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litikoje buvo labai karšta. Vy tų sričių klausimas nėra galu 
ko karšligiškas diplomatinis ju tinai baigtas.
dėjimas. Diplomatai ir ministe Labai įodmu, kad
riai darė ėjimus, kurie liudija EDENO VYRIAUSYBĖ LAI 
apie zondavimą galimybių. Bet KOSI TVIRTESNIO UŽSIE 
nieko tikra nepadaryta.
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3-ji Kanados liet, diena padidinama
DRAUGE BUS PAMINĖTOS IR 50-TIES METŲ LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO KANADOJE SUKAKTUVĖS

Montrealio Seimelio Prezi vių įsikūrimo Kanadoje. Ry lės. Kol tas klausimas dar nepa puslapis 20 dol., %— 10 dol.,
diumo ir Trečiąjai Lietuvių šium su tuo nutarta pakviesti į aiškėjęs, kol neaplankytas mie %—5 dol.), už ką jie gaus 25
Dienai Kanadoje ruošti komite šventę, kuri yra visų Kanados sto majoras p. Drapeau. Jis pri % pajamų, 
tas paskutiniame susirinkime, lietuvių vienybės šventė, ir Ka ims mūsų delegaciją tiktai šią 
su organizacijų atstovais svars nados Imigracijos bei Piliety savaitę, 
tė tolimesnius Trečiosios Lietu bės minister} p. iPckersgrill, na 
vių Dienos Montrealyje ruošos ir daugiau žymių pariegūnų. 
klausimus. Buvo aptarti visų 
Komiteto skyrių iškeltieji klau 
simai, ir dėl jų padaryti nutari 
mai.

Kaip principinis nusistaty 
mas pabrėžta, kad geriausia yra 
3 Liet. Dienos ruošime išsivers 
ti savo pačių, kanadiškomis, jė 
gomis, išskyrus sportininkus, 
kurie kviečiami iš visos šiauri 

Moloto sybė parodo turinti savo stu^nsė Amerikos. Žinoma, kur yra

NIŲ POLITIKOS KURSO,

Lietuvių Dienos pamaldas 
XT . , nusistatyta prašyti visų trijųNusistatyta parūpinti nakvy lietuviškų parapijų (dviejų ka nes tiems choro ir sporto daly taliku įr v£nosevangeliku)kle 

jų negales gauti bo.nus ruQŠti savo gio
- , pritaikant jas tai dienai; Karditarta kreipus į Montrealy gyve nolas a^mas laik ti iškUmin 
nunrinc IiaIhviiic Lrori ha Ižam * ,

gas pamaldas naujoje Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, ga 
limas dalykas, jeigu oras bus 
geras, — lauke, prie didžiųjų 
durų, kad visi žmonės galėtų 
tiesiogiai dalyvauti pamaldose.

Organizacijų susirinkimų sky 
riaus vedėjas pranešė, kad kol 
kas tiktai viena organizacija pa 
reiškė pageidavimą ruošti šuva 
žiavimą, kuris taikomas Lietu 
vių Dienos metui.

Skaitytojai prašomi sekti ruo 
paminėjimą nuo pirmųjų lietu gos Mont Royal viešbučio sa ti Metraščiui skelbimus (jų šos eigą spaudoje.

Aptarti akto-koncerto, salių, 
parodų, sporto, susirinkimų, ir 
Metraščio' išleidimo bei specia 
lauš ženkliuko klausimai.

Straipsniai ir žinios leidiniui, 
Metraščiui, laukiamos ligi lie 
pos 15 dienos imtinai (adresu 
7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada).

Didelį rūpestį sudaro Komi 
tetui suradimas tinkamos'šešta 
dienio subuvimui-baliui salės.

viams, kurie ;
pas pažįstamus. Tuo tikslu nu

nančius lietuvius, kad jie, kaip 
dera lietuviams, būtų viešna 
gingi ir priimtų po' vieną ar du 
asmenis nakvynės. Nakvynių 
reikalu kreipiamasi į abiejų pa 
rapijų klebonus ir spaudą, pra 
šant juos paskelbti nakvynių 
registraciją.

Be ko kita nutarta, kad ak 
tas (žodinė dalis) nebūtų ilges

užsienių reikalų ministeris Mac
„iš anksto suskrido 37 užsienių Milan ir pats Edenas daug tvir 

reikalų ministerial ir visų 63-jų čiau ir aiškiau veda užsienių 
valstybių, įsileistų į Jungtinių politikos liniją, negu pasitrau 
Tautų Organizaciją (sutrum kęs Churchillis. Edeno vyriau 
pintai JTO) atstovai.
vas vienas iš pirmųjų atskrido burkaulį. Atrodo, kad tai yra būtina, galimos ir pataisos.
ir pareiškė, kad sovietų žmo ne tokių komerciškų apskaiČia Kas yra visai nauja ir kas
nės stovi už taiką ir bendradar vimų, kaip buvo prie Churchil yra labai svarbu, tai yra tas, Kovojama už Miesto savivaldy nė kaip viena valanda. Visa ki 
biavimą. Jis pasakė teisybę, bet lio. Kad gi taip Vakarai sustip kad nutarta Trečiosios Lietuvių bės salę, Mont Royal kalne, ta skiriama koncertui.
nepasakė, kad tai teisybei rea retų, būtų išlaikyta ir taika ir Dienos proga ir jos metu suruo Taipgi yra nuomonių, kad bū Taipgi nutarta kreiptis į tau 
lizuoti skersai kelio stovi dikta nesnuku būtų išlaisvinti visus šti ir 50-ties metų sukaktuvių tų paimtos puošnios ir ištaigin tiečjus, kad jie patalkintų rink 
tūrinė sovietų valdžia, sudary sovietų pavergtus kraštus.
ta komunistinės partijos iš Nežiūrint visų tarptautinės 
karo ir neramumų kurstytojų politikos vingių įdomumo ir iš 
klikos.

Atidarant JTO sukaktuvių
minėjimą tuose pačiuose St.
Francisko operos namuose, ku
riuose ji buvo įkurta,
PREZIDENTAS EISENHO

VERIS PASAKĖ LABAI
TAIKINGA KALBĄ,

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ IŠKILMINGAS DR. K. 
MINĖJIMAS MONTREALY GRINIAUS MINĖJIMAS, 

Šiemet jis įvykdytas tiksliai ruošiamas Tarptautinės Vals 
išvežimų dieną. Pavakary prie tiečių Sąjungos — The 
nežinomojo- kario kapo trijų Pa national Peasant Union 
balti jo valstybių komitetai, ats Liet. Vai. Liaudininkų 
tovaujami tautiškai pasipuošu gos, bus šį penktadienį, birže 

_____________ __ ■__ j „Berner Tagblatt“ šių mergaičių, prie kapo padėjo lio 24 d., 6 vai. vakaro New 
Noriu pasakyti, (straipsnį pavaizduoja Pabalti vainikus ir trumpu žodžiu pasi Yorke, Carnegie Endowment 

.... ... . —ha—a—r t-a—--------- į Center, Pirmo
sios ir 46 gatvių kampe. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas.

A. NAVICKAS LANKĖSI 
AMERIKOJE

Čikagoje viešėjo visą savaitę 
su visa savo šeima. Ta proga A. 
Navickas aplankė ALT prezi 
diumą ir kalbėjosi su L. Šimu 
čiu, P. Grigaičiu ir M. Vaidyla, 
kurie tik ką buvo- sugrįžę iš Va 
šingtono, kur būdami lankėsi 
pas Dulles ir kitus Valst. D-to 
pareigūnus.

ALTo prezidiumas siunčia 
per A. Navicką sveikinimus 
Kanados Lietuvių Tarybai ir 
pageidauja, kad bendradarbia 
vimas nenutrūktų. Taipgi pa 
reiškė pageidavimą, kad Kana 

(hlj). doje komiteto pirm. J. Badger, dos lietuviai nebūtų pasyvūs ir 
----- susiluakęs visuotinio pritarimo dabar akivaizdoje įvykstančio 

mėnesio įvykstančia „4 didžių — Amerikos darbininkų uni salę perpildžiusios publikos, 
jų“ konferencija. Meinorandu jos yra išdirbusios pramonės de Po to kalbėjo dar kaimynai 
mas nukreiptas prieš naują ty mokratinimo planus, kurių įgy ir mūsų nelaimės užjautėjai uk 
los kompaniją prieš Pabaltijo vendši^imą ‘pramonininkų £ts rainiečiai, lenkai ir kt.
valstybes. Mat, būsimus 4 kon tovas H. G. Ritter vertina kaip Koncertinėje daly pianistas 
ferencijos dalyviai, ypač Ame įvedimą socializmo. Dalis pla K. Smilgevičius puikiai išpildė 
rikos atstovai, kalba apie sate nų jau įgyvendinta Fordo ir Ge Budriūno ir Kerbelio kūrinius; 
litinių valstybių išlaisvinimą, neral Motors kompanijų.
bet nutyli Pabaltijo valstybių rpasis jų žingsnis — garantuo dė dienai pritaikytomis daino 
išlaisvinimą. Kadangi Pabalti ta metinė alga kiekvienam dar mis — Kačanausko j" 
jo valstybės buvo okupuotos bininkui, kai jis netenka darbo, puolė tas kelelis, Kalninio Sve

GEROS ŽIN IOS Iš EUROPOS
Šveicarijos, Liuksemburgo ir Saaro spauda labai plačiai pa 
minėjo 15-kos metų Lietuvos okupaciją ir masinius 1941 me 

tų išvežimus j Sibirą.
Šį kartą ne apie Vliką, bet ris dienraštis „Berner Tag 

apie akciją, kurią, kaip spėja blatt" (straipsnį pavaizduoja 
ma, sukėlė tūli mūsų žurnalis Pabaltijo žemėlapiu),_ socialde 
tai ir, gal, diplomatinės tarny mokratų „Berner 
bos žmonės. J

jieškojimų, vis dėlto
SAVAITĖS ATRAKCIJĄ 

SUDARĖ SUKILIMAS 
PRIEŠ PERONĄ.

Dabar jau yra paaiškėję, kad 
sukilimo branduolį sudarė karo 
laivynas, su ministeriu admiro 
lu Anibal Olivieri pryšaky. Puo_______ _____ _____ ____ „ ____  __ ________ _

tiesa, neužmiršdamas pabrėžti ūmas valdžios rūmų’ buvo pra kad visa Šveicarijos spauda bu jo žemėlapiu), socialdemokratu sakė Montrealio Lietuvių Sei International 
...................................... ’ - ’ „Berner Tagwacht", liberalų melį° Prezidiumo santykiamsJ- Ati - 

„St. Galler Tagblatt“, katalikų 
dienraštis „Neue Zuncher Na 
chrichten“, „Neue Berner Zei 
tung” ir kiti laikraščiai, kaip 
susitarę, plačiai, išsamiai ir ob 
jektyviai aprašė Pabaltijo tra

visus principinius dalykus, kaip dėtas iš Punta Indio nuo La Pla 
kiekvienos tautos teisę į apsi tos pakrantės, kur yra laivyno 
sprendimą, į laisvę, į gerbūvį, bazė. Lėktuvai apmėtė bombo 
prieš prievartą, prieš smurtą, nūs valdžios rūmus. 12 numes 
prieš paraunamąją bei infiltra tų bombų ir susišaudymas Bu 

enos Aires gatvėse kainavo 80 
gyvybių ir kelius šimtus sužeis 
tųjų.

Peronui su savo šalininkais, 
kurių buvo daugiau, negu suki

cinę veiklą ir tt. Molotovas pa 
darė veidą, kad tai ne jam tai 
koma ir Eisenhoweriui plojo... 
Tačiau Molotovo veidmainin 
gumą jam priminė
PABALTIEČIŲ SURUOŠTAS 

JAM PIKETAS,
kuris priminė, ir ne tiktai Mo

raščiai, savaitraščiai ir kiti laik 
_ raščiai ir žurnalai baisiojo bir 

lėlių, pasisekė sukilėlius nuga želio proga įdėjo, daugumas 
lėti. Sukilėliai pasitraukė į pirmuose puslapiuose, žinių ir 
Urugvajų: 2 kreiseriai, 36 lėk straipsnių, kuriuose aprašoma 

lotovufbei jo atstovaujamai Ru tUva‘ ir.aPie 1?° karimnkų. Ten Pabaltijo valstybių tragedija, 
sijai, bet ir visai žmonijai, kad 
Molotovas yra negarbingas ir 
negarbingos valstybės, kuri pa 
naudojo smurtą ir okupavusi 
laiko silpnesnes, negu ji, vals 
tybes — Lietuvą, Latviją ir Es 
tiją. Tos nuotraukos pasiekė vi 
so pasaulio' laisvąją spaudą ir 
jos skaitytojus.
MILIONAI ŽMONIŲ REIKA 

LAUJA LAISVĖS IR 
TAIKOS, 

pabrėžė Eisenhoweris ir tas įpa 
reigoja valdžias.

Suminėdamas besiartinančią 
„4 didžiųjų“ konferenciją, Ei 
senhoweris pabrėžė, kad Ame 
rika tvirtai laikysis JTO princi 
pų, surašytų į JTO chartą. Jis 
pakartotinai pasakė, kad tau 
tos turi teisę į laisvę, valdžios 
sudarymą, apsisprendimą ir ge 
rbūvį. Nusiginklavimas atidary 
tų naujas gyvenimo sąlygas, ku 
riose galima būtų panaudoti vi 
sas jėgas gerbūviui.

Bet prieš JTO sukaktuvių 
minėjimą vyko dar pasitarimai 
su viešėjusiu Vokietijos kanele 
riu Adenaueriu, kuriam Bosto 

’’Tio universitetas suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Adenaueris pir 
ma tarėsi su Eisenhoweriu, pas 

nay. ^Pasitarimų'pranešimas ko lyvavo ir kunigija, bet mano A ir kitiems suminėtiems, neiš 
nstatuoja vieningą nuomonę su ma> kad yra' ®et prileidžia v-...0,1 ......... ...
Vakarais.

Įdomu, kad 
kvietus pas save Adenauerį, da 
bar jau 

PASKELBTOS SĄLYGOS, 
KURIOMIS V. VOKIETIJA 

SUTIKTŲ ATNAUJINTI 
DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS SU RUSIJA: 
Vakarų Vokietija ir toliau ne 

pripažins sovietų okupuotos Vo 
kieti jos dalies vyriausybės; Ru

vo perpildyta žiniomis ir strai 
psniais apie Lietuvos it kitų Pa 
baltijo- valstybių okupacinę tra 
gėdiją ir didžiuosius Rusijos 
genocido veiksmus, nukreiptus 
prieš Pabaltijo tautas ir Pabal 
tijo valstybes.

Visi didieji Šveicarijos dien gėdiją. _ .
Be to, spaudos agentūros, dzi° — Latvių himnas ir po lie 

kaip katalikų agentūra „Kipa“, Seimelio 
kuri aptarnauja daugelį dien inž- Naginionio 
raščių ir savaitraščių, o taipgi himnas.
ir liberalinių laikraščių spau ~ _ 
dos agentūra „Schweizarische Kanados seimo narys W. Ha 
Politische Korrespondenz“ taip milton. Jis kalbėjo daugiau

su kitomis tautomis narys Al 
bertas Norkeliūnas.

Po to YWCA salėje vyko ak 
tas ir užbaigai koncertas.

Šiemet minėjimą vedė estai. 
Po jų atstovo žodžio sekė Estų 
himnas, po latvių konsulo žo

tuvių Seimelio Prezid. pirm.
Lietuvos

himnas.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo

Inter 
— ir 
Sąjun

jie nuginkluoti. Štai laisvųjų demokratų, ku
Sukilimai „nesustupėjusio rįų įr prezidentas yra, organas pat davė spaudai žinių tuo pa apie Kanados rūpesčius ir net 

se“ Pietų Amerikos valstybėse „Der Bund", „Die Tat", „Ne čiu klausimu. Todėl žinios ir skundėsi sunkumais. Bet už tai 
yra dažnas reiškinys. Prieš Pe Ue Zurcher Zeitung“ (plačiai straipsniai yra įdėti šimtų laik labai gražiai ir, kaip sakoma, 
roną tai jau nepirmas sukili ' ’ “ ’ ' ’ x . • . • r - , _j--------------------------------------------------------

mas. Tačiau šis buvo jau rim 
čiausis. Sukilimui pasitarnavo 

PERONO SUSIDŪRIMAS 
IR NESANTAIKOS SU 

BAŽNYČIA 
Įdomu, kad Peronas 

žiaus yra apdovanotas 
nais, o jo mirusi žmona 
Peron buvo kandidatė į šventą 
sias. Peronas, ne kas, kitas, baž 
nyčiai suteikė dideles privilegi 
jas, kunigams pradėjo mokėti 
algas. Pasijutusi tvirtai, kunigi 
ja norėjo dar tvirčiau įsistip 
rinti. Prasidėjo nesutarimai su 
Peronu, kuris 
mas iš sosto. 

Susidūrimui 
Peronas įnešė 
mą, kuriuo bažnyčia atskiria Amerikos, Anglijos ir Prancū 
ma, kaip ir anksčiau buvo, nuo zijos vyriausybes reikalaukime 
valstybės. Tas bažnyčios sfero laiškais ir telegramomis, kad 
se sukėlė dar didesnį nepasiten Pabaltijo išlaisvinimo klausi
griebėsi eksc^sTprkVb^nyčIą Šamas "visų^irm^^^pa^tl išvert?s iš lietuvių kalbos Že jo ir° Montrealio "spauda; kaiku 

ir kunigiją, sudegino 7 bažny sos musų organizacijos turėtų mai esi. eries ir 1 Ų ra us; n įdėdama net atvaizdų,
čias, o ši Peronui pradėjo gra nieko- nedelsdamos siųsti to 

___  _  _____ sinti. Nors dabar dar nesako kius reikalavimus State Depart 
kui su Dulles, MacMilan ir Pi ma> kad sukilimo paruošime da ment, Washington, D. C., US 

skiriant ir Kanados užsienių rei 
kalų ministerijos.
TRUMPOS ŽINIOS. JAV į Vokietiją,’ kareiškė;kad prašomos užsirašyti ,iki birže

— Mąskvinis Lietuvos oku Vokietija nesutiks su neutrali 2d d- Užsirašyti galima pas 
pantas ruošiasi minėti 15 metų zacija.
sovietinės ir 160 metų carinės — Berlyne, minint 2-jų me - -----.--- . ---- -—.......   ’.a d

okupacijos sukaktuves. Užsakytu darbininku sukilimo sukak Atraitis ir gydosi Royal Victoiesu- • • 1S’
ta pagaminti 30.000 lietuviškų tuves, pastatyti 2 paminklai — ria ligoninėje. Verduno ligoni Avė. Toronto Ont, nevėliau he 
aprėdalų ir speciali muzika, ku vienas darbininkams, žuvusie P^je operuota p. Vasiliauskienė P • •
ria grojant, lietuviai turės šok ms ginant laisvę ir kitas rusų *r operacijos laukia iš Vokieti __ P ___
ti ant savo valstybės kapo. kariams, atsisakiusiems šaudy Jos atvyk?s p. Gečas.

— Ruošiama dainų diena, ku ti į sukilusius darbininkus, gi STYRA Petras Ville Lasalle,

skaitomas užsieniuose), „Le rasčiu'‘Šveicarijoje,. Liuksem ad rem kalbėjo trumpai ir dru 
Courrier’’, didžiausį* tiražą burge ir Saaro krašte, Tai jau tai Laisvosios Europos Kana 
Šveicarijos sostinėje, Berne, tu gerai.

Popie 
orde 

Evita

pasijuto stumia

nenurimstant, 
seiman įstaty

„4 didžiųjų" susitikimo pareikš 
tų iniciatyvą.
MAŽLIETUVIŲ REZISTEN 

TŲ SUVAŽIAVIMAS.
Jungtinėse Amerikos Valsty 

bėse ir Kanadoje gyvenančių 
, , Mažosios Lietuvos Rezistenci

Pir op. sol. E. Kardeliene pravirk - s Sąjūdžio narių suvažiavi 
mas Įvyks š. m. liepos m. 2 ir 

Kur pra j dd Toronte.
, „ . - : Suvažiavimo metu bus aptar
pirmiau, tai ir Pabaltijo valsty angliškai—Guaranteed Annuel rimam krašte ir Gudauskienės ti organizaciniai reikalai, MLR 
bių laisvės klausimas turi būti Wage sutr. — GAW. Ax x'~
pirmoje vietoje.

TAUTIEČIAI, BŪKIME 
VEIKLŪS,

Toliau Aš čia gyva. Sąjūdžio politinė veikla, jos po
numatomi pramonės planavi Estų solistas Niitov, palydi litinė linija ir jos snatykių klau 
mai, kainų nustatymas ir tt. mas pianistės D. Kokker, pa simas su Mažosios Lietuvos 
Toje santvarkoje turi dalyvau dainavo Oja ir Kand kūrinių ir Taryba. A.

DĖMESIO KANADOS IR 
JAV STUDENTAMS.

KLSS Centro valdyba skel 
v ~ t, . , . . - . . bia, kad liepos 30, 31 ir rugpjūsytojas Ge Bao-ciuan kuris yra bet gana }spūdingas. Jj paminė čio j d ‘a rengiamas pfr^a 

sis visuotinis Kanados lietuvių 
studentų suvažiavimas, kuris 
įvyks netoli Honey Harbour 
vietovės prie Georgian Bay eže 
ro (apie 20 mylių nuo Midla 
nd, Ont.). Dalyviai iš Honey 
Harbour bus laiveliais nuvežti 
į stovyklavietę — vieną iš tūks 
tančio ežero salų. Į suvažiavi 
mą kviečiami ir JAV studentai.

Vykstantieji prašomi iš anks 
to pranešti KLS Sąjungai, ad

ti ir darbininkų atstovai draų. choras, vedamas A. Scheller, 
ge su kompanijų bei valdžios dvi giesmes, užbaigdamas minė 
atstovais. jimą Kanados himnu.

— Lietuvoje lankėsi kinų ra Minėjimas buvo santūrus,

— Peronas pareiškė, kad 
bažnyčias Buenos Areis mies 
te sudegino komunistai, ne pe 
ronistai.

DĖL SKAUČIŲ 
STOVYKLOS

Skautės pradeda stovyklą bir 
“ — 'Maskva išvaro 3 JAV ka želio 3°-^ dien? PP- Skruibių 

ro patarėjus. ūkyje. Visos mergaitės, norin
— Adenaueris, grįždamas iš čios dalyvauti stovykloje, yrama, kad Perono nesantaika su 

Maskvai pasi bažnyčia bandė pasinaudoti ka 
* rinė klika, kuri norėjo vietoje

Perono pasistatyti kitą diktato 
rių, anot patarlės — „kai du 
pešasi, tai trečias naudojasi“....

Mums, lietuviams, svarbu, 
kad

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PREZIDIUMAS 
ĮTEIKĖ MEMORANDUMĄ

ir ilgesnį laiką tarėsi su JAV rioje esą dalyvausią apie 20.000 nančius laisvę. Komunistai ban 9-je Avenue, statosi naujus na 
siFa turi^paleisti visus Vokieti Valstybės Departamento svar dainininkų. Tai būsią „šlovin dė minėjimą išardyti, bet nepa mus. Darbus vykdo p. Juodko 
jos karo belaisvius; už Oderio- biais pareigūnais ryšium su po gos kompartijos“ garbei. sisekė. jis.

adjutant? S. Remeikaitę.
SERGA vilasalietis Antanas

dymų dėl vietos, laiko, nuvyki 
mo prieomnių ir t. t.

KLSŠ Centro Valdyba.
— Lietuvoj mirė op. sol. Juo 

zas Bdiūnas.
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padėka liuteronių bažnyčiai, 3 Lietuvių Dienos reikalai, 
mu jis bvuo nukeltas į 15 vai. šalinti negeroves dar tik žada kad ji daug dirbo pabėgėliams INDIVIDUALIy MENININ

MENININKŲ 
DĖMESIUI.

Trečiąja! Lietuvių

TAUTININKŲ SROVĖS VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Susipažinę su aštuonių Vii atstovų pasitarimą ir Vliko po 

ko grupių komunikatu ir su sėdžio išdavoje atsirado minė 
prel. M. Krupavičiaus interviu tas Eltos Informacijose pa 
(Eltos Inf. Nr. 17-214), 1955 skelbtas komunikatas, pagal 
m. birželio mėn. 10 d.), Lietu kurį Vliko vykdomieji organai 
vių Tautinio Sąjūdžio (LTS) ir žada atsistatydinti, jeigu iki lie 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są pos mėn. galo bus sudaryta 
jungos (LLKS) atstovai Vii naujoji VT iš 5 asmenų, „kiek 
ke, pasitarę savo tarpe ir priėję galint platesne bendradarbiavi 
vienodo nusistatymo, jaučia pa mc> baze“, 
reigą patikslinti 
vinius ir pateikti 
vo išvadas.

1. Prel. M. 
kvietimu Vliko A „. . . ...
lio 6 d. 10 vai. susirinko visi de C13us interviu sąmoningai apei 
šimt Vliko narių. Vos posėdį na principinius Vliko krizės 
atidarius, K. Žalkausko siūly klausimus ir tariasi galėsiąs pa

1 q vai tv-aI tvt R-r..r>avi?;.,c mu tlJ Pačių asmenų sukeitimu, šelpti, imigracijai palengvinti ir 
antru kart, po^dį atvySe ,Tu° tarPu Vlik° dar žmonėms visuomeniškai bręstt

ms LTS ir LLKS atstovams 4' 
pranešė, kad Vliko. posėdis vėltie ys.' . , . ,

2. Susitarimo tekstas ir prel,

paskelbtus da Įvertinant minėtų birželio 6 
visuomenei sa —7 dienos įvykių eigą, pareis 

kiame:
Krupavičiaus k Aštuonių grupių susitari 

posėdin birže 1110 tekstas ir prel. M. Krupavi

bai ir siekiamieji tikslai lieka 11 suaugti. Be to dar kalbėjo 
Danijos, Norvegijos, Suomijos, 
Švedijos ir Vokietijos atstovy

Buvo laikai, po Antrojo Pa ms; kurie dėl to jau iš tolo jau 
saulinio karo, kada Pabaltijo čiame skriaudą 
valstybių vardas buvo boikotuo jos pasikėsinimo užmačiose - nukeliamas į birželio /’dTry tą? 2 -/runavičSus'lServiu netei bhi^vldovu pavaduoto ja?“' Ofi ruoštiTomiteUs'' šiuo* krripYaši
jamas, apeinamas visiška tyla, mes tunme_ būti ypatingai bud Paaiškėjus> kad Vliko klieri SJ" kad W^as nu cialiame posėdyje sinodą svei į visus grynojo meno meninin 
Xgiška?altlJ° y 1 tU Ku VsTFm^^Tr POSėdyje Tkia^ "tVsieVs SiX^dli^ kino Otta^os Siesto ir bažny kus ir li^dieį meno dirbėjus-

O vis dėlto, buvo aišku, kad tis priemonių, kai perkūnas jau ta VykdyS 1944 VaSari° 16'tOS Č’U r*0™* ° hS
Kojv.uae. ko s3ntv3Ikos pagrindų atsta fleklarac:;ns isinareuroiimiis. ma sveikino Liuteronių Missou odos darbų specialistus, dievą

ateinant, dar Dienai

taip nėra. Tylos baikotas savai trenkė ir medis jau suskaldytas T ■ T t iže 
me buvo įrodymas, kad čia kaž ir parblokštas. Reikia budėti,tymą’ atstovai
kas glūdi, kas pasaulio sąžinei kad taip tragiškai neatsitiktų, 
neduoda ramybės. Reikia kiek galint nelaimes

Tais laikais buvo ir negražių įspėti.
reiškinių. Tylos boikoto metu Dabar, kaip ir anuomet, vėl 
kaikieno imta manyti, kad čia yra atėjęs tylos boikotas Pabal 
taip reikia viskas ir baigti (ne tijo valstybėms. Ir JAV prezi 
vienas gi buvo bandymas palai dentas D. Eisenhoweris ir vals 
doti kurią nors tautą, kaip sa tybės sekretorius D. F. Dulles, 
koma, be muzikos ir giesmių), ryšium su „keturių didžiųjų“ 
Dėl to, švedai, ligtol laikyti tra konferencija yra pasakę svar 
diciniais laisvės principų gerbė bias kalbas apie tos konferenci 
jais ir palaikytojais, prievarta jos tikslus, kurių taipan yra 
atidavė į Rusijos kartuves šim įtraukta satelitiniams kraštams 
tus pbaaltiečių; ir prancūzai laisvės reikalavimas, bet apie 
„draugams rusams“ siuntė už Pabaltijo valstybes — visiška &era • 
rakintuose vagonuose šimtus tyla. Tai yra blogas ženklas, ku 
pabaltiečių, taip pat prievarta rio priežasčių mums š;______

įteikė ten pat buvusiems visie 
ms nariams atitinkamus pareiš 
kimus raštu ir atsisakė dalyvau 
ti Vliko posėdžiuose, ligi Vlike 
bus atstatyta teisėta tvarka.

Socialdemokratų ir Ūkiniu 
kų Partijos atstovai buvo kvie 
Čiami padaryti analoginius pa 
reiškimus. Vienok, jie sušilai 
kė, atrasdami pradžioje, esą, 
r?j.k*a Palaukti prel. M. Krupa oligarchies bei siaurai parti 
vičiaus pranešimo, o vėliau ma nes tendencijas ir konsoliduoto 
nydami, tur būt, kad teisinė pa mis jėgomis be partinio protek 
dėtis Vlike yra pakankamai cionizmo pradės vykdyti Lietu 

vos bylai būtinus darbus.
2. Kur ir kuria forma birže Šių faktų akivaizdoje toles 

šiandien Ho 6—7 dienų bėgyje ėjo gru nio bendradarbiavimo 
išvežamų, nebent ką galėjo, ir nėra prasmės jieškoti. Mes kon P*V pasitarimai, kuomet paga prasmingumo klausimą 
tai jau kiek vėliau, kai jau im statuojame faktą, kad Pabalti lisu, ar birželio 6 ar 7 dieną, bu perduodame spręsti savų 

‘ ‘ -’j vadovybėms.
T. Šidiškis, 

LTS atstovas Vlike.
J. Bataitis, 

LLKS atstovas Vlike.
Reutlingenas, 
1955 m. birželio 12 d.

deklaracijos įsipareigojimus,1713 sveikino Liuteronių Missou odos darbų specialistus, dievą 
ypač lietuviškos visuomenės 
konsolidacijos atžvilgiu, 
rins savo veiklą su . •=> - a .- ,. ,. .

Valstybės institucijomis bei ki Pal laiku posėdžiavo kitoje Ot tuvos turimų, dirbinių, 
tais veiksniais, atsisakys nuo tawos patalpoje. Sakytame eku praneša, kad visiems, kuriuos 
Lietuvos reikalui pragaištingu meninio pobūdžio sinode daly tiktai Komitetas galėjo sužino 

J, vavo' kun. dr. M. Kavolis, o ižo ti, išsiuntinėjo pakvietimus da 
Diplomat! liacionistiniame sinode dalyva lyvauti 3 Lietuvių Dienos paro 

vo kun. L. Kostizenas. 1”;

Sinode dalyvavo atstovai iš 
130 parapijų: apie 100 kunigų 
ir apie 80 pasauliečių. Beto dar 
dalyvavo bažnytiškieji pareigu 
nai. Jame Jungtinę Liuterionių 
Bažnyčią atstovavo Pensilvani 
jos sinodo prezidentas. Jis pa 
brėžė, kad bažnyčia turi pasi 
reikšti evangelizmo veikla. Jis 
pasakė: „Kur nėra pagelbinių 
bažnytiškų organizacijų, kaip visuotinei šalpai, kurią vykdo 
moterų misijos draugija, vyrų Canadian Lutheran World Ac 
brolija ir liuterionių jaunimo ly tion. Jis pabrėžė, kad liuterio 
ga, kurios organizacijos turi su nys Amerikoje, šalia savo para 
tartinai veikti misijos uždavi pijos, sinodo ir bažnyčios išlai 
nio įgyvendinimo linkme, ten kymo, per paskutinius 10 metų 
parapija dėl savo neveikios yra sutelkė 30 milionų dolerių šelp 
nustojusi savo' egzistencijos tei ti nukentėjusiems nuq karo ir 
sės“. Kitas misijos vadovybės bolševikų. Tačiau jis nusiskun 
atstovas iš New Yorko apšvie dė, kad tautinių mažumų para 
tė ruošiamosios misijos reikalą, pijos atsilieka nuo šios veiklos. 
O Kanados Liuteronių Tary Jis jautriai palietė sąžines šaky 
bos sekretorius iš Winnipeg damas: „Jūs, ..., kurie pabėgę 
kalbėjo lėšų sutelkimo reikalu Nukelta į 9-tą puslapį.

„^L.v.*.ės ri Sinodo Ontario sinodas, ku dirbius ir kituh, o taipgi į asme
"sude ris nedelyvauja Pasaulio Liūte nis, kurie turi lietuvių liaudies

Lietuvos rionių S.-goje ir kaip tik tuo dirbinių, ypač senų, dar iŠ Lie
‘ ....... .. . - ------ dirbinių, — ir

“ —— — —’ —— —— " —• A A —— — —— “ VA A xj V A A A VA JL — , . , Aja • •

improvizacijų bei sąmoningo vav0‘ kun. dr. M. Kavolis, o ižo ti, išsiuntinėjo pakvietimus da 
kenkimo Lietuvos ]
nei Tarnybai, atstatys sulaužy
tus Vliko santvarkos pagrin
dus, sustabdys Vliko klierikalų

Vliko 
mes 
gru

doje. Galimas dalykas, kad kai 
kas iš suminėtų asmenų nebus 
kvietimo gavęs. Todėl visi, ne 
gavusieji pakvietimų, maloniai 
prašomi atsiliepti sekančiu ad 
resu: P. Narbutas, 3512 Shuter 
Str., Montreal, P. Q.

P. Narbutas, 
Meno parodų organizavimo 

pirmininkas.

ta atsipeikėti, išgelbeti pasiža jo valstybės nutylimos. O to vo pradėtas Vliko posėdis ir pių 
dėjimas stoti į legionus, skirtus mums gana, kad susirūpintume kuriame gremijume ir kokį, bū 
Afrikai, Indokinijai, Madagas visu rimtumu. tent, pranešimą prel. M. Krupa
karui. Net ir amerikiečiai, pa Susirūpinimas eina per visus V1^ius yra padaręs, mums neži 
gaisėjusios Eleonoros Ruzvel liptiivitis štai šiandien mes de rioma, nes mes į Vliką sudaran 
tionės burna ne kartą, ir tai dame Amerikos Lietuviu Tary čių gruPili atstovų pasitarimą 
gana priekaištingai, priminė ir bos memorandumą JAV vai “ -.i™—
pabaltiečiams, kad jie turi vyk džiaį. Gražiai jis parašytas ir 
ti į „sovietinį rojų“, o rusų iš teisingai apibūdina dabartinę 
tisus pulkus atidavė žmogėdrai politinę būseną. Bet to dar ma 
Stalinui, kuris juos ir „sudoro ^a Visi mes turime įsijungti į 
joj*. Deja, tai yra faktai ir labai naujosios tylos palaužimą. Ge 
liūdni faktai. Šie faktai įrodo, rįausia būtų, kad mes kiekvie 
kad tūlais laikotarpiais net ir nas individualiai ir organizaci 
prineipų žmonėms susvyruoja jos ypač tiesiog laiškais ir tele 
sąžinė ir jie labai paklysta, tra gramomis bombarduotume JA 
giškai susvyruoja. V Valstybės Departamentą

Todėl mes, kaip nedidelės Washingtone ir Prancūzijos 
tautos žmonės, kurie jau ilgus bei Anglijos užsienių reikalų 
laikus pastoviai esame skriau ministerius. 
džiami ir persekiojami ir dėl to Taigi, tautiečiai, budėkime! 
labai jautrūs esame skriaudo J. Kardelis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS MEMORANDUMAS 
VALSTYBĖS SEKRETORIUI JOHN FOSTER DULLES

Iš visų Prezidento Eisenho kurioms tikrai 
werio ir 
riaus pareiškimų spaudai yra tautų saugumui, 
aišku, kad ateinančioje Keturių 2__ . - ____________ o .. ____________ ________
Didžiųjų konferencijoje bus iš kratijų vadams konferuojant su liuterionių bažnyčią Ameriko vyr. komiteto vadovas. Jisai ne ir tt. Anot patralės: 
keltas pavergtųjų Rytų ir Cent Rusijos atstovu, būtų įvardin je. Ji yra ekumeninio pobūdžio, seniai Lutheran World Federa Von — velnias uodegon 
ro Europos tautų klausimas. ‘ ......

Mes pilnai- sutinkame su pa tų tylėjimu aplenktos Lietuva, dėkn ausimu mes isi
žiūra kad šitų tautų prijungi Latvija ir Estija, tai susidarytų mena&me parJeiškimą, kurį Vai
mas Sovietų Rusijai yra viena pragaištingas tų tautų ateičiai - - —
pagrindinių dabartinės įtampos įspūdis, būtent, kad Jų likimu 
tarp Rytų ir Vakarų priežas didžiosios Vakarų demokrati 
čių, ir kad, jieškant kelio i tai jos nebėra suinteresuotos. So

būtinai reikia atkreipti rim vietų Rusija būtu paišinta JamZ' sakZa’
ciausią dėmėsi j jų padetp savo nusistatyme elgtis su Lie - - - —

Tų tautų klausimo svarsty tuva, Latvija ir Estija taip, 
mas paliečia ir Lietuvos ir kitų kaip seniau kad elgdavosi carų 
dviejų Pabaltijo valstybių liki despotizmas, laikydamas^ jas 
mą, todėl Amerikos Lietuvių tautomis, pasmerktomis įsnyki su£aktį ši a§ noriu iš
Taryba rado reikalinga kreip rnui; o žmones tose: pavergtose reikgti ^iaeusi Amerikos 
tis į Valstybes Departamentą šalyse pasijustų didžiųjų demo J -----
ir prašyti progos išdėstyti jam kratijų apleisti, ir jų atsparu 
savo mintis šiuo reikalu. mas komunistinei tironijai bū 

1. tų palaužtas.
. . . ' , . T ATT 1 „v***vw Z"— J'C   V V* IV V„ 1. „ WV.AA.AAU AA V/VA..V.A v> tV/JC M1. Vi L V. J V 1 UO V, AVCAU JVAAV aava. a. va a y x <A VXAVAV

Mes, ysių pirma, norime pa žinodami palankią JAV vai d-ja pabaltijo valstybėse, Pa šventinta. Pirma sinodo dieną tuva okupacijos dienomis įžen mas. Jaffersonas 
stebėti, kad pranešimuose apie džios laikyseną Lietuvos ir ki < ------- ---------•-------- ------ . . . . • . . r. . „. . 4, . . ., .
JAV susirūpinimą nenormalia tų dviejų Pabaltijo tautų at 
padėtimi Rytinėje ir Centrinėje žvilgiu, mes atsisakome tikėti, ______    _ „luIUi>
Europoje nuolat yra minimi So kad ji to norėtų. Tačiau mes lai dvasjnes iaįSVojo pasaulio jė ko banketas Park Convention ra
vietų Rusijos „satelitai , bet kome savo pareiga išreikšti gas, mes stengiamės sudaryti Hall. Ten Hon. I. W. Pickers keliu
nieko neužsimenama apie Pa musu susirūpinimą tuo, kad , _ . . ..
baliJto tautas, — lyg jos nebu klaida, kad ir padaryta nety tų teisė turįti prideramą joms nisteris, pasakė principinę kai sunaikinimo 
tų pavergtos taip pat, kaip Len čia, gah turėti lemtingų pasėkų vįetą laisvųjų tautų bendruome bą. Visų pirma jis iškėlė skan 
kija, Čekoslovakija arba Rumu taisvės reikalui. nė;e bus gerbiama visų 7'- ’’ ‘ ‘
nija; gi iš tiesų, toms trims Pa 2. esame įsitkinę, ' ' ’
baltijo tautoms uždėtas Sovie _____ Z_ _ " ‘ -• •
tų jungas yra sunkiausias. Jos vo pagrobtos

, 1 • . r, O __ • __ , r—IUU1O, nuiiv & A VA J. JU V U SUbdUUy U ijlllltCXA HVIUVXUJ 1AV> UV11M1K ou J VAAVA OMAALA; XI

pate o on paaetm, unoje j s prie§ jų žmonių valią, įjungtos ti tinkamą joms valdžios for vo pavergtas tėvynes, raginda Kur Červenė su šimtais vieške jis gali pasakyti apie spaudą, 
sian len yra, pase oje jvy ių, į Sovietų Sąjungą. mą jr politines bei ekonomines mas suteikti jiems Kanadoje ly kulkosvaidžiais sušaudytų kurią jis vadina „Liaudies spau
privedusių prie taikos sugriovi - 
mo Europoje, ir todėl sudaro 
dalį to, ksa neleidžia tam kon 
tinentui nurimti.

Sąmoningas ar nesąmonin 
gas Pabaltijo valstybių išskyri

nebuvome pakviesti.
3. Mums nežinomų grupių

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Montrealio skyiius sveikina savo narį, 

PETRĄ KUBILIŲ
ir

p. KAROLINĄ LUKOŠEVIČIŪTĘ, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį ir nuoširdžiai 
linki geriausio pasisekimo Valdyba L. Pruseika įsimylėjo...

Neteko matyti okupacijų ir 
smurto garbintojo L. Prūsei 
kos, bet iš jo pasisakymo „Vii 
nies“ 130 nr. tenka spėti, kad 
jis jau yra „pagyvenęs“ drau 
gas, jeigu įsimylėjo, kaip jis pa 
ts prisipažįsta „Draugo“ bend 
radarbę Salomėją Narkeliūnai 
tę, nes girdi, „Salomėja Narke 

Šis sinodas yra vienas iš 31 si visuotinai žinoma asmenybė, "liūnaitė, jis rašo, pusėtinai ga 
Jei Ženevoje, Vakarų demo nodų, kurie sudaro jungtinę Jisai yra ekumeninio sąjūdžio bi žurnalistė... nėra tamsūnė...“ 

Žilė gal 
_ i“... Bet, 

tion posėdyje Vienoje buvo ap Saliomėja, laikykis,” nes komu 
dovanotas Austrijos augščiau nistai agresyvūs... Su Pruseika 
siu ordinu už nuopelnus šelpia ne juokai... 
nt nukentėjusius nuo karo. Ji 
sai, kartu su kitais liuterionių 
vyskupais iš abiejų geležinės už 
dangos pusių, lankė kardinolą 
Innitzer bolševikų apsuptoje 

T . - t . • t? Vienoje. Ten visu buvo sutar„Lietuvos, Latvijos ir Esti x J . ... .L . J • . , • , tas bendras pareiškimas: „Mesjos žmones šiemet mines tnsde ... \ ’i. a- a • „ - visi turime tuos pačius priesimt septintąją savo tautines §us. sekulanzmas> ’ materializ 

mas ir komunizmas“.

Sinodas sudarė nepaprastą ri, Maskvos pasiūlyta stebėti pragare“, kad tiktai neišvežtų 
žmonių užuojautą ir šilčiausią įvykį Ottawoje. Jo posėdžiai Lietuvos okupacijos, trankėsi jo „komunistinin rojun“. 
draugingumą. Nežiūrint visų įvyko Šv. Petro liuteronių baž pO Lietuvą ir paskui išleido bro Tai jis rašo apie spaudą ir 
Sovietų valdovų pastangų pa nyčioje, kuri pastatyta už 200 šiūrą „The New Lithuania..." dar pasiremdamas T. Jefferso 
slėpti, kokios rūšies yra jų vai tūkstančių dolerių ir pernai pa O toje brošiūroje rašo, kad Lie nu. Tai yra didelis nesusiprati 

_ . . 1 5 1 buvo Ameri
baltijo, tautų vargai mums yra parlamento bokšto varpai sk gusi į „auksinį amžių". Taip kos prezidentas, kuris gynė lais 
gerai žinomi... ambino specialę giesmių muzi viskas gražiai buvę Maskvos su vę, žmoniškumą ir piliečio tei

„Stiprindami materialines ir ką. Antros dienos vakare įvy tvarkyta, kad, kaip rašo Miza sės. Jeffersono parašytoje lais 
_ ’ . ' ' — - - „viskas vykę konstituciniu vės deklaracijoje sakoma, kad

gas, mes stengiamės sudaryti Hall. Ten Hon. I. W. Pickers keliu“, ir, kas svarbiausia, „be laisvės, lygybės ir laimės teisė 
sąlygas, kuriose Pabaltijo tau gili, imigracijos ir pilietybės mi jokios gyvybės bei nuosavybės ms „žmonės turi teisę pakeisti 

»“... arba pašalinti valdžią ir įsteig
i Taigi, ta Strong, kaip ir jai ti naują..." O Andrulis? — An 

Mer dinavų imigrantų reikšmę Ka turavojąs Mizara, tun tikrai drulis garbina diktatūrą, smur 
kad pasaulio nadai. Po to pasakė užuojžau „kiaulės akis“. O kur Praveniš tą, okupaciją, kurių žmonės ne 

Lietuva, Latvija ir Estija bu bendruomenė, kurioje Pabalti tos žodžius pabaltiečių imigran kės,, Varniai, Zarasai, kur bu pakenčia. Tat, kas yra Andru 
.-a_, įr neteisėtai, jo tautos galės laisvai pasirink tams, kurie nebegali grįžti į sa vo sušaudyti šimtai lietuvių? lio bendra su Jefferspnu? Ir ką

OTTAWOJE POSĖDŽIAVO KANADOS SINODAS.
Apie pabaltiečius kalbėjo Kanados imigracijos ministeris

I. W. Pickersgrill.
Kanados Sinodas birželio 7 dalyvaujanti Pasaulio Liutero 

—10 d. turėjo savo 93-čią meti nių S-goje ir Pasaulio Bažnyčių
rūpi pašalinti nį posėdį, kuris dabar pirmą Taryboje. Jos prezidentas kun. 

Valstybės Sekreto grėsmes tarptautinei taikai ir kartą įvyko Kanados sostinėje, dr. F. C. Fry iš New Yorko yra

tos tik satelitinės šaly;s, bet bū
dėkngumo jausimu mes prisi

stybės sekretorius John Foster 
Dulles paskelbė spaudoje tik 
prieš kelis mėnesius, Lietuvos 
Nepriklausomybės 37 metų su

ra prigyveno tokį stovi?

Maskva „įsisavina“ Nehru.
Bimba labai apsidžiaugė, 

kad Maskvoje Indijos premje 
ras „buvo sutiktas ir priimtas 
taip, kaip pirmiau nebuvo sutik 
tas joks užsieninis diplomatas".

Suprantama, kad Maskva ne 
riasi iš kailio kaip nors dar ar 
čiau prisivilioti ir taip jau be 
saikį, svajotoją didelės garbės 
ir turintį didybės maniją Neh 
ru.

Bet, kaip Bimbai atrodo toks 
„rytų demokratijos" elgesys? 
Ar toks nepaprastas priėmimas 
yra tvarkoje, 'žiūrint žrųoniš

Akis turi ir nemato. kai? Ir kam reikalingas toks pa 
Yra tokių žmonių, kurie mė taikavimas ir Maskvos magna 

gsta, kaip sakoma, „nosį ries tų gulimas ant pilvų prieš Neh 
ti*’. Toks tipelis, susitikęs gerą ru? Ar Bimba mano, kad taip 
pažįstamą, tiesiai į akis jam ir reikia daryti?
žiūrės, bet praeis nepasisveiki 
nęs. Žmonės tokiu atveju sa 
ko : „Jis turi kiaulės akis“.

Taip buvo ir su tūla komunistų mis keturiomis spiriasi pasilik 
propagandiste A. L. Strong, ku ti „kapitalistiniame Amerikos

Andrulis apie spaudą.
Tas pat Andrulis, kuris viso

mą ir politines bei ekonomines mas suteikti jiems Kanadoje ly kulkosvaidžiais sušaudytų kurią jis vadina „Liaudies spau 
Jungtinės Valstybės ne tik įstaigas, bus ta, kuri užtikrins kuo palankiausias sąlygas įsi jų? Ir kur bet kieno nuosavybė da“, jeigu ta spauda yra žmo 

nepripažino šitos aneksijos, bet taiką su teisingumu visoms tau kurti. Tada jis palietė vokiečių palikta? Kur darbininkų indė nių laisvės priešas, jeigu ji aki 
viešai ir aiškiai žodžais ją pa toms, didelėms ir mažoms“. imigrantus. Jis priminė, kad ka liai bankuose? plėšiškiausiu būdu mulkina žmo
smerkė, kaip smurto aktą,^ ne Kita proga kalbėdamas, Mr. nadiečiai dar nepamiršo, kad Toks Strong, kaip ir Miza nes, yra paremta melu it klas 
suderinamą su civilizuotos žmo DDulles pareiškė: paskutiniame žmogaus amžių ros, rašymas yra tiktai ne kito ta, jeigu ji garbina žmonių ne

— ---------- j_  j-- nijos dorovės ir teisėtumo pra „Mes žiūrime į konferenci je du kartu teko kariauti su vo ks, kaip turint „kiauliškas kenčiamą diktatūrą, kuri lai
mas iš svarstytinų Europos dais. Šitos pažiūros laikėsi ir jos stalą ne kaip į vietą, kur kiečiais. Bet jis ragino vokie akis“. kosi tiktai teroru, žudymu,
problemų nereikalingai susiau tebesilaiko kiekviena JAV Ad mes stengiamės, kad tie princi čius dabar nuoširdžiai prisidė Na, kai dėl Strong, tai ji jau smurtu, konecntracijos stovyk
rina apimtį uždavinių, stovin ministracija nuo 1940 metų., pai paimtų viršų“. ti prie pastovios taikos sudary išprotėjusi, nes serga demenci lomis?
Čių prieš didžiąsias valstybes, Su gilaus pasitenkinimo ir Nukelta į 3 puslapį. mo. Ministeris baigė kalbą ja senilis, bet argi jau ir Miza Mandrapypkis.
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ALBERTA RINKIMŲ IŠVAKARĖSE
(Specialus reportažas „NL“)

mai vaizduoja S. C. vyriausy 
bės nepaprastą pajėgumą ir po 
puliarumą Albertoje. Paskuti 
niųjų 20 metų bėgyje, Alberta 
nuolat turėjo S. C. vyriausybę. 
Pirmąjam partijos lyderiui ir 
premjerui William Aberhart 
mirus 1943 metais, jo įpėdinis, 
dabartinis premjeras Ernest C. 
Manning perėmė partijos vado 
vavimą.

Gimęs 1908 metais rugsėjo 
20 d. Saskatchevan provincijo 
je ūkininko šeimoje ir ėjęs Ro 
setown mieste mokslus, jis vie 
nas iš pirmųjų W. Aberhart pa 
sekėjų prisidėjo prie Social Cit rugpjūčio mėn. 1 dienomis, In tų klebonijoje, telef. PO 
dit judėjimo ir 1935 metų rm glewood vietovėje, 40 mylių 6-5755, įmokant po 5 dol. asme 
kimuose kartu su W. Aberharc šiaurės vakarus nuo Toronto, niui. Likusi stovyklos mokes 
laimėjo Albertos provincijos Šią stovyklą organizuoja ir ją čio dalis turės būti sumokėta 
rinkimus. Turėdamas 26 me tvarko Toronto Skautą Tuntas iki liekos mėn. 22 d. Registrą 
tus, dabartinis premjeras Man ir joje dalyvaus apie 150 skau cija bangiama liepos mėn. 17 
ning buvo paskirtas provincijos tų-čių iš daugelio Kanados vie dieną, 
sekretorium. Neužilgo po to or tovių, kaip Niagara, Hamilton, Tėvai yra prašomi išnaudoti____
ganizavęs amatų ir pramonės St. Catharines, London, Toron šią progą ir leisti savo vaikams skautams ir jūrų skautininką
departamentą buvo paskirtas to ir Montreal. Šią stovyklą ga ne vien tik pastovyklauti, bet ms už glaudų bendradai biavi
jo direktorium. Premjeras Er Įima būtų pavadinti Kanados taipgi pažinti Kanadą ir susitik mą jr pagalbą!

Savo 15 pėdų comet klasės 
jolę jos įsigijo 1953 m. pavasa 
rį, — pirmosios jūrskautės Lie 
tuvos jūrų skaučių istorijoj — 
ir tuo išpildė troškimą, kurį 
jos nešiojosi nuo pat pirmos 
dienos. 1953 m. žiemą jos įsigi 
jo naujas bures, 1954 m. liepos 
18 d. buvo iškilmingos jolės 
krikštynos, duodant jai „Van

POsveTiaiUei leidžiami trys buriniai pasta 
tai: jūrų skaučių „Vandenė“, 
jūrų skautų „Daiva“ ir budžių 
„Nida“. Malonu matyti, kad 
jūrų skaučių-tų šeima, tiek To 
ronte, tiek kitose lietuviškose 
kolonijose auga ir stiprėja. 
Vandenės tebūna pavyzdžiu vi , 
soms naujai įsisteigusioms se 
sfems: nuo pirmos Įsikūrimo 
dienos jos pasiryžusios 
vo pasirinktu keliu ir 
nenuleido rankų. Jos 
skaučių ir jūrų skaučių

Veda sktn. inž. J. Bulota.
MONTREALIO SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA.
Montrealio Skautų Tuntas tn. S. Naginionį, telef. TU T __ t

skelbia, kad šios vasaros Tun 8166, s. v. vyr. skilt. J. Piečaitį, mo laipsnių egzaminus, daly va 
to stovykla Įvyks liepos m. 23 telef. RA 2-4449 ir Aušros Var vo Kanados vadijos ruošiamo 

se stovyklose, kiek sugebėda 
mos visur ir visada prisidėjo 
prie skautiško ir visuomeniško 
darbo. Jos mokėsi buriuoti, iš 
pradžių ant brolių pastatų, vė 
liau ant savo nuosavos „Van 
denės“ —- čia tenka didelė pa 
dėka mieliems broliams jūrų

ėjo sa 
niekad 

laikė 
patyri

jo direktorium. Premjeras Er Įima būtų pavadinti 1 
nešt C. Manning eina Albertos Lietuvių Skautų Stovykla. ti su visais Kanadoje gyvenan 
provincijos ministerių kabineto Stovykloje gali dalyvauti čiais lietuviais skautais. Šio di 
pirmininko pareigas nuo 1943 kiekvienas vilkiukas, skautas, delio masto stgovyklos vyksta 
metų, be pertraukos. Visuose jūrų skautas ir skautas vytis, o retai ir gali būti, kad sekanti 
Įvykusiuose provincijos rinki taipgi ir neskautai, taip 11 ir proga tepasitaikys po 4 ar 5 
muose jis buvo išrenkamas dide 16 metų amžiaus. Stovyklos mo metų. Tunto vadovybė dėjo ir 
le balsų dauguma. Visame sa kestis yra 15 dol. asmeniui, 
vo visuomeninio veikimo laiko įskaitant visas kelionės išlai 
tarpyje jis aktyviai prisidėjo das. Neskautams stovyklos mo 
prie tikybinio veikimo. Jo radi kestis yra tas pats, tačiau jie tu 
jo programos „Canada’s Back ri patys apsimokėti kelionės iš 
to the Bible hour“ transliuoja laidas. Iš šeimos stovyklon vy 
mos visoje Kanadoje. kstant daugiau negu vienam as

Albertos provincija skaitosi meniui, stovyklos mokestis yra plaukia ir Vadovybė tikisi, kad p. Lič,kūnaitė - Šadeikienė n 
S. C. partijos židiniu. Iš čia pra sumažinama iki 12.50 dol. Ne keliems neturtingiems vaikams Klaipėdos laikų budys inž. Buri 
sidėjo jos klestėjimas ir stiprė turtingiems vaikams mokestis stovyklos mokestis galės būti tinas.
jimas kuris vėliau persimetė į gali būti dalinai sumažintas, visiškai panaikintas. Aukotojų Buriuojant ir pergyvenant 

pasireiškia kitas provincijas. Pastaruoju Prašymus reikia įteikti draugi sąrašai bus paskelbti kiek vė įvairius nuotykius, tvarkant sa 
vo pastatą ir sielojantis laivo 
reikalais, mergaitėse išaugo 
stiprūs draugiškumo ryšiai tai 
pusavy ir didelė meilė jūrai. 
Vandenių tikslas yra būti gero 
mis skautėmis ir įrodyti savo 

jis netrukus bus paskelbtas meilę jūrai. Jos veikia skautiš 
spaudoje. Šios stovyklos mo koje aplinkoje ir dvasioje ir 
kestis yra 60 dol. ; 
įskaitant kelionės išlaidas.

Pasiremiant Montiealio
suomenės, pavienių asmenų, gyvavimo metus išaugo į dabar 
Kanados Lietuvių Skautų Bro tinį sąstatą: vadovauja v. valt. 
lijos bei draugiško Toronto Graz. Anysaitė, laivo adjutan 
Skautų Tunto aukomis šis mo tė vair. Irena Ropienė, ryšinin 

Onutė Senkuvienė, 
valties valtininke 

Onutė Skukauskienė, 
* valties valtininke 

Natalija šalkauskaitė,
‘ valties valtininke 

_ Įdomu maeiliu reikalu sutvarkyti pro stovyklavimui. Sekančiuose vair. Danguolė Kontrotaitė.
j tą laikotarpį, ku pabrėžti, kad Albertos provin vincijos finansinius reikalus pa skelbimuose bus pranešta, ką šią vasarą jos rengiasi duoti

riame jie santykiavo su Treasu cijos istorijoje pirmą kartą pa gal žmonių ir uždarbio indeksą pasiimti stovyklon, kada išvy vyresniųjų skaučių įžodį, o ru

deda visas pastangas, kad sto 
vykios mokestis būtų kiek ga 
lint mažesnis. Visuomenė gau 
šiai atsiliepė į mūsų prašymus 
ir savo aukomis pajėgė padeng denės“ tradicinį vardą. Šventi 
ti kelionės ir kitas administraci nimą atliko dvasios vadas kap. 
nes išlaidas. Aukos vis dai Pacevičius, krikšto tėvais buvo

Ernest C. Manning
Albertos premjeras.

Albertos provincijos parla frakcijos teigimu, 
mentą paleidus, premjeras netikslioje interpretacijoje, pri metu Kanadoje yra dvi S. C. ninkams. liau.
Hon. Ernest C. Manning pasky imto paskutinėje parlamento partijos vyriausybės — Alber Pirmose stovyklas dienose Taipgi yra primenama, kad 
rė naujų rinkimų datą — birže sesijoje nutarimo, kuiis parla toje ir Britų Kolumbijoje. dalyvaus ir tuntininkas psktn. pasaulinėn Skautų Jamborėn, 
lio 29 d. Suteiktoje spaudos ats mento nariams suteikia teisę Pasikalbėjime su dabartiniu St. Naginionis, kuris taipgi rū Įvykstančion rugpjūčio mėn. 18 
tovams („N. L.“ atstovavo Dr. santykiauti su Treasury Bran partijos pirmininku O. Kenne pinsis kelione į ten ir atgal. Vi —28 dienomis, lietuvių skautų 
J. Dovydėnas) konferencijoje, ch (valstybinio banko) skyriais dy apie Albertos rinkimus, O. są stovyklavimo laiką dalyvaus sąstatas jau yra sudarytas ir 
premjeras nurodė motyvuotas ir naudotis jų indėliais ir pasko Kennedy pareiškė, jog jo įsiti Kanados Rajono Dvasios Va 
priežastis šiai rinkiminei datai lomis. Liberalų tvirtinimu, pai kinimu S. C. partijos laimėji dovas tėvąs St. Kulbis, S. J. ir 
pateisinti. Jo manymu, birželio lamento nariai, santykiavę su mas šiuose rinkimuose yra už Rajono Vadeiva sktn. J. Bulo 
29-oji yra pats vėliausias laikas Treasury Branch skyriais, pra tikrintas ir rezultatai kuriuos 
rinkimams pravesti prieš išsi sižengę prieš veikusius parla teks greit pamatyti, pasirodys 
skirstant žmonėms vasaros dar mento nariams nuostatus ir to ypatingai padrąsinanti ir reikš 
bams bei atostogų. Be to, daug dėl liberalų įsitikinimu, visi tie mingi ateičiai, 
mokyklinių patalpų tuo metu nariai patys save automatiškai Belaukiant rinkimų rezulta augšt-į, pasiremiant knkščioniš 
gali būti naudojamos kaipo rin diskvalifikavo kaipo parlamen tų, tenka pastebėti, kad bendra kais pagrindais. Pagal mūsų są 
kiminės būstinės. „Birželio 29 to atstovai, nustodami tuom jie priešrinkiminė nuotaika yra įte voką, būtų: vidurkis tarp krikš. kestis bus žymiai sumažintas, kė vair 
išpuola trečiadienį, todėl kiek ms suteiktų atstovų teisių. Šio mpta, nes visos rinkimuose da demokratų ir liaudininkų idė Stovyklon vykstantieji ar jų „Audrų“ 
vienam balsuotojui duota gali principinio klausimo painumas lyvaujančios partijos deda pa jų- Social Kredito partija eina tėveliai yra prašomi išsikirpti valt. 
mybė laisvu popietiniu laiku pa komplikuojasi dar tuom, kad stangas šioje kovoje, jei ne lai prie realizavimo- socialinės kri šį bei kitus su stovykla susiju „Bangų“ 
sinaudoti savo pilietinėmis tei parlamento priimtoji minėta mėti vyraujančios vietos, tai kščioniškos tvarkos“. Tam tiks sius skelbimus, nes tai padės valt. H 
sėmis ir eiti prie urnų“, — pa klauzulė, neturi retroaktyvinės bent sustiprinti savo pozicijas lui pasiekti, partija skaito- pir tinkamiau pasiruošti pačiam „Vilnelių“ 
reiškė premjeras užbaigdamas galios ir narių diskvalifikacija būsimame parlamente. Įdomu maeiliu reikalu sutvarkyti pro stovyklavimui, 
pasikalbėjimą su spaudos atsto paliestų visą I 
vais. ] « , - . . . ■ , ■ ____ „ .

Studijuojant susidariusią pa ry Branch skyriais. Tokiai hy sitaikė parlamento paleidimas krašte, reguliuojant prekių pa kstama ir t. t. Tenelieka Mont denį suruošti iškilmingą 5 vei
starąją politinę situaciją Alber potezei iškilus, vyriausybė pa anksčiau nustatyto keturių me siūlymą ir žmonių pajėgumą realyje nė vieno nestovyklau kimo metų sukakties minėjimą,
toje ir jos išdavas, ryšium su sijuto- įpareigota leisti patiems tų termino. Be abejo, kad irtas prekes pirkti.
staigiu ir nelauktu parlamento rinkikams pasisakyti vyriausy daugeliui iš mūsų, priklausau Tokiu budu, partijos vyriau
paleidimu, kurio kadencijos lai bės pasitikėjimo klausimu. čių prie Kanados etninės mažu sias tikslas yra ekonominis kra
kas baigtųsi tik kitais metais, Paleistąjį parlamentą sudarė mos, teks eiti prie urnų, todėl što klestėjimas, atsižvelgiant 
tenka konstatuoti griežtą Alber šios keturios politinės grupės: pildydami savo pareigą, pildy pirmon eilėn Į to- krašto žmonių 
tos vyriausybes reakciją į jai Social Credit (vyriausybės blo kime ją sąžiningai ir tiksliai, 
opozicijos prikišamą neleistiną kas) Leage — 51 atstovas, kon 
toleranciją vyriausybės (Social servatoriai — 3 atstw liberalai 
Credit partijos), bloko parla 4—atst., C.C.F. — 2 atst., ne 
mento narių atžvilgiu. Šioji to priklausomų — 1 atst.
lerancija, opozicinės liberalų

ta.
Registruotis galima pas psk

minės demokratijos gyvenimo

Šios stovyklos mo koje aplinkoje
’ asmeniui, priedu turi galimybės lavintis 

vandens sporto pamėgime.
vi „Vandenių“ laivas pei keturis

jančio vaiko.
psktn. St. Naginionis, 

Tuntininkas.

Toronto Vandenės.

Ta proga didelis ačiū tariamas 
Rėmėjų būreliui ir jų steigėja 
ms: pp. Indrelienei ir Šadeikie 
nei, pp. Buntinui ir Dapkui.

Pirmieji ledai jau pralaužti! 
1955 m. birželio 26 d. Toron Jūrų skaučių vienetai steigiasigerbūvį. Pagal Kanados knocep J 

ciją išeitų: kraštutinis kairysis to jūrų skaučių laivas „Vande visuose tuntuose. Mes tikimės, 
liberalų partijos sparnas su C. nė’’ drauge su broliais jūrų sk kad mūsų šeima bus stipri ir 
C. F. partijos idėjomis plius autais ir budžiais rengia iškil didelė, kai vieną dieną išvysi 

Partijos tikslai: siekti tautos krikščioniškas antspalvis. minga buriavimo sezono atida me savo numylėtą Baltijos pa 
Šis atstovų santykis išsemia politinės demokratijos ir ekono V. K. L. rymą. Šią vasarą į vandenį bus jūrį. XKrX.

KAS YRA SOCIALINIO 
KREDITO PARTIJA.

nuolaidų laisvosioms tautoms Realybe paremtas Vakarų at mai pritartų. Dėl jos reikės ko 
ir žada daryti jų daugiau. Bet sakymas į tokios rūšies Mask voti, ir kova gali užsitęsti ilgai, 
tai vyksta ne dėl to, kad būtų vos pasiūlymus tėra vienas; Bet yra svarbu, kad jos tikslai 
pasikeitusi tos valdžios prigim pirma trui būti išleisvintos ko būtų jau dabar aiškūs laisvąja! 
tis, o dėl to, kad auga Vakarų munistų pavergtosios tautos žmonijai. Tik tokiu būdu bus 
vieningumas ir stiprybė.Taiyra Europoje. padėtas tvirtas pagrindas jos

Tam reikia ,kad iš satelitinių vieningumui.
_ ....... L. „u Šitos p—

-, So tybės Sekretoriaus Dulles pa evakuota Raudonoji armija

faktų, paremtų liudininkų pa 
rodymais ir patikrintais doku 
mentais, žymią dalį surinko JA 
V Atstovų Buto Komitetas, ir 
jie yra atspausdinti Kongreso 
rekorduose. _ _

Panašiais metodais, kaip tie, pergalė JAV užsienio politikos
kurie buvo panaudoti pagro ir rezultatas nenuilstamų Vals §ajįy įr Pabaltijo valstybių bū Šitos programos paskelbi 
biant Pabaltijo valstybes, So tybės Sekretoriaus Dulles pa evakuota Raudonoji armija mas laimės Vakarų demokrati 
vietų Rusija vėliau paėmė savo stangų, organizuojant laisvojo kartu su Sovietų policijos bei ioms rnilionus entuziastingų są 
kontrolėn ir pavergė ištisą eilę pasaulio jėgas prieš agresorius. teroro aparatais, kad tose ša jungininkų anapus Geležinės 
kitų buvusių nepriklausomų Geruoju Sovietų Sąjunga ne jyse būtų likviduoti komunisti Uždangos.
tautų: Lenkiją, Rumuniją, Bul atsižadės nė vienos pozicijos, niai regimai, kad į jas būtų su Jungt. Valstybėms tenka pa 
gariją, Albaniją, Vengriją ir kurią ji gali apginti, ir nė vieno grąžinti žmonės, kuriuos sovie aiimti vadovaujančią rolę šito 
Čekoslovakiją. sprindžio- teritorijos, kad ir ne ^jnė žvalgyba išgabeno į Sovie j® kovoje.

Štai dėl ko pasaulis iki šios teisingiausiu būdu įgytos. Ji su tŲ Sąjungos vergų darbo sto Todėl mes geidžiame, kad 
dienos neturi taikos. Kol šita stoja arba pasitraukia atgal, tik Vykias raba kurie patys pasiša ateinančioje Keturių Didžiųjų 

, . . padėtis tęsis, taikos nebus, ne 1 — ............................. i r i tat» j

baisenybes. žiūrint kiek bebūtų kalbama
Išketli reikalą, kad tos pikta apje „taikingą koegzistenciją“.

n Laisvojo pasaulio žmonės ir

ALT MEMORANDUMAS
Atkelta iš 2-ro psl.

Ginkluotomis savo jėgomis Rusijos agresijoje prieš Pabal 
įsiverždama į Pabaltijo valsty tijo valstybes.
bes be jokios provokacijos iš Jos buvo pirmutinės komu 
šių valstybių pusės, Sovietų mstinio impeiralizmo aukos. 
Rusija sulaužė buvusias galio Sovietų Rusija pagrobė jas, 
je sutartis tarp Rusijos ir šių 
valstybių ir sutrempė neginei 
jamą tautinio apsisprendimo 
principą.

Kiekviena tauta, įstojusi į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
prisiėmė Atlanto Čarteryje pa 
skelbia dėsnį, jogei „turi būti . 
grąžinots suvereninės teisės ir dymo režimu, kuris Įtiaukė pa 
savivaldybė tiems, kuriems jos saull i Antrojo visuotinio karo 
buvo išveržtos jėga“. baisenybes!

Valstybės Sekretorius Dulles
nurodė, kad šitas dėsnis yra tai darybės padariniai turi būti pa ______
kytinas Lietuvai, Latvijai ir šalinti, norint paruošti sąlygas jų vadai privalo šią padėtį aiš migdyti laisvosios žmonijos bu sjųStj atgal į tas vietas, iš kurių tautų, pakliuvusių komunizmo 
Estijai, kai jisai 1953 m. lap. pastoviaitaikai ir Europos sau kįaį suprasti, jei jie nori, kad 1 " ' ~J
kričio 30 d. davė pareiškimą gurnui, liepia ne tik civilizuoto būtų išvengta ateityje daugiau 
specialaus Atstovų Buto Komi si°s žmonijos dorovės bei tei tos rūšies nelaimių.

„ , „ _ _ _ _ > Tik iškeldamos Sovietų agre
Rusijos agresiją ne tik simpatija neteisingai sijos istoriją, nuo jos pradžios,

‘ skriaudžiamiesiems, bet įr pa Pabaltijo šalyse, Vakarų demo

slaptai susitarusi su Hitleriu. 
Kaip gali civilizuotosios žmoni 
jos sąžinė pakęsti, kad valsty 
kė, siekianti taikingo sugyveni 
mo- su laisvojo pasaulio tauto 
mis, naudotųsi tos piktos kon 
spiracijos vaisiais? Konspiraci 
jos su nelemtuoju tąutybių žu

susidūrusi su neįveikiamomis lino į užsienį, bėgdami nuo ko konferencijoje JAV, drauge su 
kliūtimis. munistų teroro; kad Sovietų kitomis Vakarų demokratijo

Taikingais diplomatijos ma vajdžios atvežti į tas šalis sve m*s> pasisakytų už išlaisvinimą 
nevrais Maskva dabar nori už tįmų tautybių žmonės būtų iš Rytinės ir Centrinės Europos 

drumą, pasėti nesutikimą tarp jje‘ yra . jr j{a(j §itajp atga vergijon, ir mes prašome, kad 
Vakarų demokratijų ir įpiršti vusioms laisvę tautoms būtų būtV įsakmiai pabrėžta, jogei 
joms neva nešališką Rytinės ir duota gaiimybė demokratinių ĮV skaičiuje yra Lietuva, Latvi 
Centrinės Europos^ „neuarali rinkimų keliu sudaryti savo vai ia *r Estija..
zacijos“ planą. Didžiausias jos džias. Pateikdami šias savo mintis
noras tai pasiekti, kad JAV iš Valstybės Sekretoriaus malo
trauktų savo ginkluotas jėgas ^ar ir P° to kur? laik^ tos niam dėmesiui ir nuoširdžiai 
iš Europos ir apleistų savo kari įaut°s nesiJays saugios, jei tuo dėkodami jam už jo gilią užuo 
nes bazes kontinente. Tai yra Ja“ bus ™kzetoT jautą nelaimės ištiktam mūsų

teto apklausinėjimuose, tyrinę sėtumo principai, ir, pagaliau, 
jant Sov. T 
prieš Pabaltijo- valstybes. ’ . ___ -£

Iš to aiškiai matyti gilus ^ių demokratinių valstybių in kratijos gali efektingai atremti 
JAV susidomėjimas Lietuvos, teresai. komunizmo propagandos melą,
Latvijos ir Estijos reikalu. Grobdama nieko blogo nepa kad laiSVosios tautos esančios — ta v • t ucmuiuch įsuKiani musų

Ar jisai privalo būti iškeltas dariusias ir nieku būdu nepavo kaltos dėl dabartinės tarptauti pavojingiausias iš visų Krem enyno J nuomene. joms ^vu kraštui, mes tikimės, kad 
busimoj Keturių Didžiųjų kon jingas galingai komunizmo im nės įtampos. ’ ................” ’r na<za1hn“ tu’rta' ‘ ....... -
ferencijoje? Musų Įsitikinimu perijai valstybėles — Lietuvą, 
— taip.

3.
tegali būti pastovi 
kai ji yra pagrįsta 
ir teisėtumu. Bet

4.
Latviją ir Estiją, Sovietų Ru Aiškūs faktai liudija, kad Ru čioje Europą pozicijoje.
sijos valdžia aiškių aiškiausiai sijos komunistinis regimas yra

tik pasirodė, kas ji esanti ir ko ji nuolatinė grėsmė kiekvienos 
tei siekianti. tautos laisvei ir saugumui, ir,
nė Studijuojant šios agresijos kol jisai bus, ši grėsmė neiš

Taika 
tai tada, 
singumu 
ra niekur skaudesnio neteisin faktus, yra lengviausia surasti nyks, 
gurno ir ryškesnio nusikaltimo pačias šaknis to pikto, kuris Paskutiniu laiku Sovietų vai 
teisei pavyzdžių, kaip Sovietų šiandien kankina pasaulį. Tų džia yra padariusi kai kurių

I

liaus sumanymų, nes jisai palik reikės laiko ir pagalbos tvirtai
tų Sovietų armiją dominuojan atsistotl ant savo kojų.
— • — ■ Kitokio kelio į pastovią taiką

jisai nebus pavojingas Vaka ir Europos saugumą nėra, kaip
rų Europai tik tada, kada visos tik pavergtųjų tautų išlaisvini 
pavergtosios tautos bus nusi mo kelias.
kračiusios komunizmo jungo u Negalima tikėtis, kad Sovie 
bus suorganizavusios efektin tų Rusijos valdžia ateinančioje 
gą apsigynimo sistemą iš savo konferencijoje arba artimoje 1955 m. birželio 13 d.
jėgų. ateityje tokiai taikos progra Washington, D. C.

JAV valdžia darys ką galėda 
ma, kad jisai atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Leonardas Šimutis, 

Pirmininkas
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius.
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Būkime sveiki! būtų buvę galima išvengti, jei 
gu būtume buvę rūpestingesni.

Prašau Jus, mieli tautiečiai, 
atjauskite gimnazijos padėtį, 
siųskite savo auką šianden, ne 
atidėliokite rytojaus dienai, 
nes rytoj gali būti ir pervėlu.

Kaip kam patogiau, siuskite 
’ “““° —<i..• t • Fullma sauleie — lvloIltreaiyje, neįiKO neišgirs žymėjimą, kuiį gaiesue pna-e Centriniam šalpos Komitetui,

Griūvantieji raudo in j_.J __ ... tas- Duosmeji tautiečiai sudėjo ti prie mokestinių pareiškimų kuris yra Toronte, 235 Ossing
• ;u; zi.mokesčiams sumažinti. ton Ave , o QUebec‘o provinci

Išjudėkime iš sustingimo, joje, pačiam Montrealyje, jo 
Gana stagnacijos. Reikalas yra apylinkėse gyvenantieji siųski 
visų lietuvių, visi prie jo dėkite mano- vardu, šiuo adresu: 
mės, dėkimės tiek, kiek išgali 1271 Allard Ave., Verdun, P. 
me. Centas prie cento — susi Q.
deda doleriai, o iš dolerių susi Tad pajudėkime, išgirskime 
daro dešimtys, šimtai ir pasie šauksmą iš anapus Atlanto, 
kę vieną tikslą didelį darbą nu šauksmą mūsų priaugančios 

kartos, mokslo ištroškusio jau 
... 1 Gmnazijos direktorius šio n'mo- P’ bimelaitis.

. ■ . \ Juos Palteisinti, o mįs dienomįs paragė visiems Ka 3 Iš Hong Kongo pranešama,
taųi pat pilnai suprasti bei at nadoje esantiems būreliams kad Kinijoje teliko tik 54 kata 
jaus i. ej , yra nemaža n o iaj§kus Tik pagalvokime, kiek liku misionieriai, iš kuriu 4 vys 
kių, kuriems si pareiga nesuda turėjo išleisti laiko ir inį ko k •
ro jokio sunkumo. Šitoks savo 1 r &
žodžio nelaikymas garbes nnu 
ms nedaro. Pasispauskime ir iš 
lyginkime skolas gimnazijai. 
To reikalauja jos gana sunki fi 
nansinė padėtis.

Ta proga reikia dar kartą 
kreiptis ir į gyvenančius ma 

, , , . žesnėse vietovėse, kuriose nėra
Tad visi į saulę - pasinau neį bendruomenių, nei o-rgani 

— .i „nemokama saulės medici zacįjų. Nepasįjlikime pasyvūs, š< 
na ••• uo metu. . Mes visuomet,ištikus

Dr. VI. Suima. pavojui,mokėjomepraeityje.mo
Du u,vuvO;Qi „atšaldymo“. kan?e ir dabar, rasti bendrą kai 

______ _  ______ Kovojant su perskyromis, Illi ir reikalingą rimtį išlaikyti, 
spindulių veikimu nois parlamente įneštas įstaty ° kuJ reikalinga auka — ją su

SAULĖS VONIOS
Rašo Dr. VI. Suima.

jiems saulės vonios pablogina GANA STAGNACIJOS!
bei suaktyvina ligos procesus. . . .. . . • . ,„ .. • . . Neseniai pei šio iaikrascao Siuskime auicas artimiausiai be
. $au.es vonias imtl ,ga]ima skiltis buvo kreiptasi į Jus, mie ndruomenei, Šalpos komitetą 
įvairiai; gulint arba judant - R lietuviai> gin^azljo3 Reikalu. ms, gimnazijos reikalais besirū 

Atėjus vasarai ir visiems sku vėliau susitraukusias gyslas. sPor uc?jai? ’ S11111]3®*1 a> žaidi guvo nurodyta, kad gimnazija, pinantiems. Jie pinigus nukrei
bant naudotis vasaros malonu Jie odoje suirsta ir iš jų pasiga ^a1’ ,at\ ymas’ ir avimas u d^ jį§ų stokos, yra blogoje pa ps pagal jūsų pageidavimą, o 
mais — pajūriu, paupiais ir va mina speciali dažo medžiaga— • r.a e i nuo trumpo ai °-— Rėtyje. Tas kreipimasis, bent metų gale išduos atitinkamą pa 
savietėmis— daugeliui yra ma pigmentas, kuris odą nudažo Montrealyje, neliko neišgirs žymėjimą, kurį galėsite prid-ė
tomas, bet ir nesuprantamas ruadonai. ~ 1 j’
saulės veikimas į žmogų. Tad nieji kraujo kūneliai (eritroci 
pravartu bent trumpai susipa tai) žadina organizmą ir gami 
žinti su saulės įtaka žmogaus naši įvairūs antikūnai, 
sveikatai.

Saulės spindulys nėra vienti 
sas, bet sudarytas iš grupės 
spindulių, kurie yra skirtingi 
savo veikimu. Praleidus saulės 
spindulį pro prizmę gausim vi 
są pluoštą vaivorykštės spalvų, apmiršta ir nusilupa, o po juo 
pradedant nuo raudonų iki vio atauga naujas jo sluogsnis. 
lėtinių. Be šių yra dar akimi 
nematomi infraraudoni ir i 
violetiniai spinduliai.

Raudonieji sf 
fiziškai ir vadinami šiluminiais patinsta, iššoka pūslės pripildy Saikingai saulės 
spinduliais; violetiniai spindu tos skysčio ir oda lupasi gaba naudojantis, turima 
liai veikia chemiškai ir vadina lais. mas ir sustiprinama
mi chemiškais spinduliais. Šie Saulės spinduliai veikia ne — išgyja įvairios odos ligos, su 
pastarieji gyvybei yra būtinai tik ateidami tiesiog iš saulės stiprėja organizmo atsparumas 
reikalingi, kas pastebėta iš ban Spinduliai, eidami per orą., lūž įv. ligoms, pasitaiso apetitas, 
dymų su gyvuliais ir augalais: ta ir skaidosi ir sudaro dangų pagerėja psichinė nuotaika, o 
violetiniai spinduliai nepraeina mėlyna spalva. Iš mėlyno dan kosmetiškai — gaunama graži 
pro stiklą ir auginant paukš gaus į žemę patenka daugiau odos spalva, 
čius ir augalus po stiklu — jie spindulių negu tiesiog iš saules r- 
gelsta, vysta ir nyksta. Violeti ir veikimas, esant giedriam dau dod 
nių spindulių principu yra pa gui, yra dar stipresnis. Veiki 
remta ir daugelis gydomųjų mą dar sustiprina vanduo ir 
įrengimų — kvarco lempa, kai smėlys (pajūryje), kur priside 
nų saulė ir tt. da veikimas spindulių, atsimu S Du mėnesiai

Koks yra jų veikimas? Per šusių nuo vandens ir smėlio. J 
trumpą laiką jų veikimas yra ne Saulės . — -i------------ r-------------- r--------- t-----...... . - -
pastebimas. Pabuvus vasarą sau (saulės voniomis) naudotis rei mo projektas, pagal kurį iškė teikti. lokia padėtis, ir gana 
Įėję ilgesnį laiką, oda įkaista, kia atsargiai, kad nepakenkus lūs moterystės panaikinimo ar rimta, yra Vasario 16 gimnazi 
paviršutinės kraujo gyslos išsi savo sveikatai — nenudegti iš perskyrų bylą, šalys dar būtų Į°je- Jj graso jau šiandien pa 
plečia, kraujas suplūsta į odos karto perdaug, negauti saulės priverstos du mėn. palaukti, čios gimnazijos egzistencijai, 
paviršių, oda paraudonuoja; smūgio. Be to saulės vonios ne kad jos galėtų šaltai apsvarsty Ir tokia susidarė tik dėl musų 
raudoneiji kraujo kūneliai išei patartina sergantiems džiova ti savo veiksmų visas pasek pačių nerangumo-, 
na iš kraujo gyslų ir pasilieka (tuberkuliozu) ir turintiems mes ir galbūt dar susitaikyti. Prašome atjausti priaugan 
odoje, nes negali grįžti atgal į širdies ydą (silpną širdį), nes Vyriausio teismo- teisėjas J. čiąją mūsų jaunimo padėtį. Ne

yra reikalingi kovai 
mis infekcijomis 
mis).

Praėjus kelioms 
spindulių paveiktas, 
nis odos sluogsnis

kurie 
su įvairio 
(bakterijo

10 min. kniūbsčiom n 10 min. •, • »• , . • , , -.„ t „ . ... iki šiol daugiau kaip 200 doleant nugaros. Geriausias laikas • • r . ... z • ■ nų ir tie pinigai birželio 6 d. cesaules vonioms (stipriausias, KT Ooca7> j .• n k •... , , . r , ■ kiu Nr. 88500 perduoti Balfui.veikimas) yra birželio pabaiga - -- r
ir liepos mėn. 11—2 vai. Kitu
laiku veikimas yra silpnas. Po 
saulės vonios yra patartina issi 
maudyti abra bent nusiplauti

O šiandien jie jau pasiekė Vo 
kietiją. Bet to negana. Kaip 
Montrealyje, taip ir kitose vie 
tose, yra nemažai pasižadėju 
siu remti gimnaziją, bet savo pa

i .... | - « Z.CIVIU UV LVdUlblll.odą įvairiais odos kremais ar
tepalais, ypatingai jeigu per Kurie negali atlikti savo pa veikia, 

ikimi Jeigu spinduliais iš karto per dau8 Pakaitinta. Taip pat jei reigos dėl ekonominių sunku 
ultra daug pasinaudota, gali pasida gu kas nors Yra Jautrus saulei- gal;ma JUOS Pat*?sinti, o

ryti vaizdas lyg nustplikinus Patartina. P^es vonią ištepti^'" n,1na’ — 
^induliai veikia karštu vandeniu: oda raudona, od? specialiais odos kremais, 

voniomis 
malonu 

sveikata

dienoms, 
paVllSUti _ . . _ . »iu iciiiLi tiiiiiiiuz
(epitelis) kūną vandenui, taip pat ištepti žaįų netesinčiu. 

nrla įvairiais r»rir»c krAmaic ar ”

Saulės

palaukti, čios gimnazijos egzistencijai.

Sensacija knygų rinkoje
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 

šitas didžiausias ir vienintelis mūsų kalbos lobynas, jau 
spaudoje ir rugpjūčio mėnesį pasieks skaitytojus. Žody 
ną paruošė prof. J. Balčikonis ir kt. Didžiulio formato, 
virš 1000 psl., apie 45.000 žodžių, 1954 m. Vilniuje iš 
leisto oždyno antroji pataisyta laida. Knygos savikaina 
didelė, ir leidykla, nesiryždama didesnei rizikai, žodyną 
leidžia laba iribotu tiražu. Užsisakantiems ir pinigus su 
mokantiems iš anksto kaina 8 dol., vėliau žodynas bus 
žymiai brangesnis. Visi prenumeratoriai garbės leidėjų 

sąrašuose.
Nedelskit, užsisakyt dar šiandien, nes tai vienintelė 

garantija, kad jums žodyno nepritruks. 
Užsakymams ir informacijoms adresas:

T E R R A
3333 So. Halsted Street, Chicago 8, Ill. ___

Sbarbaro- reikalauja taipgi, kad leiskime jam žūti svetimųjų jū 
būtų įvestas trijų dienų lauki roję. To labai nori svetimieji, 
mo laikotarpis ir moterystę su bet mes• to neleiskime. Tik 
darant, kad nebūtų taip greitai turime šiek tiek pasistengti ir 
viskas pravedama, vėl gimnazija galės egzistuoti.

„DARBAS” EINA PADIDINTAS.
„Darbo“ numeris padidintas net iki 44 puslapių. Trum 

pai padousime jo turinį, kad šio laikraščio skaitytojai galėtų 
susidaryti vaizdą, kiek šis „Darbo“ numeris yra brandingas.

Prof. J. Kaminskas rašo apie dabartinę Vyriausio Lietu 
vos Išleisvinimo Komiteto (VLIKo) padėtį ir nurodo jo už 
davinius ateityje.

Dr. Juozas Repėčka plačiai rašo apie „amžinuosius žmo 
gaus laisvės priešus“.

S. Michelsonas pavaizduoja savaitraščio „Keleivio“ 50 
metų nueitąjį kelią.

Simas Rokėnas apibūdina vieną „mirštantį literatūrinį 
sąjūdį“. •

, Prof. J. Puzinas toliau aiškina apie lietuvius ir jų gimi 
nes istorijos priangyje.

K. Bielinis duoda įdomių biografinių bruožų iš Karolio 
Kautskio gyvenimo ir veiklos.

Vienas asmuo, tik prieš metus laiko gyvenęs Lietuvoje 
ir dirbęs kolūkyje, o dabar pasprukęs į Vakarus, ilgame pa 
sikalbėjime apibūdina dabartinę Lietuvos žemės ūkio ir mies 
tų darbininkų padėtį. Ir t. t.

„Darbas“ eina kas trys mėnesiai, kaina tik 1 dol. meta 
ms, vienas numeris 25 centai. Užsakymus prašome siųsti 
LDD sekretoriui šiuo adresu:

N. Jonuška, 15 CottoYi St., Roslindale, Mass. U. S. A.

Pičiūno nuotykiai. Kodėl mažam ponuliui skauda dantys? Jis perdaug prisivalgė išloštų saldainių

tija, telekinezė, levitacija ir tp., kia jėga, kuri yra priešinga Že kų akmenų pastatytaš), kolosą nuolio, šv. Juozapo iš Coperti 
nors visa tai tebėra dar bandy mės magnetinei traukai? I’ 
mų ir primityvių eksperimentų 
formoje.

1951
žurnale pasirodė eilė loto nuoma, tai yra Žmogaus Valios, 
traukų, rodančių, kaip stalai, T ' ~

Šiandien, kai mums tenka gy kusių žmonijų, didesnių, išmin kėdės ir baldai skraido ore ir goję „The Flying Soucers Ha nis, kuomet su mažesniais ak panešti, ir pastatė į tam kryžiui 
venti tokiame amžiuje, kai net tingesnių, atrodo-, daug morališ kabo pilnai apšviestame kamba ve Landed”, bandymai su jaut menimis taip pat gerai būtų bu iškastą duobę.
patys mokslininkai išsigando kesnių ir pažangesnių kai ku ryje, ratelio posėdininkams sau riais aparatais įrodė, ką Saus vę galima apsieiti? Kokiu bū Prof. W. J. Crawfol d paskel 
savo, darbų vaisių, sukūrę kos riais gamtos mokslo aspektais, gantis, kad juos nepritrenktų krito ir Sansaro rašytojai (prieš du buvo sukrauti popenkiolika bė duomenis 67 eksperimentų, 
minj Frankenšteną, kurs vienu negu mūsiškė; kurių statyba ir kvituojantis suolas. Kad tos fo tūkstančius metų) visuomet ži tonų kiekvienas šlifuotas ak kur buvo pasiekta levitacijos 
mygtuko paspaudimu gali su mintys pasiliko amžinos, kurių fO nuotraukos buvo tikros, abe nojo, kad žmogaus smegenys muo Didžiojoje Piramidėje su griežtomis laboratorijos kontro 
naikinti mūsų planetą, verta paminklai ir knygos, išlikę iki jonių nėra; daug tokių fenome skleidžia elektros sroves, kad tokiu tikslumu, kad plyšeliai lės sąlygomis. Taigi, žmogaus 
pasidairyti, ar mūsų gadynė mūsų dienai, verčia nustebti, nų jau yra patikrinta. Bet tas mintis yra elektros impulsas ar tarp tų akmenų nėra platesni, valios, proto ar minties jėga, 
yra vienintelė ir tos rūšies pa Pažvelgus į Manu Įstatymą faktas, kad aš pats asmeniškai ba sukelia tokį impulsą. Tačiau kaip viena šimtoji colio dalelė, galinti paveikti ir pakelti ne tik 
skutinė. mūsų civilizacija atrodo panaši nebuvau tokių reiškinių liūdi prosenovės rašytojai dar toliau ir taip sukrauti be modernių ma patį žmogų, bet ir daiktus, yra

Šiandien žmonija gyvena į mechanišką raistą. Mūsų Hoy ninkas, man dar neduoda pag eina. Jie, atrodo, tikėjo, kad šinų pagalbos? Kaip tokie daly ne kokia nors antgamtinė pa 
dviejų viską kita blėsinančių le ir Jeans (žymiausi astrono rindo tvirtinti, kad tai netiesa, tos smegenų srovės yra stip kai įmanomi? slaptis, bet čia pat gamtoje ir
klausimų šešiėlyje: viena tai vis mijos ir fizikos mokslininkai), Taip pat nerimta būtų atmesti rios. Jei ne pati smagenų sklei Bet palikime Egipto pirami žmoguje glūdinti jėga, kurią 
tebesanti absoliute paslaptis, palyginus su Chaldėjų astrono visus įrodymus apie daiktus džiamoji srovė, tai ta srovė, ku dės ten, kur jos išbuvo dešim mūsų „modernusis“ amžius bu 
skraidančios lėkštės, ir antroji mijos knygomis, atrodo išėję iš (gyvus ir negyvus), kurie kart rią smagenys paleidžia į objek tis tūkstančių metų ir išbus dar vo tik visiškai pamiršęs, bet ži
— klaikiausia realybe virtusi mados. Gi Diazo stancų (Stan kartėmis, atrodo, pasipriešina tus (daiktus), yra pakankamai dešimtis tūkstančių metų po to, liausios senovės žmonija ją ne
termo - branduolinių ginklų cos, stanza, yra tam tikra eilia gravitacijos (žemės traukos) galinga, net didžiuliams akme kai New Yorko ir Londono pa tik žinojo, bet ir naudojo net
(atomo ir vandenilio bombų) vimo forma, susidedanti iš tam įstatymui ir pakyla į orą. nims pakelti į orą. Mygtukas, laikai bus pavirtę į dulkes, ir keliolikos ar keliasdešimt tonų
karščiuotas gaminimas ir vis tikro eilučių skaičiaus, kiekvie Ypač gravitacija, apie kurią kuriuo paleidžiama į darbą di grįžkime prie lengvesnio svo akmenims pergabenti ir sukrau 
didesnis „tobulinimas“. na pakartojanti tikslų metrą, ri mes teik maža težionme, išski dėlė mašina, yra menka jėga rio kilnojimo. ti!

Kadangi eiliniam žmogui nie mą, skemą ir sutvarkymą (stro riant, kad visa, kas pasikelia (vieno piršto spūsterėjimas), Šventoji Terezė iš Avilos, Tarpe Egipto magų buvo tra 
ko kito šiandien nebelieka da fą) rankraščiai (išversti į San augštyn, turi nusileisti žemyn, tačiau žiūrėk, ką jis padaro. Di kaip rašo' Miss V. Sackville - dicija, kad tikro kunigo ženk 
ryti, kai gyventi susikiautus sa skirtą ir senovės kiniečių kai Newtonas tą dalyką išdėstė ti džiuliai tiltai atidaromi, okeani -West įdomioje jos biografijoje las yra jo galėjimas skraidyti 
vo trumpą amžiaus dieną, au bas iš dar senesnės kalbos), ksliau, bet ir jis nė kiek dau niai laivai paleidžiami kelionėn, (pastebėtina, kad autorė yra ne ore arba levituoti pagal savo 
ginti naują kartą mūsų kartos juos skaitančiam skamba tikra giau nenušvietė, kas yra ta že elevatoriai skraido iki keliasdc katalikė, tad šiuo atveju juoba norą. Tik pagal tokį ženklą jis 
aptemdintai ateičiai paveldėti, Sferų Muzika ir verčia mus nu miškoji magnetinė jėga, kaip šimt augštų dangoraižiuose, —patikėtinesnė) dažnai pakildavo buvo laikomas t”.:_ 2—_.2_

Skraidančios lėkštės ir atominės 
bombos prosenoveje

NEĮTIKĖTINI, BET PERSK AITYTINI DALYKAI 
PRIEŠTVANINIUOSE UŽRAŠUOSE

liniai Pietų Amerikos (inkų pi no, pavyzdys, kai šis galėdavo 
Bet iš viso ko matyti, jog tie ramidžių ir šventyklų) griuvę levituoti kada panorėdamas n 

reiškiniai yra atliekami jėgos, šiai, milžiniški Tiahuanaco vie net pergabenti keleivius ir kro 
metais „Illustrated“ kuri yra visų mažiausiai težino no akmens (monolito) vartai... vinius. Vienu atveju jis su sa 

. Kam reikėjo vartoti tokius kolo vim augštyn pakėlė kryžių, ku 
kaip stalai, Pasak Desmond Leslie kny salinius, nepajudinamus akme rio dešimt darbininkų nepajėgė

aptemdintai ateičiai paveldėti, Sferų Muzika ir verčia mus nu miškoji magnetinė jėga, kaip šimt augštų dangoraižiuose, — patikėtinesnė) dažnai pakildavo buvo laikomas tikru Senovės 
ir laukti stebuklo... — tokiam lenkti prie pat žemės savo inte kad ir mūsų dienų newtonai ne visa tai yra atliekama vienu į orą ir levitoudavo labjausiai Išminties mokslininku.
nuobodžiam ir beviltiškam lau lektinį išdidumą, pajutus, ko gali nušviesti, kas yra magnetiz pirštuku paspaudus mygtuką, nepatogiais momentais. Sykį Pietų Amerikoje tebepasako 
kimui paįvairinti pasidairyki kių dvasios ir proto milžinų se mas bendrai. Nors mes taip Prileiskime, kad tie menkučiai taip atsitiko tuo metu, kai ją ap jamos keistai supuolančios le 
me po praeitį, gal bent tenai ra novėje gyventa. Mes savo am nuostabiai mažai težinome apie smagenų impulsai, jei tiksliai lankė kaimynystės abatė (neto gendos; ne dabartinių indėnų 
sime ką nors panašaus į dabar žiu vadiname „Šviesos Amžių magnetines sroves, žemines ar pavartojami, harmoningai susi liese buvusio vienuolyno perdė sukurtos legendos, bet padavi 
tį. Nes tikrai darosi nejauku mi”, tačiau pasak praistorinės planetines, tačiau tikrai galime derintų (atitiktų bangos ilgu tinė) ir šventoji Terese, pasikė mai, išsilikę iš senovės galingų 
pagalvojus, jei tai tiesa, kad indų knygos „Višnu Puranas” prileisti, jog esama — ne būti mą) su daug didesnėmis jėgo lusi į pačias palubes nebe juo rasių, kurios vėliau išnyko', pa 
mes, homo sapiens šioje plane mūsų amžius yra tik „Kali nai išimtys — bet sąlygos, ku mis prigimtyje. Koks būtų re kais barė Visagalį už darymą likdamos mūsų amžiui stebinan 
toje esame vieniši neišmatuoja Yug“ arba Tamsos Amžius, ir riomis yra peržengiamos tam zultatas? Įvyktų, tai, kad min iš jos tokio spektaklio. čius paminklus. Pasak tas legen

Žinoma, Kūrėjo barimas čiadas:
supranta tas brutali jėga, tokia, kaip garo buvo ne vietoje. Atsitiktinai „Senaisiais laikais kiekvie 

stumėkliai, atomo branduolio jos dvasinė energija „atitiko nas galėjo skraidyti... Viskas 
Eksperimentai su telekineze, susprogdinimas, bet subtyli bangų ilgumą“, kuriomis prie buvo taip lengva, ir dideli akme 

kai sunkūs baldai kilnojasi augs kontrolė, tačiau tūkstantį kartų šingos žemės traukai (magne nys galėjo būti pergabenami...“ 
tyn be apčiuopiamos priežas galingesnė ir pajėgesnė. tizmui) jėgos atsipalaidavo ir „Senaisiais laikais žmonės ga 
ties, yra aiškinami, esą „dvasių Didžiųjų Egipto piramidžių rezultate ji, einant kosmine lo Įėjo- skraidyti, dainuodami dai 

nepa rankos“ juos kilnoja. Vadinkite vidurinių piramidžių akmens gika, kuria visa Visata yra pa ną ir skambindami skardą“.

mų pasaulių pasaulių erdvėse ne viena skaudi pranašystė tikros taisyklės, kiek mūsų ri tis kontroliuotų medžiagą. Ne 
ir kad būdami tokie esame pri apie musų amžių yra ten nusa botas žinojimas ! ............................ ....
siyrę prie vargiai beišvengia kyta ir tos pranašystės, deja, taisykles, 
mos katastrofos... " ’ “

Pasirausliojus po praeitį ma 
tyti, kad „nieko nėra nauja po 
saule“. Ar mums dėl to bus šil 
čiau ar dar šalčiau, bet faktas 
yra, kad, atrodo, mūsų planeto čiupinėsiu“ tebesilaikome ano tai „dvasių rankomis“, jei tatai luitai, kiekvienas sveriąs po 70 statyta, pradėjo kilti, kol lubos (Žiūr. Harold T. Wilkins: Mys
je jau prieš daug dešimtų tūks biblijinio Tamošiaus skepticiz palengvina, bet ar ne tiksliau tonų ir kiekvienas atgabentas jos kilimą sulaikė. teries of Ancient South Ameri
tančjų metų yra gyventa ne mo net tokiais atvejais, kaip būtų pasakius, kad laikinai yra per šimtus mylių, Stonehnege Gal dar įdomesnis yra septy ca, 1950).
vienos, bet kelių, viena kitą se psichologiniai reiškiniai, telepa įkinkoma veikti antroji jėga, to (Anglijos prosenovės milžiniš nioliktojo amžiaus Italijos vie Bus daugiau.

yra karčiai tikros.

LEVITACIJA DABAR 
PROSENOVĖJE

„Nepatikėsiu, kol pats

IR
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Rašytojas J. Aistis 
aktualiais

PASIKALBĖJIMAS SU
JONU

klausimais
RAŠYTOJU LAUREATU 

AISČIU.
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jas saisto ir žaboja baimė pra _
rasti rinkimus. To momento T T f T ITT IĮ) TATT O A’
emigracijoje nėra. O kai jo nė IV1/1 V 1JR.ZA
ra, tai nieko nėra. Tai tik žai __
džiama arba vaidinama demo LIETUVIAI KANADIEČIŲ PARODOSE.
kratiniu principu. Apeliuojama Ottawoje dabar vykstančioje Docienė. Paroda dar užsitęs 
į dalykus buvusius prieš tris parodoje su Kanados grafikos apie mėnesį laiko, todėl toron 
dešimt metų. Per tiek metų ne s-ga (the Canadian Society of tiečiai turi laiko ją aplankyti.

žodžių su aptarimais, vartoji 
mo pavyzdžiais ir kt. Pirmoji 
šio žodyno laida pasirodė 1954 
m. Vilniuje. Terra duoda ant 
rąją pataisytą žodyno laidą.

Tokios didžiulės knygos iš 
leidimo išlaidos milžiniškos, o 
jos ksaitytojų skaičius neaiš 

tik žmogaus, bet ir tautosjeika Graphic Art), kuri vyksta Na Būtų malonu ir įdomu, kad kas kus. Leidykla priversta vengti 
didelės rizikos, todėl knygą lei 
džia prenumeratos būdu ir la 
bai ribotu tiražu. Tuo atveju, 
jei knygos pareikalavimas pasi 
rodytų didesnis, rimta galimy 
bė, kad neužsisakiusiems iš an 
ksto jos gali pritrūkti. Užsisa 
kanteims iš anksto žodyną kai 
na 8 dol., vėliau žodynas bus 

Knygų leidykla Terra išlei žymiai brangesnis. Leidyklos 
džia pilną „Dabartinės lietuvių adresas: Terra, 3333 So. Hal 

— sted Street, Chicago 8, Ill.

„ENEIDĖS” VERTĖJAS, 
DR. RUKŠA, AIŠKINA 

„ENEIDĘ”.
Huttenfeldo apyl., Vokietijo 

je, literatūros sambūris turėjo 
pirmą posėdj, kuriame dalyva 
vo rašytojai ir literatūros mėgę 
jai. Posėdyje paaiškėjo, kad Va 
sario 16 Gimnazijos mokyt, dr. 
Rukša yra išvertęs didžiulį ro 
menų rašytojo Vergilijaus vei 
kalą „Eneidę”. Vertimas pada 
rytas tiesiai iš lotynų kalbos ir 
susideda iš 990 hegzametrinių 
eilučių. Posėdžio dalyvių papra 
šytas, dr. Rukša davė kai kurių 
paaiškinimų apie savo išverstą 
veikalą. „Eneidė” parašyta heg 
zametru. Šią eiliavimo kalbą 
Vergilijus išvystęs į didingas 
eiles ir patobulinęs iki augščiau 
šio laipsnio. Vergilijus savo 
„Eneidėje“ norėjęs duoti rome 

Nukelta į 6-tą puslapį.

Įteikiant Montrealy Jonui tas, skurdus ir sunkus, ir kaip 
Aisčiui Vinco Krėvės vardo jis (žmogus) nuo tų laikų, jau 
Lietuvių Akademinio Sambų dinosi ir žuvo už tiesą, teisybę 
rio suorganizuotą literatūrinę ir pastovias vertybes ir kaip 
premiją, už knygą „Apie laiką žūdamas pildė naujas neteisy 
ir žmones", laureatas mielai su bes, kurios savo ruožtu dygo, 
tiko atsakyti ir į klausimus, augo 
Štai tie klausimai ir atsakymai: žolės, 

daręs 
nius: 
mas,

ir dauginosi, kaip piktos 
Porą epizodų buvau pa 

prieš išvykdamas į užsie 
Apsingės bažnyčios staty 
ir Normanų sulaikymas

A.—Visą gyvenimą buvau ties Gastilonių ropa (pagal vie 
priverstas dirbti shiuIku šiokia tos tradiciją vikingai Nemunu 
dieninį darbą. Ir man jam ener augščiau nėra pakilę, išskyrus 
gijos pakako todėl, kad visada tris laivus, pasiekusius Darsū 
turėjau didelius planus ateičiai, niškį)...
Ir šiandein man tokio užmojo Daugiau kaip dvidešimtį me 
nestinga. Bet tai laikau paslap tų gyvenau su tais žmonėmis: 
ty. Ne dėl to, kad tai butų koks jų žygių, vargo, skurdo, nesan 
nors subversyvus sumanymas, taikų metais...
arba nedoras bei negarbingas Dabar gyvenu kitu užmany 
darbas, bet kad, išpasakojus pla mu, lygiai didingu, tik gal ne 
nūs, praeina noras juos vykdy taip plačiu. Ir man be galo sma 
ti, o į jį aš nūnai rimtai žiūriu, gu bei įdomu spręsti buvusių 
dėl to nenoriu, kad taip atstiik laikų žmonių veiksmus, juose 
tų s ujuo ,kaip su „Apsingės pačiam dalyvauti...
parapijos bažnytkaimiu“, kurio 
atsisakiau tik pereitą vasarą...

Apie trisdešimtuosius metus 
mano gimtinės parapiją sukrė 
tė labai banalus įvykis: Nemu 
ne besimaudydamas nuskendo esmi parašęs Įžangoje f K. Bin 
vikaras. Parapija įtarė žmogžu kio kūrybą. Žmonijos ir tautos 
dystę, nes klebonas su vikaru gyvenime (turėtų būti ir žmo 
nesutarė. Visiems buvo aišku: 
klebono pasamdytas vajgqni 
ninkas vikarą prigirdė. Parapi 
ja skilo. Ir skilo, kaip atomas— 
su triukšmu ir jėga. Parvykęs 
tėviškėn, radau tokią sodomą- 
-gomorą, jog maniau, kad ma 
no paties šeima suplėšys mane 
į skutelius tik dėl to, kad aš bes. 
įvykiui buvau abejingas. Tėvas 
tvirtino ir buvo linkęs galvą 
guldyti, kad klebonas nekal 
tas; motina ir brolis su ta pa 
čia aistra ir Įsitikinimu tvirtino 
priešingai, vyresnioji sesuo pa 
laikė tėvą, bet josios vyras pies veiksniai ir jųjų santykiai yra 
tu stojo prieš ją ir vadino ją neišvengiami. Gal dabar parti 
nieko neišmanančia vrana; jau nis visuomenės pasiskirstymas 
nesnioji sesuo ėjo išvien su svai yra nesąmonė ir net žalingas, 
niu ir savo, vyrą su purvais mai bet kitaip negali būti. Visi žmo 
šė ir tvirtino, kad tam, kuriam nės likimiškai priklauso kokiai 
Dievas nedavė proto, pirštu ne nors konfesijai (net antireligi 
parodysi... nei kartais) ir kokiai nors poli

Bėgte išbėgau iš namų ir pra tinei partijai. Gi jei ir nepri 
dėjau galvoti apie savo parapi klauso jokiai, tai visvien kuriai 
ją. Juk tai žmonija miniatūro nors partijai jaučia simpatijų, 
je. Ir man kilo mnitis parašyti Dėlto kiekvienas neprofesinis 
tos parapijos istoriją nuo pa susibūrimas yra politinis. Bet 
čios pradžios. Yra parašyti ke yra lygiai teisūs tie, kurie tvir 
Ii epizodai iš labai senų laikų, tina, kad partinis pasiskirsty 
ir būtent, kai dar nebuvo galu mas kovoje dėl laisvės yra ža 
tinai ištirpę ledynai, kai Nemu lingas. Žalingas jis yra dėl to, 
nas tekėjo į priešingą pusę, kai kad svetur partijų nesaisto jo

K. DABARTINĖ JŪSŲ 
KŪRYBA IR DARBAI?

K. JŪSŲ PAŽIŪRA J 
GYVENIMĄ IR 
KŪRYBĄ?

A.—Perefrazuosiu čia tai, ką

gaus) šviesesnieji laikotarpiai 
žymimi ne bendra gerove, tai 
yra, ne tuo, kaip žmonės daug 
ir gerai valgė, kaip brangius gė 
rimus gėrė ar puošnius drabu 
žius vilkėjo, bet tuo, ką jie yra 
kitiems atidavę. Turiu galvoje 
moralines ir kūrybines verty

K. JŪSŲ NUOMONĖ APIE 
LIETUVIŠKUOSIUS 
VEIKSNIUS IR JŲ 
SANTYKIUS?

A.—Mano' galva ir lietuviški

lai bei poreikiai pakinta. Be to, tional Galllery of Canada, da plačiau parodas apibūdintų, 
partijos poltnkos pastoviu bū lyvauja ir mūsų tautietis Teles 
viu ir pastoviu svoriu, o taip foras Valius. Ši sąjunga yra ap 
pat normaliose sąlygose nėra, jungusi geriausias krašto grafi 
Tuo budu dorybė (demokrati 
ja) tampa yda ir piktvote, grau 
žiančia paskutiniąsias sveiką 
sias ir kūrybingąsias bendruo 
menės kūno daiis. Taip kiekvie 
na partija pradeda jaustis teisi. 
Žinoma, tik sau pačiai.
partija negali prasitarti, kad ji yra atspausti 5 darbai iš pato kalbos žodyną*1. Knyga jau 
neteisi ir neieikšminga. Visa dos, kurių skaičiuje yra ir I. spaudoje, rugpjūčio menesį ims 
energija kaupiasi ties padėties Valiaus darbas, 
arba primato reikalais, ir būti 
nai išleidžiamas patsai vyriau 
sias tikslas. Netikėčiau, kad vei 
ksnių trintis remiasi viena ku 
rios nors pusės pikta valia, bet 
gyvenime sunku susekti, kurio 
je būtent veitoje pikta valia 
prasideda, o juoba partinėse 
varžybose. Čia kalbu bendrai, 
kaip yra emigracijoje. Kaip vi 
sada buvo ir kaip visada bus. 
Didžiosios tautos daro tą pat. 
Tačiau jos dar turi daug gabių 
ir tinkamų žmonių, tai joms 
dėl veiksnių trinties bendrasis 
reikalas beveik nenukenčia. Lie 
tuvių jėgos labai ribotos. Jos 
beveik visos trintin Įveltos. Iš 
tos trinties nereikėtų gal daryti 
siaubo, nes yra veiksnių, kurie 
sudaryti tuo pačiu partiniu prin 
cipu (kaip ALT ir LLK), bet 
trintis aštri tik tarp diplomatų , . .
(ar diplomato) ir VLIKo. Pra JV"!
eitis parodė, kad čia, bergždžia 
būtų laukti taikios koegzistenci 
jos. Šis klausimas niekad neiš 
sispręs pats, nėra kas jį iš šalies 
galėtų išspręsti. Pačiu tuodu 
veiksniu nejaučia istorines at 
sakomybės. Yra įtarimo,, kad 
tos institucijos iš padėties daro 
profesiją. Jie vis dėlto yra skir 
tingi, tie veiksmai. Dalykų ne 
žinau, bet atrodo, kad viena pu 
sė bent daro ataskaitą, o kita 
nei to nesiteikia daryti. O neda 
ro dėl to, kad balansas pasy 
vus, nes jei jis būtų aktyvus, 
tai ant kraigo pasilipę šauktų 
žygdarbius. Taip res publica 
tampa res privata. Katė maiše. 
Pasiteisinti lengva prieš save, 
nesunku gal pasiteisinti ir prieš 
savo partiją, bet pasiteisinti 
prieš tautą arba pasiteisinti 
prieš istoriją nebus taip lengva. 
Čia vėl nereikėtų kaltinti ir vi
sus šunis karti ant VLIKo ir K. JŪSŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ 
diplomatų. Priežastis yra gi 
liau. Mūsų antroji valstybė kri 
tišku momentu užmiršo, kad 
kiekvienas neišpažįstamas tikė 
jimas nėra tekėjimas. Tautos ir 
valstybės gyvenime reikia atlik 
ti tūlus rito veiksmus (iki krau 
jo) ir lemiamais momentais pa 
sakyti „credo, veto“ ir kitas 
magiškas formules. Likimas le 
mė taip, kad visas tautos nelai 
mes — tris ultimatumus ir pa 
čias okupacijas — pei gyvenau 
iš tolo. Mane stačiai stebino mū 
sų laikų defetizmas. Įvykiai nie 
kur atsparos nerado, net simbo 
lines, net tokios, kaip Liublino 
seime. „Vienas kraujo lašas būt 
tave nuplovęs... Vienų vienas 
žodis būt tave apgynęs“... Skai 
čiau pernai „Margutyje“ A. 
Smetonos atsiminimus - rapor 
tą. Argumentacija silpna, ta 
čiau būdinga. Ne jis, bet visas 
legijonas, kurie jojo „nesupra K. KĄ DAR? 
to“, kalti. Ir, deja, jis buvo tei 
singas. Tačiau ir jis klydo, nes 
priešintis reikėjo, ir reikėjo būti 
nai priešintis, nes jau buvo vė 
lu priešintis. Šiandien yra aiš 
ku, kad priešintis reikėjo lenką 
ms... Taip būtų buvę laimėta... 
Traukiantis sunku pasirinkt at 
sispyrimo vieta.... Išvada tokia. 
Kiekvienas išrinktas atstovas, 
jeigu jis jaučia istorinę atsako 
mybę, yra atsakingas pats as 
meniškai. Jei jis tos atsakomy 
bės nejaučia, jis yra lygus išda 
vikui. Čia moralė turi būti kie 
ta. Antroji valstybė su visomis 

' savo atmainomis kvotimų neiš 
laikė. Dabar remiamasi į parti 
zaninę, į atsparinę (resistenci 
nę) tradiciją. Tačiau man atro 
do, kad tuo iškraipoma rėžis

' tencijos pati dvasia.

kų jėgas ir turi 69 narius.
Šioje parodoje 46 grafikai 

yra išstatę paskutiniuosius sa 
vo darbus. Telesforas Valius 
šioje parodoje išstatė linoleumo 
rėžinį, kuris pavadintas „Four 

Jokia Figures’’. Išleistame kataloge

Suminėtieji faktai jau yra ge 
ri mūsų gyvenimo reiškiniai, 
kurių būtų malonu susilaukti ir 
daugiau.

IŠLEIDŽIAMAS DIDŽIULIS 
LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNAS.

Tarp kitko, šios grafikų Są 
jungos Centro valdyboje yra na 
riu ir T. Valius.

Toronto universitete vyksta 
taip pat meno paroda. Šioje pa 
rodoje dalyvauja su savo skulp 
tūros darbais skulptorė Elena

mis, prisiims jų trūkumus ir 
ydas. Gi jei tos dvi naujos jė 
gos ir ideologijos būtų pradėję 
varžytis ideologinėje plotmėje, 
tai su laiku būtų senąsias nu 
stelbusios, nes tos partijos, ku 
rios praranda jaunimą, yra pa 
smerktos suskursti ir išnykti. 
Būdinga yra tai, kad pradžioje 
šviesiečiai frontininkus kvietė 
si pas save su paskaitomis (Ma 
ceina ir kt.). Tuo noriu pasaky 
ti, kad vienur ir kitur toleranci 
ja nebuvo mirusi raide. To vei

lankyti skaitytojus.
Rimtumu ir apimtimi šitas žo 

dynas vienintelis ir didžiausias 
mūsų kalbos lobynas, pasirodęs 
iki mūsų dienų. Jo' reikalingu 
mą jautėme visad, bet ypatin 
gai tremtyj ir emigracijoje, ka 
da, pasisklaidę tarp svetimųjų 
ir netekę ryšio su gyvuoju tau 
tos kamienu, netekome galimy 
bių išlaikyti mūsų gimtosios kai 
bos grynumą ir žodingumą. Ši 
tas žodynas — vertingiausia 
knyga kiekvieno tautiečio na 
muose, nepakeičiamas lobis tau 
tiečiams, besidomintiems savo 
gimtąja kalba ir nuolat iman 
tiems plunksną į rankas.

Žodyną paruošė prof. J. Bal 
čikonis, J. Kabelka, J. Kruopas, 
K. Ulvydas ir kt. Jis leidžiamas 
didžiulio formato, per 1000 pus 
lapių; jame telpa apie 45.000

tik veiksniams. Kiekveiną kar 
tą, kai šviesininkams priminda 
vau tatai, jie atšaudavo; mes ne 
same politinis sambūris. Gali 
ma ir reikia suprasti jaunimo 
aversiją politikai. Bet būtų ga 
Įima, ir gal reikėtų tai prirašyti 
bendrąjai defetizmo dvasiai...

Bet gana tuo klausimu. As 
meniškai netikiu, kad žinojimas 
galėtų sverti tenai, kur liečia 
ma nauda ir ambicijos. Tai yra 
bendra nelaimė, kurios šaknys 
veda į labai seną praeitį, į prieš 
istorę. Ir priežasčių gal taip nie 
kad ir neatspėsime. Bet faktas 
lieka faktu, kad mes beveik nuo 
karolinginių laikų nykstame. 
Dėl to ir šiuos žodžius kalbu be 
pagiežos, be piktos valios. Juo 
ba nenorėčiau tapti polemikos 
objektu. Man h čia yra viena 
ir ta pati „Apsingės parapijos 
bažnytnamio“ problema.

Pranešimas
VISOMS BENDRUOMENĖMS IR VISOMS KITOMS 
ORGANIZACIJOMS IR PAVIENIAMS ASMENIMS.

Dažnai „Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija gauna už 
prašymų tai Lietuvos Himno, tai giesmės Marija, Marija, tai 
kitų patriotinio arba religinio turinio patefono plokštelių, ku 
rias galima būtų panaudoti įvairių švenčių, įvairių minėjimų 
ir kitais atvejais. Dažniausia tai esti prašymai, daromi pasku 
bomis, kada nėra kaip nei susigaudyti, nei padėti.

Dabar yra proga visa tai gauti su kaupu.
Lietuvos Himnas yra įgrotas Karo invalidų orkestro Ka 

ro muzėjaus Kaune apeigose ir įdainuotas Kauno įgulos baž 
nyčios choro; Marija, Marija yra įgrota Karo invalidų or 
kestro. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurių dažniausia ir 
prašoma. Be to, yra visa eilė plokštelių, kurių sąrašas deda 
mas čia pat:

1. K. Petrauskas ir E. Kardelienė iš op. Traviata — 
„Pakelkime taurę linksmybės“ ir K. Petrauskas „Pi
kų Damoje“.

2. K. Petrauskas—op. Žydėje ir op. Etigenijus-Onegi- 
nas

3. V. Grigaitienė op. Aidoje ir Pikų Damoje
4. V. Grigaitienė op. Faustas ir op. Cavalleria Rusti- 

cana
> 5. Karo muzėjaus vėliavų nuleidimo visos seremonijos

J. Petrauskas ir V. Dineika Senas kanklininkas ir 
Vaidilos malda

-• 7. K. Orantas — Ispaniška meilė ir Sudiev, kary
8. A. Šabaniauskas — Tango
9. S. Graužinis — Vai nekukuok ir Kai mes augom

• 10. K. Petrauskas su kanklėmis —
Du broliukai

11. A. Šabaniauskas — paskutinis
V12. "

MONTREALIO IR 
PREMIJOS ĮTEIKIMO?

A.—Montrealį ne pirmą kar 
tą matau. Bet pirmą kartą aš jį 
pamačiau ir pažinau. Ar nebus 
tai vienintelis miestas, kur tiek 
mano senų laikų bičiulių ir pa 
žįstamų. Man net nejauku čia, 
Brooklyne, kur beveik nieko aš 
nepažįstu ir niekas beveik ma 
nęs nepažįsta.

Premijos įteikimu esu sužavė 
tas. Taip jisai skyrėsi nuo kitų 
tos rūšies iškilmių, kuriose man 
teko būti kaltininku. Tebūnie 
man leista čia viešai padėkoti: 
akademiniam sambūriui, bičių 
liams rašytojams, artistams — 
dainininkei, pianistui, šokėjoms 19. Orkestras Hofmeklerio — Sutems tamsi ir Kur lygūs 
ir aktoriams, ir visiems, visiems laukai.
montrealiečiams, kurie parodė 20. Orkestras Hofmeklerio — Suktinis ir Noriu miego. ** 
tokį palankumą mano raštui ir z21. Ork. Hofmeklerio—Prezidento maršas ir Tėvynės garsai, 
man pačiam. ~ * — — *• ... — - • —•

6.

Prapuoliau motule ir

//’A

visą vasarą neišeidavo iš žemės kia jėga, jokia galybė. Yra nor 
pašalas, kai pilku ir žemu sk malu, kad partijos grumiasi, var 
liautu skrido noulat alkani ir žosi, be skrupulų viena kitai 
plėšrūs paukščiai, kai žmogus kenkia. Etikos šaukiasi tik silp 
ir žvėris rungėsi dėl grobio, kai nosios ir smunknačios partijos, 
žmogaus gyvenimas buvo kie Tačiau krašte, valstybėje parti

Įgulos choras — LIETUVOS 
vynę.
Įgulos choras — LINKSMA 
VALDOVĖ.

14. Šabaniauskas
15. Šabaniauskas
16. Šabaniauskas
17. Šabaniauskas
18. Šabaniauskas

sekmadienis
HIMNAS ir

ir kita.
Malda už tė

13. DIENA ir DANGAUS

— Spaudos valsas ir rytmečio meilė.
— Rudens pasaka, fox ir tango.
— Anglų valsas ir Ruduo, tango.
— Senjorita dainuoju tau.
— O, Rosmarie ir kt.

A.—Jus, mielas redaktoriau, 
pažįstu nuo seno, bet taip pat 
aš Jus pažinau tik prieš keletą 
metų, kai vienoje redakcijoje 
sutilpote su kitu mano bičiuliu 
ir tautiečiu, su p. Naujokaičiu. 
Tai mes, poetai, vadinome „au 
rea setas“ (auksinis amžius).

Dar daugiau. Aš čia po dau 
gelio metų pamačiau Jėzaus 
Draugijos vienuolį, tėvą Joną 
Kubilių, kuris bemaž prieš de 
šimtį metų Paryžiaus Dievo Mo 
tinos katedroj suteikė žiedą... 
Aš neabejojau tada, kad jis ga
Ii bažnyčias statyti. Tai prancū < 40. 
zų partizaninio judėjimo išauk 
lėtas vienuolis.

Būtų labai neteisinga, kad no 
minantim nepaminėčiau Henri 
ko Nagio... Visiems, visiems di 
dalis „ačiū“!

22. Ork. Pomeranco — Polka ir kt. su Dvariono įdaįnavimu.
23. Ork. Pomeranco — Širdie, tango irPavasario sapnas.
24. Ork. Pomeranco — Alyte, tango ir Anglų valsas.
25. A. Kutkus — kur bakūžė samanota ir kt. <
26. Akordeonas — Kubilas ir blezdingėlė. J'
27. Akordeonas — Kepurinė ir Mikita. f i
28. Akordeonas — Sukčius ir Jonkelis.
29. Akordeonas — Kalvelis ir Vėdaras.
30. Mikulskio oktetas — Tykiai, tykiai ir Jau atėjo.
51. Vanagaitis ir Olišauskas — Pragėriau žirgelį ir kt.
32. Vanagaitis ir Olšauskas — Merginų bėdos ir kt.
33. Dolskis
34. Dolskis
35. Dolskis
36. Dolskis

Pupų dėdė
Pupų dėdė ir dėdienė — Gražus miško būdas ir Gaideliai.
Pupų dėdės polka ir Anūkų polka.
Gardus alutis ir Mariampoliečių polka.
Šiame sąraše yra pasirinktinai lietuviškų plokštelių viso 

kioms progoms — per radiją transliacijoms, tautinių ir 
bažnytinių švenčių atveju, šokiams ir pramogai.

Plokštelių atsargos nebus, nes už plokšteles reikia, jau 
užsakant, siųsti pinigus. Todėl, kas sumano užsisakyti plokš 
telių, tesiunčia ir pinigus.

i ■ ■ 
i-z r

37.
38.
39.

Daug vilčių dėjau į jaunimo: Toks yra viešas pasikalbėji 
frontininkų ir šviesininkų judė mas su laureatu poetu-rašytoju 
jimą. Gaila, kad tik pirmoji ir visuomenininku Jonų Aisčiu, 
grupė išaugo į rimtą politinę Belieka tiktai nuoširdžiai pade 
jėgą. Tačiau yra pavojaus, kad,.koti už originalius atsakymus, 
kovodama su senomis partijo J. Kardelis.

su 
su 
su 
su

orkestru — širdele mano ir Karin, foxtr. 
orkestr. — Sudiev, fokstrotas ir kt. 
ork. — Onyte, einam su manim ir kt. 
ork. — Lietuvaitė, foks. ir kit .
ir dėdienė — Tu, Lietuva, tu mano ir kt.

Daugiau skelbimų nebus. Užsakymai bus laukiami ligi 
liepos 15 dienos.

Užsakymus prašoma siųsti adresu: Nepriklausoma Lie 
tuva, 7722 George St. Ville Lasalle, Montreal 32, P. Q., Ca 
nada.

Kiekvieno numerio, t. y. kiekviena plokštelės kaina 2.50.
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KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 5-to puslapio.

nams tai, ką Homeras buvo da Rd., Chicago 29, Illinois, 
vęs graikams. Ir tikrai, pirmoji 
„Eneidės" pusė atitinkanti 
„Odisėją", o antroji—„Iliadą“. 
„Eneidė“ turėjusi reikšmės 
sai Europos literatūrai.

DAILĖS STUDIJA 
KANADOJE.

l

P LA Vadovybė.
DRAUGO ROMANO KON 
KURSO JURY KOMISIJOS 

REIKALU
Įprastine tradicija š. m. sau 

šio mėn. Draugo, moderatorius 
kun. V. Bagdanavičius kreipėsi 

Dail. A. Tamošaitienės įsteig į LRD pirmininką, prašydamas 
ta Dailės Studija Kanadoje sėk paskirti į Draugo romano 1955 
mingai veikia jau 7-ii metai, metų konkurso Jury komisiją 
Šiuo metu audžiami puošniausi du LRD- jos atstovus, gyvenan 
kaišytiniai tautiniai drabužiai, čius Kanadoje. LRD valdybos 
kurie bus dovana parvežti į Lie posėdyje 1955.II.6 minėton Ju 
tuvą. ry komisijon nutarta skirti Hen

DOVANA LIETUVAI rikas Nagys ir Jonas žmuidzi
DOVANA LitlUVAl nas, dėkodami LRD valdybai

Daug projektų bvuo ir dar da už pasitikėjimą, pareiškė sutin 
bar yra, ką mes turėtume pado ką įeiti į Jury komisiją, o kun. 
vanoti vėl atgausimai laisvę Lie V. Bagdanavičiaus atsakymas 
tuvai. Vienas konkretus projek buvo toks: „Draugo vadovybė 
tas jau vykdomas. Nepriklauso dėkoja Jums už paskyrimą na 
mam gyvenimui atsikursimai 
Lietuvai ruošiamas kiaitis — 
Pasaulio Lietuvių Archyvas. 
Šis Archyvas, kai tik bus gali 
ma, bus pargabentas i Lietuvą. 
Tad kuris padovanoja kokį no 
rs dalyką šiai Įstaigai, tas pado 
vanoja pačiai Lietuvai. Reikia 
tikėtis, nebus nė vieno tautie 
čio, kuris nieko nepadovanotų, 
nes šioj įstaigoj turi būti surink 
ta po pasaulį išmėtytų lietuvių 
veiklos pėdsakai.

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
renka archyvinę, bibliografinę 
(spaudą) ir muzėjinę medžią no leidykla, daugiausia besiver 
gą. čianti senų vertimų perspausdi

Kas norėtų platesnių informa riejimu, ne kartą yra pažeidusi 
cijų gauti, prašoma pranešti autorines vertėjų teises ir mora 
savo' adresą. Siųsti istorinę me liai, ir materialiai. Tuo reikalų 
džiagą ir prašyti informacijų LRD-ją pasiekė ne vieno LRD 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių nario skundas. Kitų kolegų tei 
Archyvas, 2601 W. Marquette sės net pakartotinai pažeistos

vi

Antai, prieš porą metų, nė neat 
siklaušus vertėjo F. Neveravi 
čiaus, Nemuno perspausdinta 
jo verstasis Reymonto Kaimie 
čių 4 tomų veikalas. Vertėjas 
būtinai norėjo pataisyti naujos 
laidos vertimą, tačiau leidėjo at 
spausta fotografuotiniu būdu— 
be pataisų. Pagaliau pažadėta 
vertėjui honoraras, bet netesė 
ta. Su L. Tosltojaus Annos Ka 
reninos vertimu pasielgta dar 
žiauriau: nuskriaustas vertėjas 
ne tik materialiai, nieko jam ne 
sumokant, bet ir moraliai, bū 
tent, nuslepiant vertėjo vardą. 
F. Neveravičius laiške LRD-jai 
smulkiai išdėsto to vertimo šito 
riją.

Lietuvių Rašytojų Dr-ja, ku 
rios pareiga yra. ginti rašytojų 
teises, viešai smerkia Nemuno 
leidyklos neteisėtą ir neteisin 
gą veiksmą — dvigubą literatu 
rinę vagystę, įvykdytą nesumo 
kėjus vertėjui priklausomo ho 
noraro ir net nuslėpus jo vardą.

ADELAIDĖJE PASTATYTA 
„ŽIVILĖ“

Teatro Mylėtojų Gi upė, re 
žisuojama P. Rūtenio, Adelai 
dėje, Australijoje, pastatė A. 
Škėmos „Živilę“. Teatias buvo 
pilnas žmonių. Dalyvavo it aus 
tralų spaudos atstovai. Vietos 
dienraštis „The News" labai 
gražiai įvertino ir veikalą ir pu

ČZAĄpAS"

rių Draugo romano Jury komi 
sijon. Apgailestaudami turime 
pranešti, kad mes turime nenu 
galimų sunkumų šiuo pasiūly 
mu pasinaudoti“. Kitame posė 
dyje LRD valdyba, apgailės 
taudama Draugo vadovybės 
nuosprendį, deja, nerado pag 
rindo skirtųjų LRD narių pa 
keisti kitais. Po to pati Draugo 
vadovybė paskyrė visus 5 komi 
sijos narius.
LITERATŪRINĖ VAGYSTĖ statymą.

-— Muzikas Jonas Zdanavi 
čius iš Australijos atvyko į 
Ameriką, kur jau gyvena jo 
šeima.

KAIP BUS LEIDŽIAMI 
KRĖVĖS RAŠTAI.

L. Enciklopedijos leidėjas j. 
Kapočius yra sysitręa su vėlio 

’ nies šeimą išleisti visus mūsų

„C S A R D A S” 
Vengrijos tautinis šokis 

Kaip ir kiekvienas kitas tauti 
nis šokis, Vengrijos Csardas 
šokamas daugelyje versijų ir 
variacijų pagal krašto provinci 
jų papročius. Originaliai Csar 
das šokis susidėjo iš dviejų da 
lių. Pirmoje dalyje šokama pa 
mažu sukiojant galvą ir Heme 
nį, antroje dalyje išvystomas 
tempas entuziastiškai pašokant 
viršun ir trypiant kojomis. Ta 
Čiau, šiandie šokis liko sumo 
dernintas ir pavadintas baliaus 
Ssardas. Šis šokis kartu su kitu 
folkloru ir iš Vengrijos atsivež 
ta kultūra gali turėti daug rei 

kšmės Kanados kultūrinei 
pažangai.

Prisiminkite tai, kai galvojate 
apie savo tėvynę.

A. Vilainio-Šidlausko Nemu

OLD VIENNA

L Knygų rinkoje pasirodė
V J. Vaičeliūno knyga j Z
| „TĖVYNĖS SARGYBOJE“.

v Tai Lietuvos karininko — karo lakūno atsiminimai iš X 
v 1932-41 metų. Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta g 
į', gerame popieriuje su 15 kariškų nuotraukų ir menišku g 
L dail. T. Valiaus viršeliu. Knygoje patalpintas 1932 m.
X karo mokyklą baigusių karininkų sąrašas, 4 p. pulko ka K 
$ rininkai 1932 m. žuvusieji bei mirusieji karo lakūnai. J? 
& Knygos kaina — 3 dol.
& Gaunama pas autorių g
B 195 Drinkwater Str. Sudbury, Ont., Canada $

ir pas knygų platintojus. x

didžiojo rašytojo Vinco Krėvės 
raštus, kurie sudarys 6 — 7 to 
mus. Kiekvienas tomas apims 
maždaug 400 puslapių. Raštai 
bus spausdinami gerame popie 
riuje, Lietuvių Enciklopedijos 
formato ir įrišti kietais, tokios 
pat kokybės viršeliais, kaip ir 
Lietuvių Enciklopedija, Visi 
raštai numatoma išleisti per 
2% metų (šiemet tikimasi iš 
spausdinti du tomus), Į Vinco 
Krėvės raštus įeis; 1) Sutemo 
se, 2) Šiaudinėje pastogėje, 3) 
Žentas, 4) Šarūnas, 5) Skirgai 
la, 6) Likimo keliais, i) Daina 
vos šalies senų žmonių padavj 
mai, 8) Rytų pasakos, 9) Min Scelba pryšakyje.

daugo mirtis, 10) Raganius, 11) 
Miglose, 12) Pagunda, 13) 
Dangaus ir Žemės sūnūs, 14) 
Atskiros apysakos, spausdintos 
Židinyje ir kitur, arba dar ran 
kraščiais pasilikusios.

Lietuvių Enciklopedijos pre 
numeratoriai ir kiti dabar iš an 
ksto užsisakiusieji gaus visus V. 
Krėvės raštus už 25 dol. Šiaip 
paskiri tomai kitiems bus par 
davinėjami po 5,50 dol., vadina 
si, už visus tomus turės mokėti 
38,50 dol.

PALIKIMAS KULTŪROS REIKALAMS.
Montrealio miestas turi mu vo mokslus užsienyje prieš pra 

dedant savo teisinę praktiką 
Montrealyje, taipogi paliko 
230.000 dol. vaikų žaidimų ai 
kščių įsteigimui miesto perpil 
dytose srityse. Didžiausia dalis 
jo turto buvo palikta Montrea 
liui, bet jis taipogi neužmiršo 
savo gimtinės ir paliko jai 280. 
000 dol. Kingstono General 
Hospitaliui. (CS)

— Raab pranešė, kad kaiku

ziką vasaros vakarais, kadangi 
turtingas teisininkas mėgo mu 
ziką lauke. Tai buvo Charles 
Cambell, kuris mirė būdamas 
viengungis. Jis paliko beveik 
vieną ketvirtadalį miliono dol. 
„Paraginti orkestrų grojimą 
vasaros vakarais viešose vieto 
se netoli perpildytų Montrealio 
dalių“. Jis mirė 1923 m. ir mo 
ntrealiečiai turėjo nuo to laiko 
orkestrų koncertus savo centri rios rusų komendantūros jau

— Italijos KD frakcija pasi niuose parkuoes. kraustosi. Amerika Austrijai
sakė už buvusią koaliciją su Campbell, kuris gimė Kings atiduoda 252 namus, pastaty 

ton‘e, Ont., ir kuris užbaigė sa tus JAV kariuomenei.

N. GOGOL IS

MIRTIS ATEINA
3.

Velionę paguldė ant stalo, apvilko ta pačia suknele, ku 
rią ji buvo paskyrusi, sudėjo kryžiumi rankas, įdėjo į rankas 
vaškinę žvakę -— jis į visa tai žiūrėjo lyg bejausmis. Daugy 
bė visokių luomų žmonių pripildė kiemą; daugybė svečių at 
vyko į laidotuves; ilgi stalai buvo' pastatyti kieme; kruopų 
košė, saldi degtinė, krūvos pyragų dengė juos. . Svečiai kalbė 
josi, verkė, žiūrėjo į velionę, postringavo apie jos dorybes, 
žiūrėjo į jį, bet jis pats į viską žvelgė nustebęs. Velionę, paga 
liau, išnešė, minia išgriuvo paskui ją, ir jis ėjo iš paskos. Šven 
tikai buvo iškilmingais laidotuvių rūbais, švietė saulė, maži 
kūdikiai verkė ant motinų rankų, giedojo vyturiai, vaikai vie 
nais marškinėliais lakstė ir linksmai žaidė pakeliui. Pagaliau 
karstą pastatė prie duobės.; jam liepė arčiau prieiti ir pasku 
tinį kartą pabučiuoti velionę. Jis priėjo; pabučiavo, jo akyse 
pasitodė ašaros, bet kažkokios bejausmės ašaros. Karstą įlei 
do, šventikas paėmė kastuvą ir pirmas metė žemės saują, dja 
čoko ir dviejų ponomarių choras storu tęsiamu balsu sugic 
dojo amžiną atilsį po tyru, be vieno debesėlio, dangumi; dar 
bimnkai paėmė kastuvus, ir žemė jau pripildė ir sulygino duo 
bę. Tada jis pralindo pirmyn: visi prasiskyrė, davė jam vie 
tos, norėdami žinoti, ką jis sumanė. Jis pakėlė akis, pažiūrėjo 
neaiškiu žvilgsniu ir tarė. „Tai štai jūs jau ir palaidojote ją! 
Kam?! Jis sustojo ir nebaigė savo kalbos.

Bet kai grįžo jis namo, kai pamatė, kad jo kambaryje 
tuščia, kad net kėdė, kurioje sėdėdavo Pulcherija Ivanovna, 
jau išnešta — jis raudojo, raudojo smarkiai, raudojo nenumal 
domai, ir ašaros, kaip upė, tekėjo iš jo aptinusių akių.

Penkeri metai praėjo nuo to laiko. Kokio' sielvarto nenu 
sinešė su savimi laikas? Kuri aistra išliks nelygioj kovoj su 
juo? Aš pažinojau žmogų dar pačiame jaunų jėgų žydėjime, 
labai (aurų ir pranašų žmogų; aš pažinojau jį Įsimylėjusį švel 
niai, aistringai, pašėlusiai, drąsiai, kukliai, ir man matant, be 
veik mano akivaizdoje jo aistros objektas — švelni, graži, 
Kaip angelas, — buvo ištikta besotės mirties. Aš niekuomet 
nesu matęs tokio baisaus, siaubingo sielos skausmo, tokio 
šėlstančio, deginančio sielvarto, tokios naikinamos nevilties, 
kuri jaudino nelaimingą meilužį. Aš niekuomet nebuvau ma 
nęs, kad žmogus gali sukurti sau tokį pragarą, kuiame nėra 
nė šešėlio, nė vaizdo, nieko, kas bent kiek panėšėtų į viltį. 
Jo stengėsi nepaleisti iš akių; nuo jo paslėpė visus įrankius, 
kuriais jis galėjo atimti sau gyvybę. Po dviejų savaičių jis 
staiga įveikė save: ėmė juoktis, juokauti; jam davė laisvę, ir 
pirmas žygis, kuriam jis ją panaudojo, buvo — nusipirkti pis 
toletą. Vieną kartą staiga pokštelėjo šūvis, baisiai išsigando 
jo giminės; jie įbėgo į kambarį ir pamatė jį sukniubusį, su su 
ariuškintu kiaušu. Gydytojas, čia pat atsitiktinai buvęs, apie 
kurio gabumus visur plačiai sklido gandas, įžiūrėjo dar jame 
gyvybės ženklą, pripažino žaizdą ne visai mirtina, ir jis visų 
nustebimui buvo išgydytas. Jo priežiūra dar padidėjo. Netgi 
ant stalo šalia jo nedavė peilio ir stengdavosi pašalinti viską, 
kuo jis galėtų pats sau smogti; bet jis netrukus rado naują 
progą ir krito po pravažiuojančio ekipažo ratais. Jam sutriuš 

kino ranką ir koją; bet jį vėl pagydė. Metams po to piaslin 
kus, aš mačiau jį vienoje salėje, kur buvo daugybė žmonių: 
jis sėdėjo už stalo, linksmai kalbėjo „petiteouverte“, užden 
gęs vieną kortą, o jo užpakalyje stovėjo, rymodama ant jo 
kėdės atlošos, jaunutė jo žmona, tikindama jo lošiamuosius 
ženklus.

Praėjus penkeriems sakytiems metams po Pulcherijos 
Ivanovnos mirties, aš, būdamas toje apylinkėje, užvažiavau į 
Afanasijaus Ivanovičiaus vienasėdėlį aplankyti savo senąjį 
kaimyną, pas kurį kadaise maloniai praleisdavau dieną ir vi 
sada apsivalgydavau geriausiais vaišingos šeimininkės gami 
niais. Kai aš privaižavau prie kiemo, namai man pasirodė 
dukart senesni; valstiečių pirkios visiškai atsigulė ant šono, 
be abejonės, taip, kaip ir jų savininkai; statinių n žagarų 
tvoros kieme buvo visiškai išardytos, ir aš pats mačiau, kaip 
virėja traukė iš jų lazdas prakurti krosniai, tuo tarpu kai jai 
tereikėjo paėjėti dar du žingsniu, ir galima buvo pasiimti čia 
pat prikrautų žagarų, Liūdnai nusiteikęs privažiavau prie 
slenksčio; tie patys brisiai ir margiai, jau akli arba pamuš 
tomis kojomis, ėmė loti, iškėlę savo kudlotas, dirvuoiėmis ap 
sikabinėjusias, uodegas, Manęs pasitikti išėjo senis. Taip, 
tai jis! Aš tuojau jį pažinau; bet jis buvo jau dukart daugiau 
sulinkęs negu anksčiau. Jis pažino, mane ir pasveikino su 
ta pačia, jau man žinoma, Šypsena. Aš nuėjau paskui jį į 
vidų. Rodės, viskas buvo ten, kaip ir kadaise; bet aš pastebė 
jau visame kame kažkokią keistą netvarką, kažkokį apčiuo 
piamą kažko nebuvimą: žodžiu, aš pajutau tą keistą jausmą, 
kuris apima mus, kai mes pirmą kartą įžengiame į buveinę 
našlio, kurį pieš tai pažinojome kaip neatskiriamą nuo drau 
gės, lydėjusios jį visą gyvenimą. Šis jausmas būna panašus į 
tą, kada mes matome priešais save be kojos žmogų, kurį visa 
da pažinome sveiką. Visame kame buvo žymus rūpestingo 
oios Pulcherijos Ivanovnos nebuvimas: už stalo padavė vieną 
oeilį be kriaunų; valgiai buvo paruošti nebe taip meistriškai. 
Apie ūk} aš nenorėjau nė klausti, bijojau net pažvelgti į ūkis 
kąją tvaiką.

Kai mes atsisėdome už stalo, tarnaitė parišo Afanasijui 
Ivanovičiui servetėlę, ir labai gerai padarė, nes kitaip jis būtų 
ištepęs padažu visą chalatą. Aš stengiausi jį kuo nors iš 
blaškyti ir pasakojau jam įvairais naujienas;; jis klausėsi su 
ta pačia šypsena, bet kartais jo žvilgsnis būdavo visai nejaus 
mis, ir mintys ne klaidžiodavo, bet užgesdavo. Dažnai jis pa 
imdavo šaukštą su koše ir, užuot pakėlęs jį prie burnos, pa 
keldavo prie nosies; užuot įbedęs šakutę į viščiuko gabalą, 
baksnodavo ja grafiną, ir tada tarnaitė, paėmusi, jį už rankos, 
nutaikyadvo į viščiuką. Mes kartais keletą minučių laukdavo 
nie sekančio valgio. Afanasijus Ivanovičius jau pats tai pa 
stebėdavo ir sakydavo: „Kodėl gi taip ilgai neatneša valgio?“ 
Bet aš mačiau pro durų plyšį, kad berniukas, nešiojęs mums 
valgius, apie tai visai negalvojo ir miegojo, nuleidęs galvą ant 
stalo.

„Štai čia tas valgis“, tarė Afanasijus Ivanovičius, kada 
padavė mums paplotėlius su grietine, „čia tas valgis“, tęsė jis, 
aš pastebėjau, kad jo balsas ėmė drebėti ir ašara ruošėsi iš 
kristi iš jo švininių akių, bet jis kaupė visas pastangas, nore 
damas ją sulaikyti: „štai tas valgis, kurį ve... ve... velio...“ ir 

staiga apsipylė ašaromis; jo ranka nukrito ant lėkštės, lėkštė 
apvirto, nukrito ir sudužo; jis visas apsipylė padažu. Jis sėdė 
jo lyg bejausmis, lyg bejausmis laikė šaukštą, ir ašaros, kaip 
upelis, kaip nesiliaująs švirkšti fontanas, tekėjo, tekėte tekė 
jo ant servetėlės, kuria jis buvo apklotas.

„Dieve“, galvojau aš žiūrėdamas į jį, „penkeri metai vis 
ką naikinančio laiko — senis jau bejausmis — senis, kurio 
gyvenimo, rodos, nė karto nesutrikdė joks stiprus sielos sąjū 
dis, kuris visą gyvenimą, rodos, tik sėdėjo augštoje kėdėje, 
valgė džiovintas žuvytes ir kriaušes ir gerai nusiteikęs, paša 
kojo, — ir toks ilgas, toks karštas sielvartas! Keletą kartų 
jis stengėsi ištarti velionies vardą, bet pusėj žodžio jo ramus 
ii paprastas veidas mėšlungiškai persikreipdavo, ir vaiko rau 
da smogdavo man į pačią širdį. Ne, tai ne tos ašaros, kurioms 
paprastai taip duosnūs seniai, vaidiną mums savo sunkią būklę 
ir savo nelaimes; tai buvo taip pat ne tos ašaros, kurios išknn 
ta jiems prie punšo stiklo, ne! Tai buvo ašaros, kurios liejo 
si neatsiklausdamos, pačios savaime, susikaupusios jau atŠ/ 
tusioj širdy nuo aitraus skausmo. 'j

Jis neilgai po to gyveno. Aš neseniai išgirdau apie jo 
mirtį. Keista tačiau tai, kad jo mirties aplinkybės turėjo kaž 
kokį panašumą į Pulcherijos Ivanovnos mirtį. Vieną dieną 
Afanasijus Ivanovičius ryžosi truputį pasivaikščioti po sodą. 
Kai jis ėjo lakeliu, kaip paprastai, nieko nebodamas, apie nie 
ką negalvodamas, jam atsitiko keistas dalykas. Jis staiga iš 
giroo, kad užpakaly jo kažkas gana aiškiu balsu tarė: „Afana 
sijau Ivanovičiau!“ Jis atsigręžė, bet ten nieko nebuvo ; ap 
sižvalgė į visas puses, dirstelėjo į krūmus — niekur nieko. 
Diena buvo rami; spindėjo saulė. Jis akimirką susimąstė; jo 
veidas kažkaip pagyvėjo, ir jis pagaliau ištarė: „Tai Pulcheri 
ja Ivanovna šaukia mane!“

Jums, be abejonės, teko kada nors girdėti šaukaintį jus 
vardu balsą, kurį prastuomenė aiškina tuo, kad siela pasiilgu
si žmogaus ir šauikanti jį, o po to tikrai jau ateinanti mirtis.
Prisipažįstu, man visada buvo baisus šitas paslaptingas šauks 
mas. Atsimenu, vaikas būdamas, aš dažnai jį girdėdavau/ 
kartais staiga už manęs kažkas aiškiai ištardavo mano vard(
Diena tuo metu nepaprastai būdavo labai giedra ir saulėta; nė 
vienas medžio lapas sode nejudėdavo; būdavo kapinyno tyla; 
net žiogas tuo metu liaudavosi čirškėjęs; sode nė gyvo ženk 
lo. Bet, prisipažįstu, jeigu labjausiai padūkusi ir audringa nak 
tis, su visu savo stichijų pragaru būtų užklupusi mane vieną 
neperžengiamame miške, aš ne taip būčiau jos išsigandęs, 
kaip šitos šurpios tylos giedrą dienvidurį. Aš dažniausiai, bai 
šiai persigandęs, kaip bėgdavau iš sodo, jog man užimdavo 
kvapą, ir tik tada nurimdavau, kai man pasitaikydavo sutikti 
bet kurį žmogų, kurį pamačius išnykdavo šita baisi sielos dy 
kurna.

Jis buvo siela įsitikinęs, kad Pulcherija Ivanovna jį Sau 
kia; jis klusniai, kaip mažas vaikas, pasidavė savo likimui, 
ėmė džiūti, kosėjo, tirpo kaip žvakė, ir pagaliau užgeso taip, 
kaip užgęsta žvakė, kada jau nieko nelieka, kas palaikytų jos 
silpną liepsną. „Užkaskite mane šalia Pulcherijos Ivanov 
nos“ — štai viskas, ką ištarė jis prieš pat mirtį.

Jo norą patenkino ir palaidojo šalia cerkvės, netoli nuo 
Pulcherijos Ivanovos kapo.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. Pr. Gaidamavičius. MIL 

ŽINĄS, DIDVYRIS, ŠVEN 
TASIS. Žmoniškosios pilnaties 
vizija. Aplankas dail. V. K. Jo 
nyno. Tiražas 1200 egz., 246 
puslapiai. Kaina 2 dol. Tėvų 
Pranciškonu leidinys, Brookly 
ne, USA.

Kun. dr. Pr. Gaida, „Išblokš 
tojo žmogaus“ autorius, duoda 
antrąjį savo1 filosofinių svarsty 
mų darbą „Milžiną, didvyrį ir 
šventąjį“, kuriame jis bando at 
skleisti žmogaus būties turinį. 
Žmogus, pagal dr. Gaidą, yra 
tartum trijų augštų, ar trijų 
elementų esybė: vitalinių, ku 
rįu viršūnę sudaro milžino for 
raA, dvasinių - moralinių, kurių 
viršūnė yra didvyris ir religi 
nių, kurių viršūnė'—šventasis.

Autorius visus svarstymus 
dėsto gana suprantama, net po ūkio kolektyvizacija ir su ja su 
pulara, kalba, biandydamas sijusios okupanto užmestos lie

LIETUVA.
Gažūs lietuvių namai 

Edmontone.
Kaip jau buvo anksčiau rašy

Malonūs prisiminimai...

EDMONTON, Alberta
GRAŽIAI PAMINĖTA

Albertos Provincijos Koope 
racijos vykdomosios valdybos 
(Le Conseil Albertam de la Co
operation) pakviestas, „Nepn ta, /^bertos lietuviai nenuilsta 
klausomos Lietuvos atstovas momis pastangomis, nesigailė 
Edmontone Dr. J. Dovydėnas damj nej iaiko, nei lėšų (kai ku 
gegužės 24 d. per prancūzų ra He tud 1000 dol šėru) 
dijo stotj CHPA skaitė paskai tys> bendromis jėgomis pasista 
tą prancūzų kalba: „Lietuvos geru pagrindais, Lietuviu 
ūkis pirmosios sovietų okupaci Namus> Edmontone. šie namai, 
jos metu . hiagmentais apibu savo architektūriniu grožiu ir 
dinęs išpo pirmojo pasaulinio pianingumu> parodo Albertos 

lietuvių augstą tautišką susipra 
timą, vieningumą ir, kaipo vie 
nos iš Kanados etninių grupių, 
gražų įnašą į šio krašto gebūvį.

Lietuvių Namų, Edmontone, 
statybos darbams vadovavo sta 
tybininaks p. Jurgis Karosas, iš 
vežto į Sibirą, Nepr. Lietuvos 

___ , _____ , ____________ kariuomenės pulk. Antano Ka 
žmogų aptarti daugiau iš realio tuvių tautai „reformos“ ir pot r?8? ®“nus. Karosų seimą akty 
sios pusės. Autoriaus, matyt, vaikiai, kurių tikslas buvo ne Yiai d£dyyaula lietuvių kolom 
sekama mokslinė literatūra, vi liaudies gerovė, bet jos naikini j08 socialiniame gyvenime.

Išvyko atostogų ir paviešėti.
— Sekminių sekmadeinį, at 

sisveikinęs su savo parapijie 
čjais, Edmontono Lietuvių Ka 
talikų Misijos klebonas kun. 
Br. Jurkštas išvyko atostogų į 
Čikagą. Iki jo sugrįžimo edmon 
toniečiai pamaldų neturės. Spė 
liojama, kad gerb. klebonas su 
grįš po šešių savaičių.

— Paviešėti į Br. Kolumbiją 
išvyko automobiliais p. J. Rasi 

tos prancūzai, reiškiame gilų su mas su P°ma» PP- Zabielai ir p. 
pratimą ir užuojautą Kanados Rudinskas.
lietuviams dėl jų tėvynės liki T 
mo. Mes norime būti jų broliais Wildwoods apyl. 
ir tiesiame jiems savo draugiš stambūs ūkininkai; pp. Zabie 
kūmo ranką“. lai prekybininkai ir viešbučio

Albertos prancūzų spauda savininkai. Visi jie yra vieni iš 
taip pat plačiai apibūdino pir pimųjų Aibei tos lietuvių, prisi 
mosios Sovietų okupacijos lai dėjusių prie Lietuvių Namų Ed 
kotarpį. montone statybos.

karo griuvėsiu Lietuvos ūkio 
atstatymą ir jos ekonominį klės 
tėjimą Nepriklausomybės lai 
kais, kalbėtojas konkrečiais 
statistiniais duomenimis įrodė 
pirmosios sovietų okupacijos 
metu Lietuvos ūkio nykimą. 
Šio nykimo priežastis buvo

sais jos pasireiškmais ir net mas. Statydamas Lietuvą eks 
gamtos mokslai paliesti pačia perimentinu pavyzdžiu ūkio ko 
moderniausia prasme. Knyga lektyvizacijos teorijos, priimtos 
gražiai, gera intencija, parašy Sovietų Sąjungos žemės ūkio 
ta ir neblogai išleista. planavimo srityje, kalbėtojas

Dr. J. Remeikis. LIETUVOS irodė žalingumą, padarytą šiam 
PAJŪRIO PADAVIMAI. Iš kraštui, kuris kultūrinėmis ir 
leido „Tremtis“, Vokietijoje: moralinėmis vertybėmis prilygs 
(13b) Memmingen, Postfach ta Vakarų Europos demokrati 
2, Germany. 114 puslapių. Kai 
na nepažymėta. Leidinys išleis 
tas kietais viršeliais. Gražiai iš 
leistas.

„VĖPLA“ — Montreaho 
juokdarybos pagerintos rūšies 
organas. Nr. 1. Kaina 13 et., me 
tams 1 doleris. Adresas: Mr. 
M. Čapkauskas, 1220 Bishop 
St., Apt. 3, Montreal, P. Q., Ca 

kių, kaip: Popiežius vietoj po nada. 
piežius, pireš — prieš, labjau šis humoro laikraštis gražiai 
— labiau, nekaltąja! — nekalta ir įdomiai iliustruotas — suma 
jai, Musier — Monsieur, Tie niai ir skoningai. Labai vykusi 

ivus aiaa i kurie vėliau pasisavins poeto „komunizmo evoliucija”, Vii
Nr& loTskl/T: virė bronhaha gimtąją, žemę — Tie, kurie vė kas gražiai išrikiuotas, būdingo 

.’ - • ’ • d liau pasisavins poeto gimtąją že se pozose. Yra nemaža sąmo
iresuaucjulu UU.UHS uulw, Nn \ 3:^kh*3 :’ rusų spaudomi PaSal Pakasu policijos jaus. Galima pasijuokti pasižiū 

ir N L. Redakcijos prestižui, je Reeue Le Telegraphe• _ 
ir rasinio autoriui praverstų rusų spaudos revue, „Le iele 
kas nors padaryti. graphe“.

Negaliu nesužymėti, kas lab Nr. 14: skl. 1: Simonas Stan 
jausiai krinta į akis: kevičius Simanas Stankevi

Nr. 8: skiltis 2: lietuviško Qus- _ \
Vyčio vietoj lietuviško vyties, 
sk. 3: Dembinskis priėjo — 
Dembinskis prijojo, skl.: 6: nas- 
sekretoriaus sūnus — rėkto Nn 16: skl. 1: o galas buvo 
riaus sūnus, skl. 7: spinduliuo teisėju O Galas buvo teisė
jančio statuto — spinduliuočių Ju’ skk V bažnyčią motei aitę 
statuto, skl. 7: gubernatorius baugšią moteraitę, c.... _. 
Novosilcevas — senatorius No karštas amžinai palaidotas 
vosilcevas.

Nr. 9 : skl. 8 : atgimdamos 
vaizdus — atgamindamos vaiz

Taikos Rūmai Hagoje
Pietų Olandijos provincinė sostinė, Haga gali pasigirti savo išdidžia 
istorija kaip diplomatinis Europos centras. Ir vienas iš svarbiausių šių 
buvusių pasaulinių aferų istorijų paminklas, galbūt, yra bokštuoti T a i 
kos Rūmai... dedikuotas 1913 m. vad. Hagos Tribunolo vieta ir 
iki II-jo Pasaulinio Karo pradžios Nuolatiniais Tarptautinio Teismo 
rūmais. Nors dalinai okupacijos metu sužalota, Haga rodo Olandijos 
stiprybę ir veržlumą. . . su savo pastatais, kurie primena anuos laikus, 
anuos malonius laikus.
JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADINGS
BRADMtO BREWERIES

DAR VIENAS AUTORIAUS APIE A. MICKEVIČIŲ 
STUDIJOS ŽODIS.

Atspausdintam rašiny apie dus, skl. 6: savo „Gražins bu 
Ad. Mickevičių esu pastebėjęs vus parašytą — sako „Gražiną 
apsčiai klaidų. Negalėčiau jų buvus parašytą.
prisiimti, išskyrus vieną kitą. I7-. . ----- --------------------
Kad laikraščio skaitytojai kar — virė brovhaha.
tais nesuabejotų rimtais norais, T"

Nr. 15: skl. 4: Danutė, Vin 
kelmanas — Dantė, Vinkelma

Tariama:

B R Ė D I N G S

niams kraštams. Po paskaitos, 
minėtos valdybos pirmininkas 
p. Louis Normandeau, perėmęs 
mikrofoną, tarė: „Mes, Alber

Rasimai ir Rudinskai yra 
lietuviai u

tttttntffltnfflnttntttttttnntttnttfttsttt

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
T eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

LONDON, Ont.
NEPAKANKAM AS DĖMESYS

Birželio 14 d. Londone gyve akomponuojant, labai gražiai ir 
tada nualpo — Pagal Paryžiaus Svarbu, kad yra saikas ir žino na pabaltiečiai kartu su vengrų nuotaikingai padainavo kelias, 
policijos slaptą pranešimą viena mos kultūringos ribos, ko deja ir ukrainiečių ateiviais labai pr dienai pritaikytas, dainas. Mi 
dama tada nualpo; Kai pavasa kai kuriems Kanadoje bandžių asmingai bei susikaupę paminė nėjimą reikiamai pravedė ir tau 
rio saulė sutvisko ant penkių siems pasirodyti „humoristą jo 1941 m. birželio mėn. tra tybių atstovų kalbas trumpai 
šimtų Maskvos cerkvių kupolų ms“ trūko. giškas trėmimų dienas Pabal angliškai atpasakojo A. Pocius,
ir varpų karilonas skelbė... — Tremtis« 105 nr. sausio-ko tijy- ‘ . Kuklus ir senyvas ukrainie
Kai pavasario saule sutvisko vo mėnesi 1955 melu. 
ant penkių šimtų Maskvos cerk 
vių kupolų, ir varpų karilonas 
skelbė... (Šalutiniai sujungia laipsniu.
mieji sudedamieji sakiniai su Būdamas maloniai nuteiktas 

skl“3* ne tuo Pačiu veiksniu). Tai tik Tamstos rimto dėmesio ir įver 
keli pavyzdžiai. tinimo šio mano kuklaus darbe

lio pagerbti didžiam mūsų kū 
rėjui, nuolankiai atsiprašau, p. 
Redaktoriau, kad rašinys nebu 
vo padarytas geresnis ir atsiųs 
tas visas kartu. Įvertindamas 
N. L. Redakcijos pastangas ir 
laikraščio augantį progresą, ti 
kiuosi, jog pabaigai bus kas 
nors pasakyta dėl netikėtai at 
siradusių netikslumų. 

Su gilia pagarba 
Pr. D. Girdžius.

Redakcija labai atsiprašo au 
torių dėl spaudos netobulumų 

„pavargti tam reikalui". Tikslo ir klaidų. Dalis jų, kaip tūli

f " " M" M----- M t

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

kraštas amžinai palaidotas. Negirdamas savo tokių išsi
Nr. 17: skl. 2: vaidinti daik reiškimų, kaip: „vyktų moksli 

tus — vadinti daiktus, skl. 2: nei misijai Italijon“ (išspaus 
klegėjo ir plėšėsi — klegėjo ir dinta „mokslinės misijos“.) ; 
pešėsi, skl. 4: kur kerinti gars „traukinys nelaukė ilgam atsi 
tyčia — kur kerinčios svėrys. sveikinimui“, nieko geresnio

Nr. 20: skl. 1: besišypsančia nematau, jei pakeičiame čia 
statula — besišypsančio Mon naudininką kilmininko links 
taigne statula, skl. 1: Gare niu. Ar nepasakome. „Išvyko 
d'Orleans - Australitž — Gare kunigas misijoms“; „Išvyko ke 
d‘Orleans - Austerlitz, skl.: 8:lioms dienoms’’; „Išvyko atos 
repugnanse... d'etre Lithuanian togoms“ (šalia „atostogų“.);
— repugnance... d'etre Lithua „Išvyko darbams į Vokietiją“; 
nien, skl. 8: buvo' priedu vėliau „Gali ir palaukti tam reikalui“;
— buvo priedų vėliau.

Nr. 21': skl. 4: Rainand —ir siekimo aplinkybės esmėje linksnių pavartojimai arba or 
Reynaud. kartais sutampa. Tam aš ir pa tografinės savybės, kaip kalbos

Be augščiau surašytų yra to mėginau išsiversti naudininko subendrinimo faktai, tenka pri iškėlė svarių argumentų ir bū 
siimti redaktoriui savo atsako dingų minčių, sakydami, kad 
mybe; kita gi dalis — grynai pabaltiečiai ypač turi būti bud 
techniškos. rūs dabar, kai ruošiama 4 did.

Redakcija, jau atspausdinusi valst. galvų konferencija.
šią puikiai parašytą studiją ir Iš Windsor© atvykusi latvių 
matydama didelę jos vertę, solistė A. Balodis, E. Schefferd

Minėjime dalyvavo ir nuošir t*s» dėmesingai sekęs vi 
džiai užjaučiančią kalbą paša s4 minėjimą, šias eilutes rašan 
kė Londono miesto burmistras čia™ Pareiškė: „Kodėl su tokia 
p. G. Beedle. Pagrindinis kalbė Pul^ia argumentacija bolševi 
tojas buvo latvis dr. P. Vasa kus demaskuojančius mitingus 
rinš. Trumpą bet labai charak ruošiama uždarose salėse? To 
teringą kalbą pasakė vengras kias kalbas, tok*us svarius gy 
F. Babanec „Daugelis mūsų į VVJŲ hudminkų pasisakymus tu 
Kanadą atvyko prieš kelis me r’ girdėti tūkstantinės minios, 
tus ir jau spėjo nusipirkti na sakysim, Victoria parke. Ang 
mus, automobilius ir kt. pato ŲsPauda turėtų tai nlačiai ap 
gurno reikmenis. Taigi medžią E?8^1’ °.,ne !detl kelių eilu 
giskai apsirūpinta. Bet tikroji 
mūsų pareiga ne materializme. 
Mes kiekvienas turime būti kie 
tas kaip plienas kovotojas už 
išlaisvinimą mūsų kilmės kraš 
tų iš sunkios vergijos. Vakarų 
pasaulis pagaliau turi suprasti, 
kad tai ne vien mūsų — paverg 
tų tautų — reikalas. Juk tai 
baisi grėsmė laisvajam pašau 
liui ir jo sukurtai kultūrai.

Kitų tautų atstovai taip pat

čių kronikos žinutę. Keista, kad 
į reikalą „būti ar nebūti“ taip 
mažai kreipiama dėmesio...

Su pareiškėjo nuomone pil 
nai teko sutikti. Dąr daugiau. 
Salėje, kur lengvai telpa 350 sė 
dimų vietų, arti pusės kėdžių 
buvo tuščios. L. E-taa.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.

Dundas-Dtvercourt jorazas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO '

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas. '

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 1 
■ perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — i 
! * patikrinimas. <
; Auto korpuso darbai (Bod> J^ender). Vilkiko pagalba. ]

Ontario Motors League patarnavimas. j 
mas už darbą išdėstomas pagal pageidav-’-ią. Į; ; Atsiskaity

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res.: BE 3-0978

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

A. E. McKAGLE
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.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ 

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B
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mus, nepalankias ir sunkias 
sporto darbuotės aplinkybes, 
kurios klubo veiklą stabdė ir 
neleido pasiekti tų rezultatų, 
kuriuos buv. valdyba buvo užsi 
brėžusi nuveikti. Sportininkų 
išsiblaškymas po visą didelį 
miestą, kliudančios treniruo 
tems susirinkti eilės sportinin 
kų vakarinės darbo ai studijų 
valandos, buvo rimčiausios 
sportinės veiklos kliūtys. Ta 

; , kaip tarptauti spiele) grandis. Daugiausia taš čiau, nežiūrint visų sunkumų,
nius lietuvių sportininkų pasiro kų (55) gavusieji bus pristaty buvo suruošta eilė rimtų ir įdo 
dymus, įvairių sporto klubų šv ti valstybės prezdentui Heus mių rungtynių, iš kurių praloš 
entes ar kitus svarbius lamėji sui i rbsu jo apdovanoti bei at ta tik vienos, vienos baigta ly 
mus, o taip pat ir žymiųjų pa žymėti garbės diplomais. giomis ir likusios — laimėta, 
vienių mūsų sportininkų pasiro Šventėje buvo pravestos šios Sporto aikštės atidarymo pro 
dymus. Kas turėtų, pas save, varžybos: šokimas į augštį, ga buvo' suruošta spoi tinė pro 
augščiau minėtos sporto litera sviedinio metimas į tolį, bėgi grama (krepšinis, tinklinis) su 
tūros sportinės spaudos, ar fo mas trumpomis distancijomis, pasilinksminimu. Be to, lietu 
tografijų, labai prašyčiau jas Varžybose dalyvavo abiejų tau vių pramonininkų ir visuomem [>AR VIENAS AUTORIAUS ■ Per sapną surado sūnaus ka navusi būdingą sapną, kuriame 
atsiųsi L. E. sporto skyriaus re tų 12—14 m. amžiaus mokiniai ninku tarpe įsigyta nuoširdžių * “ ■ .... •
daktoriui šiuo adresu: A. Ketu ir mokinės. Futbolo rungtynes bičiulių ir rėmėjų, kurie pasiža 
rakis, 368 W. 4-th. St., So Bos laimėjo vokiečių pradžios mo da ją visuomet paremti, 
ton, Mass.

Pasinaudojus
tografijomis jų savininkai jas kūno kultūros mokytojas Gai 
gaus atgal.

Neturėdamas
lietuvių laikraščių adresų, labai kos šakose kaikurie Gimnazi 
prašau tų laikraščių redakto jos mokiniai gerai pasižymėjo 
rius, kurie tiesiog nebus gavę ir surinko nemaža taškų. Ten 
šios žinutės iš manęs, ją perka paminėti: Kušneraitytę, Ger 
spausdinti. Už ką iš anksto dė dą, surinkusią 54,5 taškų, Bra 

zėnaitę, Eriką, surink. 52,5 t., 
reiškiu Janušaitytę, Ireną — 50,5 t., 

Valdukaitį, Rudolfą — 56 t., 
čepuliavičių, Bronių — 55 t 
Eiduką .Helmutą — 50,5.

Išrinkta 
Sporto

MUSU ^SPORTAS
VISIEMS SPORTO BIČIULIAMS.

L. E. sporto skyriui labai rei sporto aikštę. Varžyvų stebėti 
kalinga įvairi sporto literatūra susirinko nemažas žiūrovų bū 
ir periodinė sporto spauda, iš rys.
ėjusi Nepr. Lietuvoje, laip pat Ši sporto šventė buvo- valsty 
reikalingos ir sporto fotografi biniu mastu pravedamų sporti 
jos, vaizduojančios svarbesnius nių žaidimų (Bundesjugend 
sporto įvykius, 1

MAMERTAS MACIUKAS

aUGšTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOT1QUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

kykla santykiu 2:1 (2:0). Run 
literatūra ir fo gtynėms vadovavo Gimnazijos

liūs.
viso pasaulio Atskirose lengvosios atleti

APIE A. MICKEVIČIŲ 
STUDIJOS ŽODIS.

Atkelta iš 7 puslapio, 
drauge su autorium begali 
gailestauti savo nesusiorienta 
vimu, nes šią studiją tikrai ver 
ta buvo išleisti atskiru leidiniu, 
ko jau pageidauja ir daugelis 
skaitytojų.

Visokiu atveju, NL redakci 
ja nepaprastai yra dėkinga 
gerb. Pr. D. Girdžiui už tikrai

kojų.
Laukdamas talkos, 

pagarbą
A. Keturakis,

L. E. Sporto Skyriaus red.

Vasario 16 Gimnazijoje 
sporto šventė.

Gegužės 1 d. įvyko sporto ir 
lengvosios atletikos varžybos 
tarp Gimnazijos žemesniųjų na, Įvyko 
klasių ir vokečių pradžios mo suotinis susirinkimas, kurį ati 
kyklų komandų. Jaunieji abie darė pirm. dr. A. Kailelis, sekr. 
jų tautų sportininkai susirinko — V. Petronaitis. Praeitų me 
Gimnazijos kieme ir iš čia ben tų veiklos apžvalgoj, dr. A. Kai 
droje rikiuotėje nužygiavo į relis išvardijo visus tuos sunku

Predant

ir

nauja Argentinos 
Klubo „Kovas“ 

vadovybė.
sporto' veiklos sezo 
Sp. Kl. „Kovas“ vi

Į Naująją Valdybą, balsų 
dauguma, išrinkta: J. Bubno 
vas, A. Kairelis, V. Petronai 
tis, L. Šaulys, J. Petraitis, A. 
Šantaras ir Z. Jaunius. Naujoji 
Valdyba pareigomis pasiskirtė 
sekančiai: J. Bubnovas — pir 
mininkas, dr. A. Kairelis—vice . 
pirm., V. Petronaitis — sporto 
vadovas, L. Šaulys — sekr., J. 
Petraitis — kas., agr. A. šanta 
ras ir Z. Jaunius — valdybos ... 
kaniddatai. Atskirų sporto sek ■ . rankraštis,
cijų vadovai prie valdybos liko ’ “
tie patys: krepšinio ir tinklinio 
E. Cepelevičius, stalo teniso R. 
Vedegys ir šachmatų — agr.
A. Šantaras.

ap

pą. Anglė Eilėn Watson ilgą lai pasirodęs jos sūnus ir nupasa 
ką labai sielojosi negalėdama kojęs vietą, kur jis yra palaido 
žinoti, kur galįs būti palaido tas. Po to toje vietoje tikrai bu 
tas buvusiame kare Prancūzijo vo rastas palaidotas sūnaus la 
je Diunkirchene žuvęs jos sū vonas.
nūs. Tačiau kartą motina susap

$ LIETUVIS LAIKRODININKAS i

1947 m. vienoje uoloje 
Mirties jūros, parduotas 
rikai. Rankraštis buvo šv. 
kaus vienuolyne senojoje 
žalėje. Iš ten, sumokėję 
giau kaip milioną dolerių, nu 

Naujasis sporto klubo „Ko pirko JAV. Į Ameriką jis buvo 
vas“ pirmininkas, J. Bubnovas atgabentas specialioje apsaugo 
yra didelis sporto mėgėjas ir je. Į Washingtoną palydėjo su 
entuziastas, ilgą laiką buvęs to stiprinta policijos sargyba, 
pat vardo- Šančių sporto klubo Rankraštyje yra Izajo knyga, 
„Kovas“ valdybos nariu. Habakuko komentarai ir viena 

dalis dar neišaiškinta.

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

vertinga’ k ’eilios" nrasmės'na $ Kreipti* vakarai* po 6,30 vai. gvertingą n ginus prasmes pa 
sisakymą apie didįjį poetą, 

rastas • 
prie : 

Ame • 
Mor i 
J erų i 
dau :

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO,

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

Kostiumas .... 
Paltas (lengvas) 

Suknelė ........
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. t.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ ; ;

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. !
PASKOLOS: — L

5J/2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. Į ;
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni < - 

plotai. ! i
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. I >

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

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

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

reikmenis su nuolaida.

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.

I DR. D0RAG0RD0N | j
R DANTŲ GYDYTOJA | j

| Kalba lietuviškai » Z
g Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. $

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

J Speciali nuolaida užsakant dabar.
! Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių
? Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
i Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME —PROSIJAM E.
! Paimame iš namų ir pristatome.

I NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

$ 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

JOSEPH RICHARDS
(Augštojo Teismo Atstovas)

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

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

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |
! S«t. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. £

D. E- BELANGER & SON 3 ;
15 METŲ JŪSę TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SEKUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE St., E.
RAymond 1—6005.

Šeštadieniais — vis< dieną.
Kreipti* po 6 vaL vakaro,

1 RAINBOW Į
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS. |

Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.
Lietuviams specialios nuolaidos.

b 409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 |

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

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

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

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

StaNu
GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I 

per o

DE LUXE DRY CLEANERS!!Montreal enterprisesr«6m
v id ■ R A 7 *** 3 X 2 0 X

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |* 143—8th AVENUE, LACHINE

MjE 7- 6 72 7 Sav,s p- RUTKAUSKAS-
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HAAAI LTON
PASIKEITIMAI TF SKYRI AUS VALDYBOJE

Birželio 15 d. iš vietinio TF gam orui esant ji įvyks Lido 
skyriaus v-bos pasitraukė pl-ė Deck salėje.
Salomėja Lukoševičiūtė, dirbu 
si joje nuo 1953 m. liepos 31 
d., t. y. beveik 2 metus.

Mielosios bendradarbės pasi 
traukimą visi v-bos nariai labai 
apgailestauja. Ji buvo reto nuo 
saikumo ir gilios orentacijos 
mūsų jaunosios kartos atstovė, nines! Jose 
Puikiai mokėdama anglų kalbą hamiltonietės: E. Dauguviety 
ir mašinraštį ji savo, kaip sek tė, V. Panavaitė ir L. šturmai 

! retorės, pasiimtas pareigas at tytė. Programa bus labai links 
likdavo be mažiausių priekaiš ma daugiausia su dainomis ir 
tų. Būdama švelnios, poetiškos muzika, tinkama pageroimui vi

— • Sy varduvininkų.
Ta pačia proga primenama.

Iki pasimatymo!
Sk. St.

ŠI ŠEŠTADIENI VISI VY 
KSTAME J WELLANDĄ,
kur Vilniaus KLS St. Cathan 
nes sk. rengia grandiozines Jo 

programą atliks

sielos, p-lė S. Lukoševičiūtė su 
didesniu jautrumu suprato mū J t . x a uaua pi M t* Cl pi 4111V14C14UC1.

su tautos tragizmą, o jos įdėtas kad VKLS Toronto sk. yra nu 
darbas atsispindėjo gyva tevy sprendęs išieisti Dr. A. šapo 

„k. koa „Vilnius Lietuvos gyveni

LIEPOS 2 ir 3 DD. ĮVYKSTA
M

Niagaros Pusiasalio Lietuvių Šventė
su nepaprastai didele ir labai įdomia programa per abi dienas

Šeštadienis, liepos 2 d.
St. Stephen's Hall, Main Street East ir Port Robinson Rd. kampas, Welland. Pradžia 2 
vai. pp. Vaidinimas b vai. vakare, statant scenoje Čiurlionienės operetę „Kuprotą Ož 
lį“. Šokiams gros Toronto lietuvių „Trimitas“. Veiks turtingas bufetas su skaniais vai 
giais ir gerais išgėrimais. Ypatinga loterija. Susipažinimas Kanados ir Amer. jaunimo.

Sekmadienis, liepos 3 d.
Atvirame ore, p. V. Bieliūno ūkyje, R. R. 1, Welland, 5 myXas nuo Queen Elizabeth Higl 
way. Lietaus atveju viskas vyktų šeštadienio dienos patalpose. 11 vai. ryto Šv. Mišios, 
giedant Newjorko chorui. Nuo 1 vai. iki 8 sportas su premijomis laimėtojams. 3 vai. kon 
certas, kurį išpildys lietuvių choras iš New Yorko, vadovaujamas muz. P. Sako, ii du so 
listai: p-lė A. Skarulytė ir Dr. J. Skarulis. Paskaita L. Eimanto. Nuo 5 vai. lietuviškas 
kermošius. Baigiama montažu prie laužo.

Mieli lietuviai, atvykite į šios šventės iškilmes, kur rasite tikrą džiaugsmą ir malonu 
mą! Pelnas įrengti Švč. Marijos Šiluvos koplyčią Pranciškonų vien-ne St. Catharinėje.

Parapijos komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI
— Kas žino kur dabar yra ar 

paskutiniu laiku gyveno p. Sta 
sys Kudulis, apie 42 mt. am 
žiaus, prieš du metu gyvenęs 
Toronto, Ont. Turintieji bent 
kokių žinių, prašomi rašyti: 
Vincas Urbaitis, 134 Market 
St., Hamilton, Ont. Yra labai 
svarbus reikalas.

— Pajieškau Stasio Juozapa 
vičiaus, kuris anksčiau gyveno 
Anglijoj, Bradford, arba žinan 
tieji apie jį rašykite šiuo adre 
su: Jurgis Pletkus, 4405 Valley 
View Ave., Baltimore 6, Md., 
USA.

36-TAS TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS 

KONGRESAS
Liepos 17—24 d. d. Rio de 

Janeire įvyksta 36-tas Tarptau 
tinis Eucharistinis Kongresas, 
kuriame dalyvaus per milioną 
maldininkų iš užsienio. Kongre 

pane so metu įvyks tarptautinė AR 
- poną TE SACRA paroda, kurioje

nravėdė ms Reginai ir Linui Urbonams, daugelis Europos valstybių iš P .J . . ____ ___ __________ _

WINDSOR, Ont. PADĖKOS
TRAGIŠKA 15-KA METŲ BIRŽELIO SUKAKTIS. Nuoširdžiai dėkojame

C.B.C. Windsoro ir Toronto jimui pritaikytus eilėraščius. 
radijo stotys birželio 11 d. i Salėj minėjimą ~ -
-1,30 vai veitos visuomenei Apyl. Pirm. V. Kačinskas ir PP; įstatys save.religinio meno ku
davė specialu pusvalandį. Bu meninę adlį Petras Petruitis. įrengtą mums staigmeną 15 rimus. Ir Kongrese ir Parodo

P y P Kolonijos lietuviai, kartu su metų sukakt£ svedybimo gyve je Lietuva taip pat dalyvauja,

už paaukotas mums taip bran ne uždanga, labai sunku "gauti 
gias dovanas, kurios amžinai eksponatų, kurie tinkamai vaiz 
mums primins Jūsų nuoširdų duotų mūsų religinio meno, se 
draugiškumą. no ir modernaus, augštą lygį ir

Marija ir Juozas Malciai. savarankiškumą.
------------  Lietuvos Įgaliotas Ministeris 

Mirus mūsų mylimai motinai Brazilijoje, dr. Frikas Mejeris, 
ir uošvei Agnietei Morkūnie kreipėsi į visame pasaulyje iš 
nei, visiems pareiškusiems mu blaškytus lietuvius su prašy 
ms užuojautą, žodžiu ir raštu, mu, kad prisiųstų parodai bent 
nuoširdžiai dėkojame. geresnių mūsų religinio meno

Taipogi dėkojame Eaton Em kurinių fotografijų ar šiaip re 
ployers ir pp. L. ir F. Morkūną tenybių. 
ms už užprašytas Mišias.

Konstancija ir Leonas 
Balzarai.

. yisa. TF. Y7ba li?ki mįeląjar me„ angly kalba> todėl lr“įio pa 
° !r ldei°s draugei kuo rengįmo pelnas yra skiriamas 

gražiausi pasisekimo jos asme gia^ tikslui Teko ti kad 
į Wellandą taip pat atvyks pats 
šios knygos autorius Dr. A. Ša 
poka.

Atsiprašome visus hamilto vo suglaustas pranešimas apie Kolonijos lietuviai, kartu su'. - - ir - * m- •
niečius, kuriems paštu nebuvo Pabaltijo tautų užgrobimą n Apyl. V-ba labai vertina sukak ? ,tain uran S Tevyn®x aFk,rstai Selez\
atsiųsti pakvietimai. Kiek ture deportacijas ir piotaipiais tų ties minėjimą, džiaugiasi jo pa 1OU1OU11W , * _ * . . , .. x * .v . 1 . t-x. . t , _ 1 _ •

pabaigoje knygų __ jome adresų — visiems hamilto tautų muzika. Programą įsru
- - - - niečiams išsiuntinėjome, kitų, pino ir padėjo paruosti lietu 

dėl adreso pakeitimo, ar kitų viai. 
priežasčių, negalėjome paštu 
įteikti. Šis kvietimas per spau 
dą, tebūnie bendras kvietimas 
visam 
ms.

Tad 
j------------. —___ d. visi „ -------------- -------------- „ -

šį, 38 Stanley Ave., Hamilton, St. Stephan didžiulėje saleje pamaldos. Laike pamaldų gie dų. 
Ont., JA 9-4662. Šiems prenu East Main ir Port Robinson g- Jojo solo: Toronto Royal Kon 
meratoriams abu gražiai įrišti 
tomai kainuos 10 dol. Knygai 
išėjus už ją reikės 
dol. Neatidėliokime 
skambinkime nuo 4,30 
kasdien.

niškuose ateities planuose, o už 
vis daugiausiai — nešti Lietu 
vos išlaisvinimo idėją tuo pačiu 
nuoširdumu per visą gyvenimo 
kelią!

♦
įdomiausių išeisimųViena 

šių metų 
bus, beabejo, gen. St. Raštikio 
atsiminimai dviejuose tomuo 
se. Juose šis populiarus mūsų 
tautos veteranas žada iškelti 
daug sensacingų faktų, kurie 
iki šiol liet, visuomenei nebuvo 
žinomi.

Šį vertingą leidinį galima už 
sisakyti jau dabar pas St. Bak

Hamiltonui ir apylinkė

šį šeštadienį, birželio 25 
pasimatome Wellando

sisekimu. Dėl to labai nuošir 
džiai dėkoja programos talki 
ninkams: Dr. Karveliui, sol. V. 
Žiemelytei, Pr. Zarankai su 
broliais Polikaičiais, chorve 
džiui J. Sinkui ir visiems kitie 
ms bet kuo prisidėjusems. Tuo 
labjau nuoširdi padėka atkelia 

Birželio 12 d. kolonijos baž yusiems iš toliau, kurie sugai 
nyčioj, ta intencija atlaikytos so daugiau laiko- ir tuiėjo išlai

Kaip žinome, CBC yra vai 
džios radijo stotys. Jos visada 
duoda rimtas programas, visuo 
menės yra mėgiamos h visi jas 
klauso.

Norima tinkamai at 
vaizduoti kenčiančią svetimoje 
okupacijoje Tėvynę.

FILMAS IŠ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS GYVENIMO

Iš Paryžiaus į Vasario 16 
mo koncerto dalyviams: Lietu Gimnaziją atvyko sukti filmą iš 
vos Valstybės Operos solistei gimnazijos gyvenimo p. V. Ge 
Elzbietai Kardelienei, pianis dgaudas. Filmas bus 15—30 mi 
tui Kaziui Smilgevičiui, dra nučių ilgio, papildytas, jei są 
mos aktorei Birutei Pūkelevi lygos leis, iš viso lietuvių trem 
čiūtei, modernaus šokio šokėjo tinių Vokietijoje gyvenimo vaiz 
ms Birutei Vaitkūnaitei ir Jo dais.
nei Kvietytei, dramos aktoria ----------------------------------------------
ms Leonui Barauskui ir Juozui leidusiems pasinaudoti jų na 

_____ c__ . . . . ... . . Akstinui, dr. Henrikui Nagiui, mais ir ponia iatlikusiai sunkias 
vaitės darbų maloniausiai pra mą kovoti iki galutino laimėji „savanoriški“ vykimai, bet fak premijas kiekvieno skyriaus kurie maloniai sutiko daly vau v ’ ‘ --------- 1— — '
desime ilgąjį savaitgalį, atvykę 
į šį Joninių ir Petrinių sąskry 
dį. Ypač gražus vaizdas ir pa 
kili nuotaika saulei leidžiantis. 
Tad visi Toronto, Hamiltono, 
Oakville ir kitų vietų lietuviai 
į šią didžiąją gegužinę! Blo

mokėti 12 
ir tuojau 

iki 5,30

i Vietos dienraštis porą kartų 
vių kampas. servatorijos studentė p-lė Vac prieš minėjimą skelbė apie ruo

Vilniaus Krašto Lietuviai lava Žiemelytė ir Windsoro ko šiamą minėjimą. Po minėjimo 
Hamiltone. lonijos choras. Kun. Rudzins talpino nuotrauką,, kalbėtojo

PADĖKA kas la'ke Pam°kslo prisiminė dr. Karvelis, sol. V.^ Žemely Dėkojame Vinco Krėvės vir
žiaurius okupanto darous tėvy tės puošniais tautiniais i ubais dQ literatūrinės premijos įteiki 

Š. m. birželio 12 d. įvykęs nėję, pagyrė kovotojus ir pa ir apyl. pirm. V. Kačinsko su 
bendras pabaltiečių ruoštas gerbė žuvusius.
1941 m. birželio 14 d. trėmimų Jaunas teisių D-ras Karvelis,
minėjimas praėjo tikrai gražiai, salėj pasakė kalbą. Trumpai ap WINDSORO ŠEŠTADIENI

Hamiltono Ap. V-ba dėkoja žvelgęs okupanto smurtą, pa PRADŽIOS MOKYKLA

var

trumpu minėjimo aprašymu.
J. Ražauskas.Gražiausia gegužinė 

želio 30 d. Brant Inn, 
ton, kurią ruošia TF _ _ _ _ _
Jau gegužės 23 d. vakaro daly visiems Hamiltono ir apylinkių pasakojo, kad Tėvynėj, tautos1'*^ » 
viai patenkinti daugiau negu ti lietuviams už taip skaitlingą da ir kultūros naikinimas, nežiū birželio 11d. baigė mokslo me 
kėjosi, o gi šį kartą ji vyks dar lyvavimą protesto eisenoje ir rint visų pastangų, vyksta tiktus.
gražesnėje šalia salės esančioje minėjime. Jūs tą dieną parodė pakeistais metodais. Masinių K- L. B-nės Windsoro Ap- 
specialioj aikštėj. Po- sinkių sa te visiems savo tvirtą pasiryži vežimų vietoj, organizuojami kės Valdyba paskyrė pinigines

bus bir 
Burling 
skyrius.

šeimininkės pareigas, o p. Gied 
raitienei padariusiai taut. lėlę.

Hamiltono Apyl. Valdyba.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. , 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

mo su raudonuoju teroru. tinai jie yra daromi nemažesne darbšetsniems mokiniams. tį programoje, nors tiek pati sa
Mūsų ypatinga padėka yra prievarta, kaip ir anksčiau. Pa Visi mokiniai buvo egzami tjek scena buvo dar tinka 

kun. dr. J. Tadarauskui, Tauti bėgusiųjų ir kitų pastangos, fė nuojami is lituanistinių mokslo maį neišbaigtos ir vargino įvai 
nių šokių grupės vadovams p- vynės laisvinimo byloje, esą dalykų. riais nepatogumais. Atskira pa
lei V. Panavaitei ir p. V. Urbai daug padariusios, bet laisvasis Egzaminų Komisiją sudarė: dėka priklauso poniai E. Kar 
čiui, o taip pat visoms ponioms pasaulis nesąs dar supratęs ko Mokyklos mokytoja-vedėja M. delienei, per kurios rūpestį ir v----------- — ■ v z
ir panelėms dalyvavusioms tau niunizmo- pavojaus ir dar tebe Čiupnnsakitė, Kultūros^ Fondo protekciją koncertinis pianinas lių stovyklose Vokietijoje džia 
tiniuose rūbuose, ir visiems, ku tiJcjs taikų sugyvenimą, ii daž įgaliotiniai mok. Br. Statkevi kainavo per pusę mažiau. Dė ugdavotės gavę Luthęran Wor 
rie prisidėjo prie minėjimo sėk nai esąs komunizmo apgauna cienė, mokyt. Borisienė, V/ind kojame „Nepriklausomai Lietu Id Federation materialinę para 
mingo pravedimo. -•— ...................

Nuoširdus ačiū mūsų svečiui, , . . -
iš Toronto solistui Br. Marijo kad seniesiems veikėjams nepa

OTTAWOJE...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

aor? aPyb V"^|OS narys Ig- Stat vaį” jr „Tėviškės Žiburiams", mą ir imigracijos pagalbą ir ku 
jaunimą, kevicius. ne ug nuolaidas garsinant rių giesmynai išleisti josios lė

1 Rezultatai buvo sekanti: Mil Įteikimo koncertą, bet ir nuošir šomis, nepamirškite dabar gy 
šiui už gražų programos iŠpil jėgiant, — jų vieton stotų nau da Pakauskaitė baigė ketvirtą dų prisidėjimą prie pačios pre vendami normalėse uždarbio są
dymą. Hamilton Ap. Valdyba. F- sk- Sav° premiją už gerą mo mijos idėjos populiarinimo. Nuo lygose Amerikoje, kad užjūry

Buvo solo, trio, choio dainos kinimąsi ir pavyzidngumą. Mil širdi padėka prklauso ir Mont je yra dar labai daug varguolių,
Detroito Atei da dar laimėjo 1955 metų penk realio visuomenei už didelį dė kurie tokios pat pagalbos dabar

tą vietą Kanadoje už dainų su mesį ir nuotaiką premijos įteiki laukia iš jūsų ir dabar dar gau 
rašymą, Toronto Kultūros Fon — ’----- *“*■ ' — ’ ■’ *
do skirtą premiją.

Trečio skyriaus du mokiniai, 
Dana Kozulaitė ir Saulius Ra 
žauskas dalinosi premiją pu(

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
'• (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.
$ Sav. G. Palme r-P aliliūnas.

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

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

ir nesame patyi v nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

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

Telef. J. A. 2-6439.

mas.
Reikia įsąmoninti

ir deklamacjos.
tininkų trio: Pranas Zaranka ir 
broliai Polikaičiai padainavo 
kelias dainas. Toliau solo daina 
vo: Pr. Zaranka ir p-lė Vada 
va žiemelytė. Abu savo parti

i, ir susirinku _ .. _
jiems audras ploji siau už ger4 mokinirųąsi ir ge

mų. Ta pat proga norisi parei rą mokyklos lankymą, 
kšti, kad. Vacį. Žiemelytė turi

ninkę E. Kardelienę ir 1 metus Sra^U skaitymą

mo koncerto metu. na iš mūsų per Lutheran Wor
Lietuvių Akademinio Sambūrio Id Action*’. Estų kunigas iš 

Valdyba Montrealyje. Montrealio atsakė, kad estai 
■-------------- labai daug lėšų siunčia savo

KLB Hamiltono Ap. Valdy vargstantiems tautiečiams Vo 
ba reiškia nuoširdžią padėką vi kietijoje remti, kurios šalpų lė 
soras Hamlitono lietuviškoms šos nepraeina per LWF apys 

kšti, kad’ Vacį. Žiemelytė turi K 1-0 sk. laimėjo premiją Ni organizacijoms taip nuoširdžiai kaitas.
3,5 metų studijų pas op. daini Giedriūnaitė, 5 metų už ir vieningai parengusiems ir da Vienas kunigas sinodo posė 

" 1    -i—:*•-—-j ir mokyklos lyvavusiems, ruošiant radijo džio metu priėmė pakvietimą
Toronto konservatorijoj. Ji tu lankymą. komentatorės Mrs. E. Hyder 15 misijos darbui Indijoje penkie

’ ’ ’ ’ ’ • "• Viso buvo 29 mokslo šešta metų darbo sukakties paminėji ms metams. Jis išvyksta už po
mą-priėmibą. Ypatingai nuošir ros savaičių. Ta proga buvo pa 
dus aičū ponams Stanaičiams, sakyta, kad Indijos valdžia ne 
... — 1 -----  - 1 11 '■ ' beduoda vizų misionieriams iš 

niai rengiasi vykti į skautų sto USA, bet tat neliečia įvažiavi 
vykias, kiti į ateitininkų. mo iš Kanados. Kunigai kana 

Dabartinė šeštadieninės pr. diečiai buvo raginami pasišvęs 
Mokyklos mokyt. Marija Ciu ti šiam misijos darbui užjūry, 
prinskaitė išvyksta liepos 1 d, O kunigų seminarijos rėkto 
į Tornotą, mokytojų kursus, rius iš Waterloo prašė tautinių 
(antrąjį kursą), „Pre—Teach mažumų kunigus, kad jie padė 
ers College Summer Course 2- tų surasti kandidatų ruoštis 

Teko girdėti, kai kurie moki nd yar“. , kunigo tarnybai savame krašte
KLB Windsoro Apyl. V-ba. ir užjūryje. B.

; ’ jas atliko puikiai 
< > šieji sukėlė jiems

v

PERKATE ar PARDUODATE?

ri labai retą stiprų ir plačios 
skalės kontraltą, kokio iki šiol dienai, tai menkas lašelis lygi 
nepasitaikė Toronto konservato nant su 365 metų dienomis, ta 
rijoj. Pabaigai išsirikiavo kolo čiau, „lašas po lašo ir akmenį 
nijos choras. Šis skaičium, kad pratašo“, tie mokiniai, kuriems 
ir nedidelis, bet darbštaus chor 
vedžio' p. Sinkaus paruoštas, la 
bai pajėgiai ir vykusiai išpildė 
keletą dainų ir himną.

Šeštadieninės mokyklos mo 
kinukės: Milda Rakauskaitė, pasisekimų po smagių vasaros 
Rūta Januškaitė ir Nijolė Gied atostogų, 
riūnaitė vykusiai pasakė minė „

tėvai padėjo, ne tik perėjo j 
sekančius skyrius, bet dar ga 
vo ir dovanų.

Reikia tikėtis ateinantieji 
mokslo metai atneš dar daugiau

tasaiffrwnB milMimTn
D

* Namai * Ūkiai *Sklypai
"’Bizniai '‘Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKE VIČIŲ .. . LI 9-4121. 

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

R I D O U T REA,!i^DETE 
KANADOS STAMBIAUS 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. i rytus nuo St. Laurent Bl.)

Į Į 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE
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Visus kviečiame į
JONINIŲ VAKARIENĘ, 
pagerbti visus Jonu s-J ones,

kuri įvyks š. m. Birželio 25 d., šeštadienį, 7,30 vai. vak.
A. V. Parapijos salėje, 1465 rue de Seve.

Vakarienė su švelniais gėrimais ir kava su saldumynais 
tiktai 1.25 dol.

Kanados Liet. Kat. Moterų Dr-jos Montrealio skyr.

SKELBIMAS MONTREALIO LIETUVIŠKO JAUNIMO 
VASAROS STOVYKLŲ REIKALU

Susitaręs su Montrealio Sei lietuvių jaunuolio-ės be vasa 
mėlio Prezidiumu ir Montrea ros stovyklos.
lio Skaučių ir Skautų Vadovais
pranešu:

Norint sudaryti sąlygas kiek
vienam Montrealyje gyvenan

BIRŽELIO 30 D., ketvirtadienį. Nuotaikingiausiai pra e 
dėsime ilgąjį savaitgalį x

Joninių ir Petrinių

Stp. Kęsgailą, 
KLB Kultūros Fondo 

Įgaliotinis Montrealyje. 
PIRMOJI GEGUŽINĖ 

čiam lietuviui jaunuohui-ei pa §įajs metais įvyks birželio 26 d. 
sinaudoti vasai os stovyklomis, staniulių vasarvietėje, Shaw 
yra šutai ta su Montiea io bridge. Rengia Lietuvių Darbi 
Skautų ir Skaučių Vadovybe nįnky Draugijos Montrealio 

kuopa.
Maloniai kviečia visus atsi 

lankyti. Šokiams pasamdyta ir 
ten pat esanti salė. , ____ _________-______________

Pati vietovė yra už 1% my MONTREALY ATIDAROMA

kuri įvyks netoli HAMILT ONO gražiausioje

Brant Inn Sky Club
šokių aikštėje ant Ontario ežero kranto! i

Blogam orui esant, ji bus šalia esančioje Lido Deck salėje- 
Pastaba: Brant Inn yra prie 2 kelio apie 10 mylių nuo ; 
Hamiltono1 Toronto kryptimi, Burlington miestely. 1 
Autobusai Via Lake Shore išeina: Iš Hamiltono 6,60— < 
—7,30; 8,30; 9,30; 10,30. Iš Toronto — 5, 5,30, 6, 6,30, J 
7, 8, 9 vai. vakaro iš autobusų stočių. Prie salės plėvė ; 
suos mūsų gražioji trispalvė.

Gros „AIDA S“. !I
VISI Į JONINIŲ GEGUŽINĘ! |

Toronto Šaulių Klubas 'R
ruošia sekmadienį, birželio mėn. 26 dieną tradicinę

Joninių gegužin ę ;

prie Simcoe ežero kranto ' i

Gražiame J. Preikšaičio ir J. Kaškelio parke. x

Vietoje gražus pliažas, laiveliai, žuklavimas. $

Gros nuotaikinga muzika, veiks gufetas su užkandžiais 8 
ir gėrimais. &

Važiuoti 11 keliu iki New Market, iš čia pasukti į Lake x 
Shore Keswick ir sustoti prie krautuvės (netoli Krila 8 
vičiaus vasarvietės). Ten bus rodiklė: „į Gegužinę“. 8 
Autobusai eina kas 2 vai. ten ir atgal (Lake Simcoe). S 
Pradžia 1 vai. po piet. Esant blogam orui gegužinė nuke x 
liama’į liepos m. 10 d. sekmadienį. Šaulių dalyvavimas 8 

visuotinas. &

Kviečiame Toronto ir apylinkių lietuvius gausiai 
atsilankyti. S

Informacijos pas p. Jakubaitį LO 0-0670 ir RO 2.-975.2, KToronto Šaulių Klubas. ©

Pradžia 8 v. v.

mis, kad į abi stovyklas bus 
priimami jaunuoliai-ės ir ne 
skautai-ės. Atskira stovykla ne 
skautams šią vasarą nebus or 
ganizuojama.

Mergaičių stovykla įvyksta Hos už shawbridge> hnk Uu SUSISIEKIMO PARODA, 
nuo birželio 30 d. iki liepos 10 
d. p. F. Skruibio ūkyje, 50 my 
lių nuo Montrealio Ottawos 
kryptimi. Į stovyklą mergaitės 
priimamos nuo 7 metų am 
žiaus. Smulkesnes informacijas 
teikia ir stovyklaujančių mer 
gaičių registraciją veda tunto 
adjutante S. Remeikaitė — tel. 
PO 6-3837.

Berniukų stovykla įvyksta 
nuo 1
I d. Inglewood vietovėje, 40 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
Toronto kartu su kitų didesnių 
jų ir artimesniųjų lietuviškų ko 
lonijų skautais. Į stovyklą pri 
imami berniukai ne jaunesni
II metų ir ne vyresni 16 metų 
amžiaus^ ;Užsiregistruoti .gali, 
ma iki liepos 17 d. ir smulkes 
nių informacijų gauti pas Tun 
tininką S. Naginionį telef. TU 
8166. "

Nepajėgiantieji 'užsimokėti, 
stovyklavimo mokesčio kreipia 
si: skautai ir skautės į savo va 
dovybes, ne skautai į KLB Kul 
tūros Fondo Įgaliotinį Montre 
alyje Stp. Kęsgailą, telef. HE 
5956.

Labai prašyčiau Gerb. Tėvų 
sudaryti sąlygas savo vaikams 
pasinaudoti vasaros stovyklo 
mis. — 
vieno Montrealyje gyvenančio tis Montrealyje telefonu: VI

Pabaiga 12,30..

Veiks įvairus bufetas!
Prisiminimui Lietuvoje vykusių didžiųjų šių švenęių są 
skrydžių, visi suvažiuokime į šią didžiausią ir gražiau
šią gegužinę! TFA Kanadoje, Hamiltono SkSUTVIRTINIMO IŠKILMĖS

Ateinantį sekmadienį šv. Jo Jonas Bernatavičius ir Janina 
no Krikštytojo liet, bažnyčioje, Dūdaitė, Ramutis Šemėta ir 
parap. globėjo šv. Jono Kr. Mara Katchytė, Izidorius Stan 
šventės proga, Toronte lanko čikas ir Margaret Rooney. Pa 
si Jo Eksc. vysk. V. Brizgy^ krikštyta Jurgis D. Pūdymai 
kuris parapijos bažnyčioje lai tis ir Danutė Baliūnaitė. 
kys ankstybąsias, 9.30 vai. pa 
maldas. Šių pamaldų metu vai 
kai, einą prie pirmos komuni 
jos, iš Ekscelencijos rankų pri 
ima komuniją. Tuojau po1 šių 
pamaldų teikiamas sutvirtinimo 
sakramentas. Vienuoliktos vai. 
pamaldos aukojamos šv. Jono 
Kr. šalpos dr-jos, intencija. Ši 
šalpos draugija buvo iniciatorė 
įkurti Toronte liet, parapiją, 
kuri gyvuoja jau 27 metus.

KULTŪRINIS 
PARENGIMAS

Šv. Jono Kr. liet, parapija ir 
to paties vardo1 šalpos Draugi 
ja šv. Jono Kr. šventės proga 
šį šeštadienį 7.30 vai. vakare 
parapijos salėje rengia viešą

P. BULOTIENĖ JAU 
PARYŽIUJE

Išvykusi su visais vaikais pas 
Tai yra tos rūšies pirmoji Ka tėvus viešnagės, p. Bulotienė 

lio bus iškelta musų tautinė vė nadoje paroda. Joje bus išstaty Paryžių pasiekė per 12 d. Jos 
schemų, kelionė užtruko dėl Anglijoje 

net judo vykstančio susisiekimo darbi 
ninku streiko. Pakeliui ji ture 

visokius jo sustoti Anglijos Southsham 
nelaimes ptone, kur išbuvo dvi dienas, 

p. Bulotienė rado

rentian kalnyno. Vietovę kiek kurią paruošė dail. J. Ladyga. 
vienas pastebės, nes prie pat ke

liava. Tad iki pasimatymo pasta apie" 100 maketų, 
diagramų, piešinių ir 
mųjų paveikslų.

Paroda pavaizduos 
judėjimo atsitikimus, 
(akcidentus), susietas su neži Paryžiuje 
nojimu judėjimo taisyklių, su daug nauja. Skystojo oro kom 
vartojimu alkoholinių gėrimų, panija, kurioje inž. J. Bulota 
greitu važiavimu ir tt.

Kadangi ši paroda yra ne tik 
tai įdomi, bet ir svarbi, nes ji

WASAGOS KURORTE 
šv. Jono Kr. parapijos pastato 
statybos darbai eina prie galo. 
Sekantį savaitgalį bus dedami 
langai, durys, faniera išmušama 
pastato vidus, gręžiamas aitezi 
nis šulinys ir vedami elektros 
laidai. Praėjusį savaitgalį talki 
ninkavo per 30 talkininkų: sp 
ortininkai vytiečjai, skautai ir 
parapijos klubo januuoliai. 
Šiuo gražiu ir stilnigu pastatu 
bus galima naudotis jau nuo lie 
pos mėn. pradžios. 
TORONTO JŪRŲ SKAUTŲ 

BURIAVIMO SEZONO 
ATIDARYMAS

Sekmadienį, birželio 26 d., 2 
banketą-vakarienę, kurios me vai. p.p. jūrų skautų bazėje 
tu programoje: sveikinimai, Ashbridge's Bay (Queen St. E. 
linksmoji dalis ir šokiai. Garbės -Woodbine) visi trys Toronto 
svečiais parengime dalyvauja: jūrų skautų vienetai rengia bu 
J. E. vysk. F. V. Allen, Toron riavimo sezono atidarymą. Po 
to augziliaras, J. E. vysk. Briz iškilmingos dalies seks svečių 
gys, ministeris V. Gylys, Kana buriavimas, o vakare arbatėlė, 
dos liet, bendruomenes atsto Visi maloniai kviečiami atsilan 
vai ir Toronto liet, oi ganizaci kyti. 
jų pirmininkai. Parengimas yra 
viešas ir visi lietuviai mielai yra 
kviečiami jame dalyvauti. Bi 
lėtai platinami per par. komite 

kime savo"atstovu "į" Montrealy tą ir šalpos Draugijos valdybos 
šiemet rugsėjo 3—5 dienomis, narius, o taip pat ir prie įėji 
ruošiamos Trečiosios Lietuvių m0- Biletų kaina 1.50. 
Dienos Kanadoje komitetą nuo ŠV. ANDRIEJAUS 
latiniu atstovu išrinko p. J. Jas liuterionių bažnyčioje, Carlton 

. ir Jarvis gt. kampe, birželio 26

pp. Staniulius.
LD Draugija Montrealyje. 
PLIAS MONTREALIO 

skyriaus priešatostoginis susi 
rinkimas įvyks birželio m. 27 
d., 8 vai. vak. Vytauto klubo 

, . „„ . ... ___ patalpose. Dienotvarkeje: apys
AP°L. kaitinis valdybos pranešimas ir

naujosios v-bos bei revizijos 
kom. rinkimai. Sk. V-ba. 
KRIAUČELIŪNIENĖ Marijo vaizdžiai parodys visus judėji 
na su dukra Genovaite viešinti mo atsitikimus bei situacijas, 
Amerikoje lankėsi Bostone, tai ją globoja Kvebeko provin 
New Yorke ir kitose vietose; cijos Saugumo Lyga, 
kelione labai patenkintos. Parodos eksponatus, kurių
ŠEŠTADIENINIŲ mokyklų bus per 100, paruošė mūsų tai 
gegužinė nukeliama į liepos 17 komojo meno dailininkas Jonas 
dieną. Ladyga, dirbęs ant jų daugiau

kai pusę metų.
Paroda atidaroma šį šešta 

dienį, birželio 25 d., 2 vai. 30 
min. po pietų, La Fontaine par 
ke, tarp Sherbrooke u Calixa 
Lavallee gatvių kampe, po atvi 
ru dangum. Įėjimas į parodą 
25 et. Įdomu, kad p. Ladyga pa ka^^Flon'Tpiiypait^ir Ona 
rodos Įėjimo vartus papuose Marija Povilait tė su C. Han 
lietuviu tautinėmis spalvomis, - 

pXr“:r“Žu :Pt“ VYTAUTO KLUBAS
ir kitus Kanados miestus, kurių visuotiniame šėrininkų susirin 
aplankys apie 100.
MONTREALIO LITUANIS/ 
TINIŲ MOKYKLŲ EKSKUR 

SIJA Į RAWDON.
Birželio 18 d. mokyklų tėvų peikį.

komitetų pastangomis buvo su MIRĖ Marijona Buzienė, ilgai d.,“8,45 vai., lietuvių pamaldos.
Jose bus teikiama Konfirmaci 
ja (sutvirtinimas) ir Šv. Komu 
nija. Dar ir šios pamaldos turės jų dienomis, 
prasidėti 15 min. anksčiau ne house. Užsiregistruoti galima 

pas tt. pranciškonus.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron to 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 

niais 1—3 pp. X-ray (Ro- 
entgeno) kabinetas.

Tel. ME 2933

KUR VAŽIUOJATE 
VASAROTI?

J. JurgučĮo ir J. Matisaitytės 
pensionatas Rawdon, 117 Met 
calfe St., prie pušyno, žavių 
krioklių ir smėlėtų maudynių. 
Patogus susisiekimas autobu 
sais, traukiniu ir geras plentas 
lengvom mašinom. Virtuvė ve 
dama prityrusios virėjos. Kai 

Tenelieka šią vasarą nė nos visiems prieinamos. Teirau

Paryžiuje dirbo, vyr. direkto 
riaus asmeny aplankė p. Bulo 
tienę ir pareiškė pageidavimą, 
kad pp. Bulotos grįžtų į Pary 
žiu. P. Bulotienė Paryžiuje iš 
bus kelis mėnesius.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Inž. Petras Kubilius aną šeš 

tadienį susituokė su p-le Karo 
liną Lukoševičiūte. Sutuokė 
kun. dr. J. Kubilius. Povestuvi 
nė puota vyko salėje po bažny 
čio. Jaunavedžiai susilaukė 
daug sveikinimų ir dovanų.

Be to, Birutė Jakštytė ištekė 
jo už C. Tooker ir Morta Nau 
sėdaitė už Ch. H. Duquette.

Ruošiasi tuoktis Valdas Di

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. š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.:P0 6-9964.

: DANTŲ GYDYTOJAS' :■

L DR. J. M ALI ŠKA į|

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

Tel.: T» 4647

2983, po 6 vai. vak., o vasarna 
mio telefonas: Rawdon 360.

REIKALINGA 
sumani mergina namų ruošai, 
sutinkanti išvykti iš miesto kai 

tu su padoria žydų šeima. 
Teirautis: 3241 Appleton Ave., 

telef. RE 7-8533.

REIKALINGA 
sumani mergina namų ruošos 

darbui. 
Teirautis: 395 Dufferin 

telef.: EL 7139.

RESTORANUI 
REIKALINGAS

vyras arba moteris, gali būti ir ėjo diena gamtoje. Grįžome 
senesnio ^amžiaus, virtuvės dar linksmi ir patenkinti į namus.

Mokytojos ir mokiniai yra la 
bai dėkingi tėvų komitetams 
už suruoštą tokią gražią eks 
kursiją. Tikimės, kad ir sekan 
čiais mokslo metais turėsime to 
kią gražią iškilą į gamtą.
MONTREALYJE TURIME _ ________ o
DAUG JONŲ BEI JONIŲ, tarnavimą parūpinant paskolas.

Rd.,

ruošta ekskursija, kurioje daly sirgusi, bet netikėtai mirusi.
ATSIMINKIT REIKALINGĄ 

IŠTAIGĄ.
Pradedant gegužės 15 d. pa 

skolos statybos eigoje parūpi 
narnos iš 5% %. Paskolos gali 
būti parūpinamos be atskiro at 
lyginimo.

Į šią įstaigą tautiečiams pa

vavo 70 mokinių, 30 tėvų ir vi 
sos mokytojos. Dviem dideliais 
autobusais po dviejų valandų 
kelio pasiekėme gražiausią 
Montrealio apylinkėj vasarvie 
tę Rawdon. Oras buvo labai pa 
lankus. Ketvertą valandų pra 
leidę prie ežero maudydamiesi 
ir žaizdami, persikėlėme prie 
krioklių. Geroje nuotaikoje pra 

Grįžome

gu šiaip įprasta.
Kun. dr. M. Kavolis.

— Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
praėjusį savaitgalį sutuokta:

-. - •- . LANKĖSI IŠ Dtroito p. Vii
tariama kreiptis ir pasitikrint čia Malaiš
nrme rioronf hot Irnri dsrhrj ’ , L _ ‘ * .v.

Urbonus, p. Paškevičių irprieš darant bet kurį darbo, 
kas riša su namų ar žemės pir 
kimu ar pardavimu, paskolomis 
ar įvairių kilnojamo ir nekilno 
jamo turto, taip pat automobi 
lių draudimu. Nekartą yra tekę 
pastebėti, kad tauteičiai dažnai 
permoka, atiduoda įvairiems 
agentams, kurie vėliau nedirba 
ar moka augštą procentą už pa

bams. Susitarti asmeniškai, 
727 Church Ave, Verdun, arba 

telefonu HE 0106.

SKUBIAI PARDUODU, 
dėliai išvažiavimo, namą 4 kam 
bariai kieme, sandėlis ir gara 
žas, yra vanduo, sklypas 37% 
X96 p. aplink apaugęs medžiais. 
Kreiptis 71 Prevost Ville Jac Kad nereikėtų atskirai švęsti ši įstaiga buvo sukurta pasi 
ques Cartier po 5 vai. vak. arba šią vardo dieną, Kanados Liet, remiant sąžiningo darbo ir no 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

kas, 
kit.

VASAROTOJAMS:
1 liepos išnuomojami kam 

bariai gražioje vasarvietėje 
Vai David — Golden Lake 

Susitarti prašoma skambinti 
RI 4-6075.

Nuo

į! NOSIES, GERKLĖS ir jį;
AUSŲ SPECIALISTAS 'L

ir CHIRURGAS i|į
| DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. ■ :
| Tel.: FR 7684. EX8822|:

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURCINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

Dr.E.Andrukaitis;
956 SHERBROOKE E. į

Tel.: CH 7236.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Katalikių Moterų D-jos Mont ru padėti šioje srityje turintie 
realio skyr. norėtų suburti vi ms reikalų principu. Patarnavi 
sus į vieną vietą, t. y. A. V. pa mas nuolat buvo1 tobulinamas ir 
rapijos salę, šį šeštadienį, birže artėjant 2-jų metų darbo sukak 
lio 25 d., 7,30 vai. vakaro. Vi tuvėms yra pasiektas augštas 
si lietuviai maloniai kviečiami darbo lygis, 
dalyvauti šioje bendroje Joni 
nių vakarienė. V-ba.

Su pagarba, 
Adamonis & Budriūnas

Dr. A. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

UŽ $ 11.25 I MĖNESI 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS!

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

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

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus 

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

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

Toronte dabar veikia jūrų 
skautų-čių laivai ir jūrų budžių 
būrelis. Kiekvienas vienetas tu 
ri po vieną burinį pastatą.

— kr —
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Per Jonines šaulių tradicinė 
gegužinė įvyks birželio1 26 d. 
sekmadienį, Ivanauskų soduo 
se, (5 myl. link Hamilton, prie 
2, Q. E. kelio).

— Uždaros rekolekcijos mo 
terims įvyks birželio 17, 18 it

, Canacle retreat

1 Raštinė: OLiver 4451 S

Dr. P. MORRIS 1
DANTŲ GYDYTOJAS '<

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarime'

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

IONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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