka
itai sudaro savo viceprovniciją, net sau iš savo tarpo pirminin akiaj turi klausyti’ kompartijos štai jums ir rytų demokratija... sykių gelmes,

skirto akamono?
Ir kaip gali būti kolūkiuose 

gerai, jeigu juos diriguoja žmo

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
T eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

v

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

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

— Iš Tautos Fondo Įgalioti 
nio mūsų kolonijoje tautiečio 
VI. Mockaus teko sužinoti, kad 
šiuo metu Tautos Fondui yra 
surinkta apie 120 dol. Rinklia 
va bus tęsiama toliau ir tikima sąrašas: Aukavo po 10 dol.: B. vų. 
si pasiekti apie 150 dol.

— Apie įvykusius pasikeiti

mo apskaita ir jų saugojimas“. 
Aišku, kaip diena, kad visa tai 
dingsta be žinios — vagiama. 
Ir taip, kur tiktai pirštu baks 
terši, visur ta pati netvarka, va 
gystės, sabotažas... Bet ar ši 
tas žinias „Laisvė”, „Vilnis“ ir 

; Balsas“ paduoda?

celebra 
kanalu

„TIESA” KAIKADA PASAKO IR TIESĄ.
Kas yra „Rytų Demokratija praktikoj?

Sovietai labai giriasi „rytų ms skiria komisarus, kaip kad kę į Vilnių rašytojas T. Breza 
demokratijos“ pranešimu. Bet dvarininkas skirdavo akamo ir prof. M. Smialkovskis, tai 
kas yra ta vadinamoji rytų de nūs. Tai vadinama „rytų demo dar keisčiau skambėjo,

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

: „Filharmonijos salėje Noble, nekatalikas, pareiškė, 
gausiai susirinko respublikos kad lietuvis katalikas kunigas 

Kodėl kolūkiai bankrutuoja? sostinės partinių, tarybinių ir ir rusų ortodoksas dvasininkas 
• _ ---------------- ----------------------- vesdavo šias slaptas pamaldas

kaliniams. Dr. Josef Scholmer, 
nusivylęs rytinės Vokietijos ko 
munistas, kuris irgi vargo Vor 
kutoje, teigė, kad Vorkutos sto 
vykioje yra 800 lietuvių kali 

, nefiguruoja. Visur kalbama tik nių, ir kad šv. Mišios ten auko

visuomeninių organizacijų ats 
tovai, gamybos pirmūnai...” 
Darbininkų nėra ir kvapo. Tai

Jau pats faktas, kad partija 
nepasitiki žmonėmis, nepasitiki 
kolūkiečiais, kuriems skiria sa gį tilrtai kvapas likęs ir iš Lie 
vo akamonus, įrodo, kad kol 
ūkiuose negerai.

Bet kaip gi gali būti gerai

tuvos, nes esą himnas buvęs gie 
damas, o kalbose jau Lietuva

kurios centras yra Chicagoje, ko neturi teisės išsirinkti. Ko 
LJlinois. munistų partija net ir kolūkia

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Toronto, Ont. KE 3027.

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.

Dundas •Dovercourt įurarar
’ 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prie. 2,7 metus 
24 valandų patarnavimas.

> Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
į perstatymai bei pakeitimai, sta.bdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
? Auto korpuso darbai (Body.••Render). Vilkiko pagalba.
J Ontario Motors League patarnavimas.
t Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav; ną.
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HAAA1 LTON/
LONDON, Ont RODNEY Ont

MINĖJIMAS
j minėjimą atsilankyti

Šių metų birželio mėnesio 19 dieną 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų, 

HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA 
ruošia

gegužinę
kuri įvyks

p. Narušio ūkyje prie M e d a d ežero.
Apylinkės Valdyba kviečia Hamiltono, Toronto ir kitų 
apylinkių lietuvius kuo skaitlingiausiai dalyvaut.

GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.
K.L.B. Hamiltono Apylinkės Valdyba.

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO DIENŲ
Birželio 14 d., antradienį, pareiga

Londone gyveną pabaltiečiai ir mūsų kankinius pagerbti. Te 
kartu su ukrainiečiais ir veng būnie tai protestas prieš žiaurų 
rais mini 1941 m. birželio mėn. okupantą, tebūnie tai mūsų vie 
mūsų tautiečių ir kt. pabaltie nybės pademonstravimas kovo 
čjų masinių trėmimų Sibiran je už žmogiškas teises, tebūnie 
tragiškąsias dienas. tai visiems priminimas, kad lie

Minėjimas įvyks Londono tuvis nepaliaujamai tęsia kovą 
Bibliotekos auditorijoj, Queen* už Tėvynės laisvę.
s Avė. 305 nr. Pradžia 7,30 vv. Tad visi į minėjimą.

Kiekvieno tautiečio šventa L. E-tas.

St. Za vackio ūkyje 
važiuojant Bock Street, y2 mylios nuo Rodney, West 
Lome link, kairėje pusėje, pirmame miškelyje
K. L. B. Rodney Apyl. Valdyba ruošia šiemet pirmąją 

GEGUŽINĘ birželio 19 d., 3 vai. p.p. 
Gros puikus vietinis džazas.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti.
Rengėj ai.

Windsoro pusėj upes krante moka. Jie eina vėliau nugriovi 
statomas pasaulinio masto uos mui. Visa suėmęs, trtodo Wind 
tas. Į jį atplauks laivai iš viso soras turi gražią ateitį ir geras 
pasaulio. Čia bus didžiausias 
vandens uostas. Jau uosto sta 
tybai rengiamasi pilnu tempu. 
Senus namus griauna ir rengia 
erdvę laivų prieplaukoms. Už 
nusavinamus namus gerai su

WINDSOR, Ont.
APIE WINDSORA KELIOS ŽINIOS.

Windsore šiuo metu darbai dol. Čia butų išnuomavimui nė 
įmonėse eina pilnu lempu ir ra bėdos. Tie lietuviai, kurie 
žmogaus gauti samdyti sunku, turi pinigo įmokėti pradžiai 
Chrysleris, Fordas, G. Motors 1.500—3.000 dol., gali drąsiai 
Co. ir kiti fabrikai dirba dviem atvažiuoti ir pirktis čia namus, 
pamainom. Kvalifikuoti darbi Yra Amerikos konsulas. Jis 
ninkai fabrikuose uždirba 1,73 yra vedęs Rygos latvaitę ir tu 
—1,80 dol. ir daugiau. Kol kas ri 4 sūnus. Pabaltiečiams prie 
nenumatomi streikai ii paleidi lankus. Bet Windsoras yra tar 
mai. Tie, kurie turi giminių ar turn 
pažįstamų Detroite, galėtų pa ria tik upė. 
mėginti apsigyventi Windsore. Detroitu tuneliu ir tiltu. Detroi žiaus, prieš du metu gyvenęs 
Windsore lietuvių yra apie 300 tas didelis miestas per 2 mil. Toronto, Ont. Turintieji bent 
su vaikais. Turi paiengimus, gyventojų. Jame lietuvių yra kokių žinių, prašomi rašyti: 
koncertus ir K.L.B.V. lietuvį 30.000, trys lietuvių parapijos Vincas Urbaitis, 134 Market_______
kunigą ir savas pamaidas. Rei ir daug organizacijų. Taip, kad St., Hamilton, Ont. Yra labai Kas netikslu būtų, dar kartą at 
kalui esant, kreiptis 1479 Al lietuviai maišosi detroitiečiai 
bert Rd. Ph. 5-741W.H. Windsore, o windsorieciai Det 

Namai nėra brangūs. Gal loite parengimuose bei, linksma 
kiek pigesni nei Toronte, Ha vakariuose. Windsoras auga 
miltone ar Londone. Vieno kas metai. Dabar gyventojų tu 
kambario kaina l.OOO — 1.500 ri 150.000.

Birželio 30 diena yra ketvir Jau 2 prieš šį buvę vakarai, iš 
tadienis prieš ilgąjį savaitgalį ėjo, galima sakyti, lygiomis. O 
(penktadienį, liepos 1 d. yra gi lėšų reikia netik Lietuvos va 
Dominion Day), todėl jau iš an davimo darbui, bet be jų neap 
ksto kviečiame visus skaitlin sieiname ir savo kolonijoj. Štai 
gai dalyvauti. Šokiai bus tarp šeštadieninė mokykla birželio 
Lido Deck salės ir ežero, po at 11 d. baigia mokslo metus. Vie 
viru dangumi, specialiai įreng tinis TF skyrius šia proga jos 
toj aikštėj. Aplinkui bus paruoš reikalams paskyrė stambią ke 
ti puošnūs staliukai. Ypač kvie lių šimtų dolerių paramą. Tai 
čiame Toronto1 lietuvius susipa galima atlikti tik Tamstų, ge 

ekson. Eisenoj taip pat daly rnetų užbaig. ir perkel. į sky žinti su šia liuksusine pramogų rieji tautiečiai, visiškos TF pa 
vaus ukrainiečių, čekoslovakų, rius pažymėjimai, dovanos ir vieta ir užtikriname visišką Ta ramos dėka. Todėl birželio 30 
lenkų ir kitų tautybių atstovai įvairios laimėtos premijos. Po mstų pasitenkinimą, 
su nedidelėm grupelėm jų tau užbaigimo bus bendra arbatėlė ” 
tybių žmonių. Tuom jie paro 
dys savo solidarumą ii prisidė 
jimą prie bendros kovos.

Po apeigų prie paminklo vi 
si renkasi prie Royal Con 
naught Hotel — į Crystal sa 
lę, kurioje įvyks antroji progra 
mos dalis. Čia garbės kalbėtoju 
bus parlamento narys iš Otta 
wos p. Paul Hellyer. F’o to, me 
ninė programos dalis.

Hamiltono Ap. V-ba prašo vi 
sus Hamiltono lietuvius kuo šia pirmąją savo gegužinę, kuri 
skaitlingiausiai . dalyviuti pro įvyks birželio 19 d., 2 vai. po 
testo demontracijoje, paminėti pietų, p. Narušio ūkyje prie Me 
tragediją, ištikusią mūsų tau dad ežero. Gros visų mėgiamas 
tą. Tenelieka namuose nė vie Benni Ferri orkestras. Geguži 
no lietuvio, nesiteisinkime nuo nės metu bus pryzinis šaudy 
vargiu ar laiko stoka, bet visi iš mas, virvės traukimas ir kito 
eikime į viešą protesto demons kios pramogos, 
traciją ir parodykime, kad mes Ap. Valdyba kviečia Hamil 
esame dar gyvi ir pakankamai tono, Toronto, St. Catharines 
subrendę politiškai, kovoje ir kitų apylinkių lietuvius kuo 
prieš kruvinąjį komunizmą. Da skaitlingiausaii atsilankyti ir, 
lyvaujant ir kitų tautybių gru praleisi popietę gamtoje, 
pėms, pasirodykime kuo skait 
lingiausiai.

Taip pat kviečiame plačiųjų

BIRŽELIO DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS HAMILTONE
Birželio 14—15 d. deportaci apylinkių lietuvius paremti 

jų minėjimas Hamiltone šiais mus, dalyvaujant demonstraci 
metais žada būti įspūdingas, joje. Ypač iš tų vietovių, kurio 
Minėjimas įvyks birželio 12 d., se tą dieną minėjimo nebus, 
sekmadienį. Mieli tautiečiai, prašome tą

Birželio 7 d., 10 vai. 30 min. dieną nuosavas važiavimo prie 
lietuvių, latvių ir estų tautinių mones palikti namuose arba 
grupių atstovai .dalyvaus spau mieste ir atvykti autobusais. Vi 
dos konferencijoje, kuri įvyks sos lietuvaitės, turinčios tauti 
miesto burmistro p. Lloyd D. nius rūbus, malonėkite jais pa 
įacksono kabinete, miesto ro sipuošti. Taip pat vyrai iš tauti 
tušėje. Ten jie turės progos pa nių šokių grupės būkite pasi 
teikti medžiagą, savo tautų tra puošę tautiniais rūbais, o jei 
gedijos reikalu .

Minėjimą remia ir globoja 
Rotary klubas. Sutiko pravesti 
propagandą per radiją ir spau 
dą kanadiečių tarpe, parūpinti 
orkestrą ir tt.

Minėjimas pradedamas pa 
maldomis visų trijų tautybių 
bažnyčiose. Po' pamaldų renka 
masi prie lietuvių Aušros Var 
tų bažnyčios ir 12 vai. visi išei „Aušros Vartų’ parapijos salė 
na į viešą protesto demonstra je, 58 Dundurn St. N.
ciją. Prie karių paminklo (Go Aktas prasidės pamaldomis 
re parke) bus atlaikomos trum bažnyčioje, kur mokiniai daly 
pos ceremonijos ir padedami vauja organizuotai, po to salė 
vainikai. Prie paminklo kalbės je, po atidarymo ir sveikinimų, 
miesto burmistras p. Lloyd Ja mokiniams bus įteikta mokslo

dirbsite, paskolinkite juos kitie 
ms.

Su pagarba:
Hamiltono Ap. Valdyba.

HAMILTONO VYSK. M. V 
ALANČIAUS VARDO 

pradžios mokyklos mokslo me 
tų užbaigimo iškilmingas aktas 
įvyks birželio 11 d., 9,30 vai.

perspektyvas. Koresp.

PADĖKOS

PAJIESKOJIMAI
— Kas žino kur dabar yra ar 

Detroito priemiestis, ski paskutiniu laiku gyveno p. Sta 
Susisiekimas su sys Kudulis, apie 42 mt. am

Todėl birželio 30 
d., kas ir rečiau lankomės į pa 

ne rengimus, Į Joninių ii Petrinių 
ge gegužinę atvykime. Nepamirš 
da kime, kad kiekvieno lietuvio, at

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. •

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Visiems prisidėjusiems š. m. 
gegužės mėn. 21 d. rengiant 
parengimą-pikniką VKLS St. 
Catharines skyriaus v-ba šir 
dingai dėkoja.

Kartu labai atsiprašome vi 
sus svečius dėl nesklandžiai 
pravestos loterijos. Nesklandu 
mas įvyko ne iš blogos valios, 
bet dėl apsiskaičiavimo. Liko 
daug neišpirktų biletų, o juos 
atrinkti nebebuvo galimybių.

svarbus reikalas. siprašome ir priimame kiekvie
-Edita Vichtaitė (Vištai pastabą, kad galėtumėm atei 

tė), gyvenusi 175 Queen Str. 
East., Sault-St-Marie, Ont., 
prašoma atsiliepti, arba kas ži 
no jos adresą, prašau pranešti 
šiuo adresu: Pranas G., 1938 
Desmarchais Blvd., Montreal, 
20 P. Q.

tyje atitaisyti ir pilnaį visus pa 
tenkinti, norėdami visiems tik 
gero.
VKLS St. Catharines Sk. V-ba.• ♦ ♦

Širdingiausiai dėkojame už 
suruoštą mums puotą, 40 metų 
sukakties vedybinio gyvenimo 
proga, organizatoriams p. p. 
Yukneliams, žentui Gurkliui ir 
p. p. J. Pakuliams, kurie dau 
giausia rūpesčio padėjo.

Ačiū sūnui, dukterims, žen 
tams ir anūkams už linkėji 
mus, brangias dovanas ir pasi 
darbavimą. Kunigams J. Arą 
nauskui, S. Kulbiui ir kleb. J. 
Bobinui už atsilankymą.

Dėkojame visoms šeiminin 
Postfach kėms už skaniai pagamintus 

valgius ir visiems prie stalų pa 
tarnavusiems.

Labai, labai ačiū visiems, pri 
sidėjusiems ir atsilankiusiems 
už taip gražią dovaną ir linkėji 
mus.

Dėkui Tėvams Jezavitams už

— Artimųjų pajieškomi Bal 
bon Gustav, gim. 1914 m., ir 
Selenkovičius (Zelenkavi 
čius?), gim. 1924 m., abu iš 
Kauno.

Patys pajieškomieji arba ži 
nantieji jų adresus prašomi su 
sisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba, adresu: Litau 
isches Zentralkbmitee, (17a) 
Weinheim-Bergstr., 
233.

— Elvyros Virbickienės pa

Toje pačioje vietoj, tik 
lauke, o salėje buvo vakaras 
gūžės 23 d. Visi 200 svečių, 
lyvavę šiuose šokiuose, išsine vykusio virš 200, išleistas dole jieško Elena Barcas, 1108 Boh 
šė gražiausius įspūdžius. ris 100 proc. eina į Tautos Fon land Ave., Bellwood, Ilinois, U.

Be to, drįstame atkreipti mie do kasą!
' i Visi, kas tik turėsime tą va 

lyvaudami TF parengimuose, karą laisvą, atvykime į šią gra

ir pasilinksminimas.
Kviečiame visus mokinių tė 

vus ir prijaučiančius šiame už 
baigos akte gausiai dalyvauti ir 
tuo moraliai paremti šios įstai 
gos sunkų ir atsakingą darbą lųjų tautiečių dėmesį, kad, da 
lietuvybės išlaikymo bare.
Mok. vedėjas ir Tėvų Kom-tas. padedame patiems svarbiausio žiausią šios vasaros gegužinę! 

ms mūsų tautiniams reikalams. Sk. St.VISI Į PIRMĄJA 
GEGUŽINĘ!

Hamiltono Ap. Valdyba ruo

S. A.

— R. Senkus 8083 Ward
Detroit — 28 — Mich. USA, atlaikymą Šv. Mišių sekmadie 
jieško Broniaus Krasausko ar nį mūsų intencija.
ba jo sūnų Vytauto arba Tado. Marija ir Jokūbas Pakuliai.

Hamltono Aip. V-bos 
Parengim Vadovas.

JONINIŲ IR PETRINIŲ 
GEGUŽINĘ

Tautos Fondo Hamiltono sk . 
rengia birželio 30 d., 8 vai. vak. 
Burlington Brant Inn Sky 
Club. Šokiams gros Vyt. Babec 
ko vedamas „Aidas“.

I
Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar.

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audmių

I
 Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.

Garantuotas darbas — galima ir kreditan.
VALOME — P ROS 1 J AM E.

Paimame iš namų ir pristatome.
NICK'S TAILOR SHOPPATAISYMŲ EKSPERTAI.

! ( 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Dr. Roman Pniewski
J Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
?: Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
8 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. j

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.

| Carlton Clothes Shop |
| LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! |
k Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
| rūbų siuvykla. S
X Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! g
K' Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. g 
| Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus X 

ir nesame patyię nusiskundimų. X
| Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, g 
i ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
f 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
\ Telef. J. A. 2-6439.

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUSROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

|D. E- BELANGER 8c SON 3
15 METŲ JŪS1, TARNYBOJE 

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

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ūkiai *Sklypai
Bizniai 'Pramoninės nuosavybės

patarnavinpo kreipkitės pas: — 
L P R A N CK E V I C IŲ ... LI 9-4121.

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

II D OUT
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

8nnn:»mt»»»»»»n»u>iw»»»mnnm»«ninntuiniiiinniwmmww<»n
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BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS MONTREALY
šiemet vyksta vadovaujant es Baltuonis, Rimas Jurkus ir 
tams. Yra pakviestos ir kitos mualdas Sinius.
tautos. Minėjimo tvarka nusta Visi baigusieji atminčiai 
tyta sekanti: vo po knygą — baigusieji

Šį sekmadienį, birželio 12 d., tadieninę po prof. I. Končiaus 
visose lietuvių maldos namuose raižinių knygą ir baigusieji Ii 
bus pritaikytos pamaldos.

Antradienį, birželio 14 d., 7. 
45 min. vakaro visi renkamės į 
Dominion Square, kur Pabalti 
io tautos padės vainiką prie ne 
žinomojo kareivio kapo. Tą ce 
remoniją atliks 6 tautiškai apsi 
rengusios mergaitės ir trumpą 
žodį pasakys Federalinio' parla 
mento narys p. W. Hamilton.

1 _ „ ... _____
salę, 1355 Dorchester West, linkės. Mokyklų mokiniams, 
kur minėjimas pradedamas būsimiems ateinančių metų mo 
8.15 min. vakaro. Bus esto kai kiniams ir tėveliams.
ba ir himnas, latvio kalba ir him 
nas ir lietuvio kalba ii himnas. 
Kalbos bus trumpos. Gal dar po 
žodį pasakys kitų tautų atsto 
vai.

Seks meninė dalis, kurioje da 
lyvaus estai ir lietuviai — estų 
mišrus choras ir solistas p. N i 
itof, o lietuvių op. sol. E. Kar 
delienė ir pianistas K. Smilgevi 
čius.

Minėjimas bus užbaigtas Ka 
nados Himnu. Visi tautiečiai 
kviečiami dalyvauti būtinai.
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS

SU MONTREALIO ŽYMIAIS kuopos narių sus-mas prieš 
saros taostogas, kurių metu 
bus susirinkimų, šaukiamas 
sekmadienį, birželio 12 d. Auš 
ros Vartų salėje tuojau po pa 
maldų. Maloniai prašomi visi 
nariai ir norintieji būti nariais 
atsilankyti, susimokėti mokes 
čius ir būti laisvi vasaros metu 
nuo šių rūpesčių. Be to prime 
narna tiems nariams, kurie dar 
neatsilygino už 5 metų sukaktu 
viu minėjimo vakareinę, kurią 

buvo labai puikus ir nuoširdus, susirinkimas nutarė pi ivalomai 
x »-»«x x-x Iri alrxnatxn TA/~» 1 SI 1

PABAIGĖ MOKSLO
metus šie mokiniai, lankę šeštą 
jį šeštadeininės mokyklos sky 
rių: Danutė Aneliūnaitė, Rūta 
Bartaškaitė, Aldona Gaurytė, 
Dainius Lukoševičius, Algis 
Mažeika, Emilija Rubšytė, Ma 
rija Siniūtė, Marija Tauterytė, 
Gytis Vazalinskas.

Tose pačiose mokslo metų 
baigimo iškilmėse gavo^ ir litu 
anistinius brandos atestatus: 
Nijolė Kličiūtė, Ina Šipelytė, 
Silvija Pakulytė, Edmundas

tuanistinius kursus, vieni J. 
Aisčio „Apie laiką ir žmones“, 
kiti P. Andriušio „Tipelį“.

Plačiau apie šią iškilmę se 
kančiame NL n-ryje.
EKSKURSIJA MOKINIAMS.

Montrealio šeštadieninių Mo 
kyklų Tėvų Komitetai rengia 
birž. 18 d. (šeštadienį; ekskur

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 4

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

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

DIDELĖS IŠKILMĖS ŠV. 
JONO PAR. BAŽNYČIOJE. 
Visi j Karžygių pagerbimą.
Žūvusiems už Lietuvą pamin 

klinės lentos (bareljefo) atiden 
girnas - pašventinimas įvyksta 
Šv. Jono par. bažnyčioje birže

BALTŲ FEDARACIJA 
ragina ir šiais metais skaitlin 
gai lankytis birželio m. 14 d. 

vjykių paminėjime.
Kaip jau spaudoje pranešta, 

Baltų Federacija Kanadoje ir 
š. m. paminės birželio m. liūd 
nuosius įvykius: Pabaltijo vals lio 12 d., sekmadienį, 11 vai. pa 
tybių nepriklausomybes nusto maldų metu, kartu sujungiant 
jimą ir bolševikų pravestas di su liūdnųjų birželio 14—16 d., 
delio masto deportacijas iš Pa Lietuvių tautai dienų - deporta 
baltijo kraštų. cijų, žudynių — paminėjimu.
Paminėjimas įvyks š. m. birže Paminklo atidengimas bus la 

lio m. 12 d., šventadienį, 4 v. bai įspūdingas, pasibaigus šv.

„NERINGOS” SKAUČIŲ 
TUNTO SKAUČIŲ IR 

TĖVŲ ŽINIAI. 
Kaip kiekvienais metais, taip _____ ____ , ___ ___ ____ . . „ .

ir šiemet Montrealio skautės energingam liet, kontiaktoriui P0' P’et9> Massey Hall salėje, rl o mišioms. Tą dieną bus pasaky 
stovyklaus. Stovykla įvyks nuo Algiui Ropei, Šv. Jono Kr. pa 

----------- j-________________________ • „v. ,, . .. 1954.6.30 iki 1954.7.10. p. Sk rapijos vasarvietėje statoma sa 
Po to persikeliame į YWCA siją į gražiąsias on lea io apj, ruij-do ūky, 50 mylių nuo Mon lė pagal archit. Dr. Kulpavi 
i « o r. r- ta__ i__ a.,... TKZ«.rx4- linkpc MnUvUlii mmriniamK . J c. 17 ° r

TORONTO
GRAŽIAI KURIASI 

WASAGOJE
Talkos būdu, vadovaujant

ASMENIMIS
įvyko, kaip jau anksčiau buvo 
rašyta praeitame NL n-ryje. 
Jie atsilankė į Aušros Vartų pa 
rapijos ruoštą religinės muzi 
kos koncertą, ©• po to klebonijo 
je jiems buvo priėmimas, kur 
juos pasveikino kleb. kun. dr. J. 
Kubilius, kalbėjo dr. S. Daukša 
ir svečiai lietuviams pareiškė 
daug simpatijos ir pasiryžimo 
padėti ir patarnauti. Subuvimas

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.

DR. J. ŠEGAMOGAS
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. 
Verdu n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

ronte. tas pritaikytas pamokslas, šven
Ontario provincijos ministe tins parapijos klebonas kun. P.

ris pirmininkas Hon. Leslie Užubalis; paminklo kaspiną 
’’ trealio (ten pat, kur ir pernai), čiaus projektą. Parapija yra ga Frost bus oficialiai atstovauja perkirps Lieutvos gen. konsu 
% Stovyklon kviečiamos visos vusi leidimą iš Toronto kuri mas provincijos parlamento na las V. Gylys, KLB vadovybė 

mergaitės nuo 7 metų amžiaus, jos vasaros metu vasarvietėje rio p. Yaremkos, kuris pasakys uždės pritaikintą vainiką; prie 
i lietuviškas ir pamatinę kalbą. Į parengimą vėliavos budės garbės sargyba: 

iš tos pačios šeimos dviem mer pamaldas, kurios bus pradėtos žadėjo^ atvykti ir Toronto bur iš sav. kūrėjų, karių ir šaulių,
gaitėms — 15 dol. abiem. Nega nuo pirmojo liepos menesio sek mistras p. Nathan Phillips. Pamaldų metu giedos „Var
linčios šio mokesčio sumokėti, madienio. Programoje, kuri šiemet eis po" choras. Antroji rinkliava
prašomos pranešti vieneto drau SKULPTORIAI PP. DOCIAI be pertraukos, numatoma be bus daroma susidariusioms iš
gininkei arba tuntininkei. Te 
nebūna nė vienos mergaitės, ku 
ri atsisakytų stovyklos dėl fi 
nansinių sunkumų. Stovyklai 
vadovaus sktn. Ir. Lukoševičie 
nė, Silvija Pakulytė, Nijolė Kli 
čiūtė, Jūra Narbutaitė. Užsire 
gistruoti ir sumokėti pinigus 
prašoma ne vėliau birželio 24 
pas savo vienetų vadoves arba 
tunto adjutantę S. Remeikaitę: 
PO 6-3837. Smulkesnių žinių 
apie išvykimo laiką, vietą, sto 
vykios mantą gaus kiekviena 
stovyklautoja per savo vieneto 
vadoves.

Tikiu, kad mes visi žinom, įvyko kelios gegužinės. Be to, Tėviškės kraštas ir Lietuviais 
ką reiškia jaunai mergaitei sto p. Narušio ūkyje taip pat vyko esame mes gimę, 
vykia, o ypatingai mūsų sąly gegužinė, kurion iš Toronto J 
gose ir manau, kad mieli tėve taip pat buvo nuvykusių žmo vienas mūsų stipriausiųjų argu tadienį atleido apie 1000 darbi 
liai, padarys visa, kas galima, nių. 
kad šiemet galėtų stovyklauti 
ne 2 Oar 30, bet kiekviena tun 
to skautė ar jos draugė lietuvai 
tė.

Sktn. Ir. Lukoševičienė, 
tuntininkė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ
Draugijos piknikas yra ruošia lenkiškų,'u kr ainiškųfe’s'tiš 
mas birželio 26 dieną pp. Sta įr nej. rusįškų universitetų 

- • • niulių vasarvietėje, Shawbiid ^enkiu. Keistu būdu neranda
J £e’ ^uri yra Pr^e 10 f Lauren ma Vilniaus universiteto herbo, 

tian kalnus. Daugiau žinių bus 
sekančiuose NL numeriuose.

TT. . x « uiviruiivo lino / tuviu cixixzx AC* U4O. vaoaiua mciu
Visi renkasi prie savo moky Mokestis 12 dol. Stovyklaujant lietuviams laikyti 

klų 9 vai. is ryto, kus lauks au - - - - ■ }
tobusai. Pasiimti visai dienai 
užkandžių, lengvesnius rūbus 
pasikaitinimui saulėje ir maudy 
muisi. Registruojasi: Verduno 
mokykla — HE 7877, Rase 
mounto mokykla — HE 3285 
ir 8495, Longueuill mokykla— 
pas Tėvų Komiteto pirmininką.

Mokiniams kelionę apmoka 
B-nės Valdyba ir Mokyklų Ko 
mitetai. Tėvai moka tik už save 
po 1.30 dol.

PASKUTINIS SLA 123

sekmadienį ilgesnį laixa kalbė tri^ tautų kalbėtojų ir vertin laidoms (medžiagai, skulpto 
. . , ° , *" A x4 «-> 1«xx ri9iic florniii » noHpncrri
josi su is Montrealio atvykusiu 
3 Lietuvių Dienai ruošti Meno 
parodai reikalams vedėju inž. 
P. Narbutu ir aiškinosi dailinin 
kų dalyvavimo parodoje reika 
lu.

n

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. C H A R L A N D

956 SHERBROOKE E.
Tel.:FR7684. EX8822

Dr.E.Andrukaitis;
956 SHERBROOKE E. į

Tel.: CH 7236.

va
ne
šį

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
Per Jonines šaulių tradicinė 

gegužinė įvyks birželio 26 d., 
sekmadienį, Ivanauskų soduo 
se, (5 myl. link Hamilton, prie 
2, Q. E. kelio).

DAUG GEGUŽINIŲ
Toronte praėjusį sekmadienį mis:

ga muzikalinė dalis. riaus darbui) padengti.
Estų moteriškas choras, To Paminklinė lenta su barelje 

ronte, dainuos iškilmingą Req fu: „Motina laiko ant rankų 
uiem, kurį sukomponavo to cho mirštantį karžygį už Lietuvą“, 
ro vedėjas p. Udo Kasemets, Pagal inž. dr. Kulpavičiaus 
birželio m. aukoms paminėti. eskizinį projektą labai vykusiai

Latvių choras „Daina“, diri skulpt. Dargio išdrožinėtas ba 
guojant p. Erikai Freimanis, reljefas.
dainuos latviškas dainas: Eik Prašoma Toronto visuome 
su Dievu, sūnau; Karaliaus dūk nė, organizacijos skaitlingai da 
Hė ir Berželis. lyvauti šiose gražiose karžygių

Lietuvių choras „Varpas“, di pagerbimo ceremonijose, 
riguojamas komp. p. Gailevi Karių, Kūr. Savanorių ir 
čiaus, baigs programą daino Šaulių klubo valdybos.

Apsaugok Augščiausias; ATLEIDŽIA DARBININKUS

Žemės ūkio mašinų labrikas, 
Birželio m. 14 d. įvykiai yra Massey-Harris, praėjusį penk

mentų kovoje su bolševizmu, ninku dėl darbo stokos. Jų tar 
kuris tose dienose išvystė ligi pe atleista daug ir lietuvių. Me 
tos Europoje negirdėtą žiauru tų pradžioje to fabriko darbinin 
mą. Visi tautiečiai todėl prašo kai streikavo 9 savaites. Dabar 
mi pašvęsti šį popietį minėji vėl nežinia, kada bus pašaukti 
mui ir kuo skaitlingiau susirin atgal prie darbo. Atrodo, kad 
kti. dirbantiems tame fabrike šie

Tą pačią dieną 4 vai. po pie metai bus nuostolingi. Bs.
tų, Toronto radijo stotis CFRB VILNIEČIŲ ORGANIZACIJA 
transliuos paminėjimą speciali x
ne programa. Kas būtų sutruk turėjo visuotinį susirinkimą ir 
dytas atvykti į minėjimą, šiuo išrinko naują valdybą: pirm. B. 
prašomas pasiklausyti šitą tra Saplys, vicep. J. Cicėnas, kas. 
nsliaciją. A. B. Mackevičius, sekr. p. Lunys

ĮSPŪDINGAS MOKSLO į n*rys P’ JudaTba^eJį?n'®^;
, , A. Petrauskas, L. Traskunas ir
darytų pastangų kuo skubiau metų užbaigimas Toronto liet. Skrebutėnienė.
šiai įamžinti Vilniaus universi Maironio vardo mokykloje pra 1 ' AwnniFIAIK

------ tetą Toronte, kol kįti preten ėjusį sekmadienį įvyko šv. Jo ANOK1LJAU5 
V-ba. dentai nebus pakabinę herbo su no Kr. parapijos saleje, daly liuteronių bažnyčioje, Carlton 

A. vaujant per pusantro šimto mo įr Jarvis gt. kampe, bnželio 12 
ČIKAGOS LIETUVIŲ VYRŲ kinių ir nemažiau tėvų. Oficia d., 8,45 vai. ryto, lietuvių pa 
choras praėjusį šeštadienį kon li°je dalyje žodį tarė mok. vedė maldos. Pamokslo tema. Kris 
certavo čekoslovakų Masaryko jas mok. J. Šilką, min. V. Gy taus Bažnyčios pavidalas.
vardo salėje. Chorą vedė V. tys ,mok. globėjas kun. P. Ažu Pamaldose bus viešai patik 
Baltrušaitis Dalį koncerto iš balis, mok. tėvų pirm. J. Žulpys rinama, ar kandidatai konfirma 
pildė sol. p.’ Bičkienė, palydina ir liet- Bendr. kult. Fondo atst. cįjai žino pagrindines krikščio 

fortepionu. V. Matulaitis. Meninę progra niško tikėjimo tiesas.
„..i. Po pamaldų įvyks parapijie

LIETUVIŠKŲ STUDENTŲ 
IR VILNIEČIŲ SĄJUNGOS 

DĖMESIUI.
Toronto universiteto, Hart 

house patalpų didžiojoje salėje, 
matomas didelis skaičius pašau 
linių universitetų herbų. Netrū

kiekvieno nario po 1.50 
ar bus vakarienėje, ar ne 

Valdyba.
ORGANIZACIJŲ 

DĖMESIUI
Pasitaiko, kad tuo pačiu me 

tu esti keli vieši Į 
dėl ko nukenčia rengėjai. Kad 
to neįvyktu, ateityje KLB Mon 
trealio Seimelio Prezidiumo pa’jonin'iiT VAKARIENĖ BUS • ucvuvlb*y. SlU.UC““£ ■“ rengimams narys Aug. Kudž JONINIV. VAKARIENEBUS Vilniečių s-gos demes}, kad jie 
ma. 324 9th Ave., Ville Lasai 
le, tel.: TR 4826, registruos vi 
sas numatomas pareųgimų da 
tas.

Organizacijos, ruošiančios 
viešus parengimus, prašomos iš 
anksto pasiinformuoti apie pa 
rengimus ir suteikti itkslias pa 
rengimo datas.

Prezidiumas.

nuo 
dol., 
bus.

Norėliau į šitą trūkumą at 
kreipti lietuviškų studentų ir

birželio 25 d. vakarą, šeštadie
a* nį, KLKM D-jos Montreąlio 
U' skyr. prašo rezervuoti Joninių 

vakarienei.
L. AKAD. SAMB. NARIAMS, parašu „Wilno“.

Pra?iešame, kad birželio 10
d., penktadienį, 8 vai. vak. Ber 
ri mokyklos salėje įvyks Liet.
Akad. Samb, susirinkimas. Na
rių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
LINKONAS, vilasalietis, na gt Gailevičiaus ____ r____
mų savininkas, išdirbęs Canada Koncerte apsilankė apie 400 as mos dalį išpildė mokyklos auk i_______ z - i . j
Steel Co, 25 metus, gavo iš menu_ — ^a^ rengėjas, p. J. Si lėtiniai. Gale įvyko vaišės, ku susirinkimas. Jame parapi

? -X — X. XA XXX JI 4. XX — — . X 1 X XX **X-X X 4- XX 4" XX XX. A ,x .X.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
su atskira virtuve, apstatytas ir OŲCCi w, monu __  i
paruostas moteriai aiba mergi kompanijos aukso laikrodį, ku manavičius, buvo susirūpinės iš rias surengė tėvu komitetas. • s taryba pateiks apyskaitą.
Jiai OC1Q r^xxlxxvxixxl 4-xxlxxf AV _• KxxU-Xxxxx vxxxrx. ^xrvx-. A ’ * ‘ . M JT 1 1 1 1 1 ± 1 *7 *7 1 Kx — xx lx x J J. A .

8-9576, skambinti po 6

REIKALINGI
vyras ir moteris

restorane — Paul's Restaurant. MAČIUKO
Nuolatinis darbas, gėjos darbo abonentų 
sąlygos. Kreiptis vietoje — 
4634 Wellington St., Verdun.

i, 3518 Colonial, telef. A V ris jam įteiktas visų pasižymė laidomis. £aiis publikos, kiek Mokyklą lankė 177 liet, moki Bus renkama 
O č ^7 XX 1 X-—XXX I X X XX 4- X XX x-X /x IMT L. X — « —X 1 W • X X — XX „M XX« 1 r XX WX O ... * - - — * aa * — - —— -1 aawXXaa - XX WX X xl XX XX X XX — 4- X XX CX Į J) ( ) — *vv

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

• jusiu darbininkų garbei kompa fouvo girdima, nepatenkinta, 
nijos suruoštame baliuje, kurin kaj ne organizacija, o pavienis 
buvo pakviestas ir pensininKas asmuo ruo§ia koncertą. Todėl, 

galima prileisti, kad galėjo bū 
ti publikos, kuri dėl to sušilai 
kė atsilankyti koncerte, bet ir 
laikas buvo peršiltas subuvi 
mui salėje.
TORONTO IR MONTREA 
LIO SKAUTAI STOVYK 

LAUŠ DRAUGE.
Sekmadienį, atvykus iš Mont 

realio skautų Tuntininkui inž. 
St. Naginioniui, įvyko bendras 
posėdis su Toronto skautais.

Nusistatyta stovyklauti drau 
ge Montrealio ir Toronto skau 
tams Ontarijos srityje ir anks 
čiau, negu įvyks jamboree, nes 
tuo metu, suvažiavus daug skau 

1 tų, rimtas stovyklavimas ne 
Jt_ bus įmanomas.

ĮSISTEIGĖ SLA SKYRIUS 
Torontui padedant ir p. Šrap 

niekui palaikant inciatyvą, įsi 
steigė St. Catharineą SLA sky 
rius.

A. Jankevičius.
pirmosios serijos 

ketvirtos savaitės 
premija atiteko p. Albinai Dai 
niūtei, turinčiai 51 numerį ir iš 
lošusiai 42 dolerius. Yyksta ir 
antrosios serijos platinimas. 
ALIŠAUSKAS Augustinas pa 
guldytas į Lachinės ligoninę ir 
gydomas dr. J. Šegamogos prie 
žiūroje.
NELAIMĖ ištiko Evaldą Vii 
kį, 21 metų jaunuolį, kuris dar 
neišaiškintų priežasčių dė 
liai pateko^ po judomais laiptais 
ir buvo sunkiai sužalotas. Ro 
yal ligoninėje jam padaryta di 
dėlė operacija, po kurios jis 
gauna jėgas ir sveikatą. 
SERGA Ona Markevičienė 
Jurgis Mikaliūnas, abu ligoni 
nėse.
BANDŽAITYTEI Monikai bir

ir
6351
neju-
mūsų želio 4 d. pp. Rasimavičjų salė 

je buvo priešvestuvinė staigme 
na, kurioje dalyvavo apie 50 mo 
terų ir jaunikis. Nuotaka gra 
žiai apdovanota vertingomis do 
vanomis ir linkėta laimingo šei

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

♦ .
1. 4 butų, 6 metų senumo kam rnyninio gyvenimo.

pinis namas su 2 garažais, VOKIEČIAI Montrealy, Clark 
Bannantyne, Verdun. . . . ir Sherbrooke kampe, atidarė 
$ 27.500. savo kino, kuriame duoda dau

2. Naujas 5 butų namas 9 Avė., Siusią vokiškus filmus.
Ville LaSallle. $ 25.000. ŠOFERIAI, 225, ruošiasi strei

3. Naujas 4 butų namas prie kuoti Colonial linijoje, nes ben
pat statomos lietuvių bažny drove spiriasi jiems pakelti at 
čios. $ 26.000. lyginimą 5% ir sutrumpinti

darbo valandas. /

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujaš adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

nauja parapijos 
taryba ir aptariama, ar pagei 
daujama lietuvių pamaldas per 
kelti į kitą liuteronių bažnyčią, 
kuri taip pat yra Pasaulio Liu 
terionių sąjungos žinioj.

Pamaldos šį kartą prasideda, 
birželio 26 d. pamaldų metu, kaip augščiau nurodyta, 15 
Apeigas atliks iš Čikagos atvy min. ankščiau negu šiaip įpras 
kęs J. E. vysk. V. Brizgys.

niai, vadovaujami dešimties 
kytojų.

SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAS

šv. Jono Kr. lietuvių bažnyčio 
je bus teikiamas sekmadienį

Vasario 16 gimnazija pavojuje’ 
Skubiai jai aukok!!

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

ta. Kun. dr. M. Kavolis.
— Uždaros rekolekcijos mo 

terims įvyks birželio 17, 18 ii 
19 dienomis, Canacle retreat 
house. Užsiregistruoti galima 
pas tt. pranciškonus.

| Raštinė: OLiver 4451 j

; Dr. P. MORRIS :
'Į DANTŲ GYDYTOJAS !

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Dr. N. Novošickis
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. vai. 
____ (pagal susitarimex
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