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Montrealio majoras dalyvaus 3 Lietuvių Dienoje
TEISYBĖ

Karti Molotovo kelionė per Amerikos žemyną.
Pasibaigė Jungtinių Tautų Vokietija turi būti neutralizuo

Organizacijos (JTO) visuoti ta ir tt. O ką gi Rusija dous?—

KVIEČIAMI IR KITI KANADOS IR QUEBECO PROVINCIJOS AUGŠTI GARBĖS SVEČIAI. SKELBIAMA 
NAKVYNIŲ REGISTRACIJA.

Trečiosios Lietuvių Dienos Nelengvai sekasi su salėmis, kėję, jog geležinkeliai vagono yra jaunimas, dalis moksleivių.
Kanadoje, kuri šiemet įvyks nes yra sutinkama įvairių kliu neišnuomoja lengvesnėmis sąly Tautiečiai, kurie sutiktų suteik

niZ susirinkimas'Jskirtas pami Ji ateis i rviską pasigrobs. Štai Montrealio mieste, rugsėjo 3—vinių. Todėl beldžiamasi atsidė gomis, kaip 12.90 už asmenį, ti atvykstantiems į 3-ją Lietu
nėti jos veikimo dešimtmetį. Ir tokia yra „taikinga“ Rusijos po 5 dienomis, pasiroušimas vyks jus. Jau yra paaiškėję, kad Mo Tas sudaro didelę išlaidų pozi vių Dieną choristams ir sporti
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Montrealio majoras p. Jean
REIKALŲ MINISTERIS Drapeau sutiko būti 3 Liet.

Pinay į tai atsakė, kad bazės Dienos garbės svečiu. Kviečia i^dom/ne "daugiau,"o tas Lie 
yra apsigynimo ir taikos saugo mi yra Quobeco prov. min. tuviu Dienos baliui yia neprj
jimo priemonė. Vokietijos pri pirm, Kanados jmigiacijos ir imtina> nes tam subuvlmui rci

kia viso vakaro. Todėl rūpina
Jau paprašytos visos Kana masi kita sale. Yra pasiūlymas 

dos lietuvių orgnaizacijų vado iš T “

nt Royal kalno salė neduoda ciją, dėl kurios dar deramasi, ninkams 
ma, nes ji yra viešo publikinio 
naudojimo salė. Jąja begalima 
būtų pasinaudoti tiktai 3—4 va

nakvynę, maloniai 
jieškoma lengvinančių sąlygų, prašomi apie tai pranešti šiems 

asmenims: P. Baltuoniui telef. 
GI 2084, A. Kudžmai tel., TR 
4826 ir K. Toliušiui tel. PO 
6-5322; galima ir NL redakei 
jai tel.: HE 7920.

Be to, visos organizacijos 
„ Mont Royal viešbučio, kuris Montrealy pažįstamų, o juos prašomos Metraščiui duoti apie 

■_ „ . J'J Tam pritarė ir Anglijos už vybės dalyvauti minimoje Lie yra miesto centre ir yi a vienas *elkia kur noTS apnakvydinti. savo veiklą žinių ir is savo gy 
dėliai, Maskvos begėdiškai vyk sienių reikalų ministeris Mac tuvių Dienoje drauge su savo puošniausių ir ištaikingiausių Todėl Lietuvių ^Dienos ruoši «nimo foto 

kolonijų tautiečiais. Užprašyti visame mieste. < 
Metraščiui straipsniai, kaip tas kas, kad tuo ir bus pasinaudo 
yra paaiškėję iš pasitarimų di ta, bet jieškoma dar paiankes

kažin ar kas jį prisimintų atei litika...
tyje, jeigu ne nuogas teisybės PRANCŪZIJOS UŽSIENIŲ
konstatavimas, kurį padarė - -------------------

KUBOS ATSTOVAS DR. 
EMILIO

NUNEZ-PORTUONDO,
visu atvirumu ir giliu teisybės verstinis neutralizavimas nepri pilietybės ministeris ir kiti.
atjautimu, sudrmustusiu veid imtinas, nes ji pati turi teisę pa

.^ųiainingumą, kuriuo buvo nore sirinkti savo kelius.
ta užmaskuoti, gerų santykių

Jau skelbiama nakvynių re 
gistracija. Visi Montrealio lie 
tuviai maloniai prašomi atsilie 
pti. Reikalas yra toks, kad kai 
kurie Toronto choro dalyviai " 
ir kaikurie sportininkai neturi

domą smurtą prieš tautas ir vai Milan.
stybes. švelnios kalbos taip ir JAV VALST. SEKRETO 
būtų likusios JTO dešimtmečio RIUS DULLES 
stenogramose, tartum liūdnas kalbėjo paryškindamas Eizen tižiosiose lietuvių kolonijose— nių sąlygų, 
„amžiną atilsį“ ant kapo tų hoverio kalbos principinius pa Montrealy, Toronte ir Hamilto 
valstybių, kurios, Rusijai „vyk sisakymus. Nors ir santūriai, ne. 
dant JTO chartos principus“, bet vįs dėlto Dulles pasakė vi 
buvo palaidotos per tous 10 JT Są teisybę, kuri buvo taikyta 
O veiklos metų. . Rusijai, pasimojusiai užgrobti

Tiktai Kubos atstovas visą žemės rutulį ir jame įvesti
VISU ATVIRUMU PASAKĖ vieną didelę vergų stovyklą, VLIKAS

TEISYBĘ: kurioje šeimininkautų klika dik
Amerika, Anglija, Prancūzija tatorių’, permanentiškai vieni 
suteikė ištisai tautu eilei (Indi kitus skerdžiančių.
ja, Pakistanas, Ceilonas, Bur Sesija pasibaigė, bet ji ilgaii------------------ ----------j_i i—

dėl Kubos atstovo, daugiausia, 
kalbos.

Reikia dar pasakyti, kad
MOLOTOVO KELIONĖ PER 

JAV BUVO KARTI.
Molotovą su jo šnipų „dele 

gacija“ piketavo pabaltiečiai 
Omahoje, San Francisco, Či 
kagoje ir kitur, kur tiktai jis 
galima buvo pagautas.
TRUMPOS ŽINIOS.

— Maskva pasikvietė Tito.
— Komunistai iš šiaurinio

• nuotraukų, ypač 
Galimas daly mo komitetas ir Montrealio Sei valdybų bei kitų organų.

- mėlio prezidiumas nutarė kreip visi kviečiami dėtis į šį bend 
tis į Montrealio lietuvius ir pra rą darbą, kad Lietuvių Diena 
šyti, kad jie būtų malonūs ir Montrealy būtų verta didžiau 

koncertas jau laikomas su suteiktų nakvynes minėtiems šio Kanadoje miesto ir didžiau 
komplektuotu, tačiau yra paaiš asmenims, kurie daugumoje sios lietuvių kolonijos.

Žinios iš VLIK’o
INTERPELIAVO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGA 

NIZACIJĄ SAN FRANCISCO
20 d. JAV-se San syta, drauge buvo iškeltas tas 
mieste prasidėjo iš pavojus, kuris gresia laisviesie
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ma, Vietnamas, Laos, Kambo ^L\s jr^ne dėl^ ko_kito, _o 
dža, Airija, Nepalas, Indonezi 
ja, Filipinai ir kt.) laisvę ir ne 
priklausomybę, o Rusija ką pa 
darė? Be teisės ir be priežasties 

RUSIJA OKUPAVO 
PABALTIJO VALSTYBES- 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Rusi 
ja pavergė dabar vadinamus sa 
telitinius kraštus. Rusija vyk 
dė sąmokslą prieš Korėją, In 
dokiniją, Iraną, Graikiją ir tt. 
Rusija visą laiką sabotuoja JT 
O chartą, naudodama veto tei _________
sę prieš daugumos valią. Rusi Vietnamo jau yra užgrobę dvi 
ja pasimojusi užgrobti visą pa Laoso provincijas.
šaulį, — kalbėjo Portuondo. — Formozos sąsiauryje ne 

Kai posėdžių pirmininkas Va Kinijos komunistų lėktuvai 
pradėjo trukdyti Kubos atsto „Mig“, 
vui kalbėti, j‘~ ’’ '
pasakė reikšmingus žodžius: 1 
KAS NORS TURI GI PAŠA 2 lėktuvus buvo užpuolę 8 Mi 

KYTI NUOGĄ TEISYBĘ, gai.
Ir jis ją pasakė. Jį palaikė la — JAV kongresas priėmė re 

bai karštai Filipinų atstovas zoliuciją, smerkiančią kolonia

PABALTIJO KRAŠTŲ PAVERGIMAS PAMINĖTAS 
VAŠINGTONE PER RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ.

„N. L-vai iš Washingtono.
Susitarus Laisvos Europos ekrano. Šis pasikalbėjūimas bu 

Komitetui New Yorke su Geor vo televizuojamas rytinėje Jun 
getown University Vašingtone, gtinių Valstybių dalyje. Ypa 
birželio 19 d. buvo surengtas čiai Vašingtone Gergetown Fo 
Pabaltijo kraštų pavergimo 15 rum of the Air yra publikos,

Birželio
Francisco
kilmės, skirtos Jungtinių Tautų ms Vakarams, jei į ligšiolinę x xU1n ui. «« ria Fuu*.».w,
10 metų įsteigimo sukakčiai at patirtį su bolševikais Pabaltijo metų sukakties paminėjimas, tam tarpe ir daugelio įtakingų 

i. ... „ u.._ ... padaryta formoje pasikal amerikiečių, sekamas per tele
bėjimo su trijų Pabaltijo kraš viziją.
tų atstovais, kurie Sovietų inva Iš žiūrevų nugirstų atsiliepi 
zijos metu buvo savo kraštuo mų mums malonu konstatuoti, 
se ir patys buvo akivaizdūs liu kad lietuvių atstovo pasirody

žymėti. kraštuose nebus atkreiptas rei
Vliko pirmininkas pasiuntė kalingas dėmesys. (Elta).

Jungtinių Tautų pirmininkui bus kiek galint greičiau atitai
Dr. Elco N. van Kieffens tele BALTŲ TARYBA TAIP PAT 
gramą, kuria atkreipė jo dėme PAKĖLĖ BALSĄ.
sį, kad Sovietų Sąjunga, sulau Ryšium su politinės padėties dininkai. Estus atstovavo Alex mas laikomas geriausiu, tiek 
žiusi galiojančias šutai lis ir pa raįda Bonnoje, birželio 16 d. ander Kutt, buvęs Estijos Cent dikcijos, tiek turinio atžvilgiu.

"įvyko Baltų Tarybos pasitari falinės Kooperatyvų S-gos vi Georgetown universitetas pa 
inai ir pasiinformavimai, kuriuo cep., Latvius — Alfrends Ber reiškė pageidavimą, kad ir to 
se iš Lietuvos pusės dalyvavo zinš, buv. Socialinių Reikalų liau jo programoje būtų rengia 
VT pirm. K. Žalkauskas, URT ministeris ir Lietuvius — Prof, mi pasisakymai, demaskuojan 
vald. Dr. P. Karvelis, estų — Dr. Juozas Pajaujis, buv. Sei tieji grobuonišką Sovietų impe 
min. Selters, latvių — min. R. mo atstovas. Pasikalbėjimą pra rializmą. (ps)
Lepins ir A. Šildė. Pasitarime vedė Gertown Univeisity Fo TREČIOSIOS KANADOS 
su mūsų reikalams arčiau stotum of the Air programoje p. LIETUVIŲ JJIENOS^ RENGI 
vinčiais vokiečių politikais bu Matthew Warren, 
vo aiškintasi reikalai, susiję su

darytuosius susitarimus, 1940 
m. birželio 15 d. įvykdė prieš 
Lietuvą ir kt. Pabaltijo kraštus 
agresiją. Lietuva buvo okupuo 
ta raudonosios armijos ir jėga 
inkorporuota į Sovietų Sąjun 
gą. Ši pasibaisėtina padėtis nė 
ra pasikeitusi nė ligi šiol.

Susirinkus Jungtinėms Tau 
toms paminėti 10 m. sukakties

MO KOMITETO PRANEŠI 
Ši programa yra transliuoja MAS SPORTO REIKALU.

Susitarus su FASK-tu ir Ka 
s vizitas Voketi visas Jungtines Valstybes. nados Sporto Apygarda Trečio 

Tą pat dieną (sekmadienį, 5 sios Lietuvių Dienos metu Mo 
vai.) trijų pabaltiečių grupė ntrealyje pravedamas Šiaurės 
buvo pakviesta Du Mont Tele Amerikos vyrų ir jaunių krep 
vision Network pakartoti pasi šinio turnyras, šio turnyro ren 
sakymus Pabaltijo kiaštų pa girnas ir vykdymas yra paves 
vergimo reikalu prie televizijos tas Montrealio lietuvių sporto 

klubui „Tauras”, kurio vadovy 
bė ir sudaro sporto komisiją 
prie Lietuvių Dienos Rengimo 

Jungtinių Tautų Generalinės Komiteto.
Savo atsišaukimu Baltų Ta Asemblėjos Pirmininkui E. N. Visi Kanados ir JAV Lietu 

_____ : vių Sporto Klubai kviečiami su 
— Jungtinėms Tautoms šven savo krepšininkų komandomis 

" i 
. rugpjūčio mėn. 1 d. 

padarytas galas Sovietų smur zacijoje nėra Lituvos ir lietu įsiregistruojant pas A. Blauz 
to politikai ir kolonializmui Pa vių tauta yra priversta tylėti, džiūną 1096 Stephens Ave 
baltijo valstybėse. Kaip pažy Ši padėtis yra tiesioginė So Verdun, Montreal, P. Q.

, pilotuojami rusų laku “° į'įiKS^osmlk visu J k°n£erenc’ija- ™ "?uliariu 
jis atsikirsdamas nu, numušė tautinės Kinijos 2 reikalingu žvp-iu kad I ietuvai ^uv° padarytas. -------- --------

transportinius lėktuvus Tuos bQtų plauto Vy"aUSyb“ W’
2 lAlrtnviis hnvn uantinl^ R Mi - t , tranui.nuostatai ir Jungtinių lautų de Baltų Taryba nutarė ir išlci 

laracijoje išreikštieji princi (j0, į iaiSVąjį pasaulį atsišauki 
y' r—y zoliuciia smerkiančia kolonia ^a1’ ° ie*UVO3 Respublikoje at Jame nurodyta kaip Sov.Filipinų atstovas Z°^UC1^ oas?sakius° Ban 1r1SVe “ nePriklausOmy Sąjunga, sulaužiusi sudarytą

gen. Romulo, kuris uzprotesta ^mą, kaxp yra pasisakiusi Ban be> Toliau savo telcgramoje sJtartis> įž iavus : Paįa] 
- . , . Vliko pirmininkas pareiškė ti— Atėnuose^ pasibaigusi tar kįs> kad jungtinės Tautos im

sis reikalingų priemonių, jog “'j™ p7k”eitrŠovietinemrs“ 
Sovietų Sąjunga kiek galint
greičiau atitrauktų iš Lietuvos ryba pirmoj eilėj kreipėsi į vi van Kleffens: 
ir kitų Pabaltijo kraštų savo sas jungtines Tautas, susirinku ■— --------------- - -------
o cupacinę armiją, Lietuvos įju sjas gan Rrancisko mieste švęs čiant dešimtą jų įsteigimo suka minėtame turnyre dalyvauti iki 
ngimas į Sovietų Sąjungą bus tį metų sukakties, kad būtų ktį, šitoje tarptautinėje oi gani 1955 m. i.__
paskelbtas niekingu ir nesan Dadarvtas palas Sovietu smur zaciioie nėra Lituvos ir lietu įsiregistruojant pas A. Blauz 
ciu, krašte atstatytos žmogaus 
teisės ir sudarytos sąlygos rei 
kštis laisvai ir demokratiškai 

- , - -.. . teisėtąja! Lietuvos vyriausyto daryti. Ir grūdinių javų sėja
Ta pačia proga į San Francis _____ ________________ _____

ko miestą nuvykusiems laisvo nės armijos, Kremlius būtų įpa vietų Sąjungos veiksmus, ku 
__Kanados užs. r. min. Pear j° pasaulio valstybių užsienio reigotas ir padarytų reikalingų rie sudaro taip pat ryškų ir tęs

vo prieš pirmininko Van Klef dungo^konferencija.
fens trukdymus. Romulo, sakė:
kodėl pirmininkas netrukdė plautinė juristų koiuerencija 
Molotovui kalbėti, kai jis kalti priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
no JTO dėl tautinės Kinijos? neteisėtumą.

Kubos atstovas, nors ir per — Komunistai rytinėje Vo 
traukiamas, bet pasakė visą*tei kietijoje dekretu uždraudė dar

bininkams streikuoti.
— Rygoje žemės ūkio 

buotojų suvažiavime Chruščio 
vas skundėsi, kad Pabaltijo vai 
stybes, kurios yra specai au

tijo valstybes raud. armijai, pa 
šalino teisėtąsias vyriausybes

MIN. ST. LOZORAIČIO 
PAREIŠKIMAS.

sybę, pabrėžęs, kad jis
KALBA SUSITARĘS SU

PIETŲ AMERIKOS
VALSTYBĖMIS.

Jis dar pabrėžė, kad Rusija -ntj gyVulius, dabar nesugeba 
turi okupavusi 98 muionus žmo .“ - - - - -• • ■

, . , , , „ blogai einanti. Jis pasiūlė smul
Labai malonu, kad Dr. E. kinti kolchozus, kurie dar tebe

Nunez - Portuondo kalbą karš stambinami...
tai priėmė visas JTO susirinki __„ „ „ ..........  . ...... ... _ „ ...
mas ir keli tūkstnačiai publi son jTo"nabreTe" kad žmonija reikalų ministeriams ir Jungti žygių atšaukti Sovietų įstaly tinį Jungtinių Tautų statuto SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

25 J \ . 9 ... r —J., rl o! o r 1111 nirminin ______ :______________ ______:_____________i_____ t* 1____ ______ _______________ _  ’XI niJY’ i:

dar

baltijo valstybėse. Kaip pažy Ši padėtis yra tiesioginė So Verdun, Montreal, P. Q. 
mima atsišaukime, Baitų Tary vietų Sąjungos įvykdytos prieš Turnyras prasidės 1955 m. 
ba laukia, jog laisvasis pasaulis Lietuvą agresijos pasekmė, 
pareikalaus, kad Pabaltijo vals Reikšdamas i 
tybes paliktų Sovietų okupaci formalų protestą prieš šiuos So

rugsėjo 3 d., 11 vai. ir baigsis 
iškilmingą ir rugsėjo 4 d., 6 vai.

Smulkesnė programa bus pa 
skelbta vėliau.

Sporto Komisija.

kos, o Dulles ir kiti atstovai jį negali atsisakyti
pasveikino. Pabaltiečiai gi jam susįtarimų.
įteikė gėlių ir oficialiai padėko _ Rusįįos lėktuvai Beringo
J0, sąsiauryje numušo JAV trans

Kubos atstovo kalba buvo portinį lėktuvą.
viena ryškiausių, ir ji pasiliks . ---- - -

kams buvo išsiuntinėtas laiš 
kas su memorandumu, kuriuo 
jie supažindinti su neteisėtu 
Lietuvos okupavimu, dabartį

— V. Vokietijoje dar ligi 4 ne krašto padėtimi ir jame vyk 
amžiams ir ateinančioms karto konferencijos bus sudaryta 6. d°ma rusifikacija, taip pat pa 
ms. Už šią kalbą visi mes dėko 000 savanorių armija. prašyti imtis visų reikalingų žy

— Manitobos provinciją Ka kad Lietuvai, kaip ir ki
* - ** * - Ir O 4-0 nario

X K A* A • — AX A • A J • • - ... * " —■ A* ’

regionalinių Tautų delegacijų pirminio tąsias marionetines vyriausy prievolių laužymą, aš pareiškiu
1 - 1..... - bes> o va]džia būtų atiduota tei kartu, kad lietuvių tauta nėra luotai, bet jau pradeda ateiti,—

kad užsisakiu

Didžioji virėja“ labai pavė

sėtosioms Pabaltijo valstybių pripažinusi vadinamojo Lietu todėl tikimasi,
institucijoms. Baltų Taryba sa vos įjungimo į Sovietų Sąjun siems ją galima bus netrukus 
vo atsišaukimu į laisvąjį pašau gą ir jo niekados nepripažins, pasiųsti. Gaila, ..............._ " ‘
lį taip pat kvietė jį imtis reika Prieš dešimtį metų Jungti taip vėluoja, bet ji, tur būt, ne 
lingu žygių, kad nedelsiant bū nių Tautų tribūna buvo pasta spėja, ar transporto streikai su 

_______  ______ tų paleisti visi politiniai kali tyta tam, kad teisės, teisingu trukdo...
kime laiškais ir telegramomis __ Manitobos provinciją Ka kad Lietuvai, kaip ir ki niai, suimtieji ir deportuotieji, mo ir garbės balsas skambėtų Kas nori dar gali užsisakyti
Kubos atstovui, kuris yra nuo nadoje nusiaubė didelė audra, Pabaltijo kraštams, pada o darbo vergų stovyklų ir ir vyrautų pasaulyje. Aš kon plokštelių patefonui pagal sąra 
latinis JTO atstovas. kuri daugely vietų sunaikino na rytoF skriauda būtų atitaisyta, prievarta sudarytųjų gyvenvie statuoju giliai dėkingas, kad iš šą, paskelbtą „NL“ 25(425)
MOLOTOVAS GI IŠSKLAI mus, ligonines, mokyklas ir pri grąžinant jai visišką nepriklau čių darbo vergai grąžinti į jų tė tos tribūnos daug Jungtinių nr. Užsisakyti ligi liepos 15 d., 

DĖ ABEJOJIMUS darė milžiniškų nuostolių. somumą. vynes. Toliau Baltų Taryba iš Tautų' narių yra pakėlę savo atsiunčiant ir pinigus, nes užsa
visu kas dar norėjo viltis, jog — Maskva džiaugiasi sulau Memorandume sužymėti žy kėlė reikalą panaikinti kolcho balsą, gindami Lietuvos teises kant plokšteles reikia iš anks 
Rusija tikrai keičia savo impe kusi Indijos seimo narių delega giai, kurių prašoma imtis Lie zinę sistemą, o žemę grąžinti ir kankinamą lietuvių tautą. Aš to sumokėti pinigus.
rialistinę politika. Molotovas J cijos, kurios priėmime Maskvo tuvos laisvei ir suverenumui at ją dirbantiems valstiečiams. Da viliuosi, jog ateis laikas, kad Dar galima užsisakyti Lietu 
TO pastatė reikalavimus: at je vis dėlto nedalyvavo, Bulga statyti. Per 15 kruvinos oku bar kaip tik atėjęs pats laikas Jungtinės Tautos, pasmerkda vių Enciklopediją, kurios NL 
šaukti Vakarų kariuomenes iš ninas ir Chruščiovas, 'matyt, pacijos metų, kaip pažymėta laisvąjam pasauliui užimti aiš mos Sovietų Sąjungos padary redakcijoje dar yra 3 egzemp 
Vokietijos • Amerika turinti pa užuosdami, kad tai yra „buržu Vliko kreipimesi, už Lietuvos kią poziciją ir pareikalauti So tą Lietuvos atžvilgiu tarptauti lioriai. Jau renkamos visos rai 
naikinti savo bazes kitose vals azinio“ seimo nariai.... laisvę ir nepriklausomybę yra vietus, kad jei jie nori tikrai nį nusikaltimą, galės pradėti ty dės ligi K imtinai, o L jau orga
tvbėse- Amerika turinti sunai — Vengrija stinga maisto sudėtas didelis aukų skaičius, pasaulio taikos, tai turi taip rinėti priemones lietuvių tautai nizuojama.
kinti atominius ginklus; komu produktų. Prieš komunistų jsi Pareiškus tvirtą įsitikinimą, jog pat atitaisyti padarytąją Pabai iš Sovietų okupacijos išvaduo Redakcijos adresas: 7722 Ge 
nistams reikia atiduoti Formo galėjimą ji maisto pioduktus padarytoji Lietuvai ir kitiems tijo valstybėms skriaudą ir ger ti ir Lietuvos Respublikos ne orge St., Ville Lasalle, Montre 

pietinę Korėją, Indokiniją, išveždavo užsienin. Pabaltijo kraštams skriauda bti kojomis sutryptas sutartis, priklausomybei įstatyti. ai, 32, P. Q., Canada.

kad leidykla
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ir Pr. Vainauskas atstovai.
Minėjimas susidėjo iš dviejų 

dalių.
4 vai. popiet šv. Patriko ka 

L__  t ’ i. vikų revoliucijos kilmę ir jos tedrą pripildė tūkstantinė lietu
Minėjimą atidarė ir jam pir pasėkas ne tik Rusijos kaimy vių minia. Pamokslą sakė New

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS REIKALAUJA ATSTATYTI LIETUVOS, 
Pavergtųjų Europos Tautų NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Seimas, Jungtinių Tautų de liudytos minėjimo pianešėjų, minėjimo' kalbėtojas prof. No 
šimtmečio sukakties proga bir kurių išklausė skaitlingai susi gueira išsamioj sklidinoj gilių 
želio 20 d. New Yorke susirin rinkusi prancūzų visuomenė ir minčių kalboje, analizavo bolše 
kęs posėdžio, apsvarstė tris Paryžiaus pabaltiečiai.
klausimus ir priėmė atitinka T_ _____ __ „____ r- r______ - .
mas rezoliucijas. Posėdžiui pir mininkavo Prancūzijos Senato nams, bet ir visam pasauliui. Yorko vysk, auxil. J. F. Flan 
mininkavo albanas Hasan Dos vicepirmininkas Ernest Pezet, „Mes didžiojamės turėdami sa nelly, pareikšdamas drąsių min 
ti. kuris yra ir Prancūzų - Baltų vo tarpe baltiečius n nuošir čių, stiprinančių pavergtųjų lai

Visų pirma buvo svarstoma Draugijos pirmininkas. Pirmi džiai atjaučiame jų kančias, — svės ryžtą.
Pavergtųjų Europos Tautų Sei ninkas Pezet, atidarydamas mi kalbėjo senatorius, — mes, bra 
mo deklaracija. Tuo klausimu nėjimą, pabrėžė reikalą gali žilai, neturintieji savo rasės, 
pasisakė visų Europos Sovietų mai išsamiau supažindinti pran o tik tautą, kuriai yra svetima 
pavergtųjų valstybių atstovai, cūzų visuomenę su Sovietų Są neapykanta, todėl ir aš esu jū 
reikalaudami, kad šioje (tarp jungos žygiais, kuriais mindo sų žmogus, o jūsų kančios mū 
tautinėje institucijoje Oūtų at ma atskirto asmens ir ištisų tau sų kančios“. Savo 40 minučių Lietuvos, 
stovaujama pavergtosioms vals tų krikščioniškos Vakarų civili kalba prof. Nogueira baigė įsi vardu tų tautų atstovai. Pagrin 
tybėms jų tikrųjų repiezentan zacijos išpažįstamos teisės. tikinimu, kad Maskvos diktatu dinis kalbėtojas buvo atstovų 
tų, nepaliekant tų kraštų visiš Minėjiman atsilankiusių pra ra grius, nes visi suirimo ženk Rūmų narys iš Ohio M. A. Fei

Teisybe beldžiasi į duris
Nors šis amžius laikomas di prieš kolonializmą ir tautų pa 

dėlės, net nepaprastos, pažan vergimą. San Francisko, mi , . , - . , .. - , - , , ,
gos amžiumi — atominės ener nint Jungtiniu Tautų Orgam ka,1 b<; atstovavimo. (Pabaltijo neuzų tarpe buvo asmenų is lai jau aiškiai matyti, tada vėl gham. 
gijos, televizijos, radaro, antį zacijos dešimtmetį ji visu atvi 
biotikų, peniclino ir tt. amžių rumu pasisakė prieš žiaurų, 1 
mi, bet objektyvios tiesos pajų gražiais žodžiais ir suktu ap 
timas, ypač jai jautrumas yra gaulingumu dengiamą smurtą, ’ 
palyginti dar visai žemame sto įsakmiai nurodant pačius ryš .
vyje. kiuosius pavyzdžius —kaip Pa

Ypač stipriai šlubuoja visuo baltijo' valstybių okupacija ir 
meninė žmogaus moralė. Dau sovietinį kolonizavimą. Tai vi ' 
gelis faktų rodo, kad žmogus su atvirumu iškėlė Kubos ats 
visuomenine, 1______________ __ —___ _______ ____ _______
prasme dar tebegyvena žvėries tuondo, palaikytas kitų atsto 
būseną, nepakopęs bent kiek vų. J 
augščjau visuomeninės mora viešai, 
lės pakopomis. tiktai gali būti pasauliniu mas

Dabartiniai valstybių santy tu, forume, žėrė tiesos žodį, 
kiai ypač ryškiai tuos teigimus Ir baisiojo 1______  ______
pavaizduoja. ypač ryškiai buvo minimas vi

Dažnai kalbama, kad taika sa žmoniška apimtimi- • 
nedaloma, o tuo tarpu vyksta rikoje, Europoje, 
karai, kurstomi sukilimai, daro ir kitur, 
mi perversmai. Vienos tautos Taigi, yra visiško pagrindo 
persekioja kitas. Vienos valsty teigti, kad teisybė beldžiasi j 
bės vergia kitas, 
išnaudoja kitus, 
išnaudoja vitus. 
persekioja fiziškai, 
dvasiškai, moraliai. Ir smurtas 
viešpatauja šiame mūsų vadina 
mame pažangos amžiuje. O juk 
ir šiuo atžvilgiu yra aišku, kad 
laisvė, gerbūvis ir tiesa yra ne 
daloma.

Pavergimas, prievartavimas, 
smurtas ypač yra ryškus ir pa 
sibaisėtinas Maskvos okupuo 
tose sirtyse.

Tačiau tegul dvasinė pažan šių.
ga yra labai lėta ir palyginti Mes protestuojame prieš so 
sunkiai stumiasi pirmyn, bet vietinį melą ir apgaudinėjimą, 
vis dėlto, galima džiaugtis no nuo kurių daugiausia kenčia 
rs tuo, kad ji nestovi vietoje, kaip tiktai eilinis darbininkas.

5,30 vai. lietuviai persikėlė iš 
katedros į viešą susirinkimą, 
įvykusį Town Hall salėje, kur 
susirinko latviai su estais. Šio 
minėjimo metu po žodį tarė 

Latvijos ir Estijos

valstybės) ar neteisėtai pakei viešojo politinio gyvenimo bei Baltijos valstybės bus laisvos Po to buvo perskaityta Vals 
čiant jį Sovietų Sąjungos jėga spaudos. Pažymėtinas daiyvavi ir laimingos. Buv. Čekoslovaki tybės Sekr. John Foster Dulles 
pastatytų marionetinių vy mas Austrijos ambasadoriaus jos ministeris Jean Reissei stip žodis, Prezidento Eisenhowe 
riausybių atstovais. Lietuvos Paryžiuje atstovo. Manifestaci riai pabrėžė Maskvos komunis rio ir Valstybės Sekretoriaus 
vardu atitinkamą kalbą pasakė joje dalyvavo iš aftapus geleži tų traukimosi poltiką ir iškil vardu, patikinąs Amerikos tau 
M. Brakas. nės uždangos tautų egzilų orga mingai pareiškė: „Pabaltijo tos tvirtą įsitikinimą, kad Pa

Be to, Politinei Komisijai pa nizacijų veikėjai ir geias būrys trys tautos turėjo savo augštą baltijo valstybės bus laisvos, 
siūlius, Seimas vienbalsiai pri pabaltiečių, kurių tarpe — L*ie civilizaciją, kada apie rusus Taip pat perskaityta buv. Ame 
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią tuvos, Latvijos ir Estijos ats dar niekas nebuvo girdėjęs, Lie rikos prezidento Herberto Hoo 

bendruomenine tovas ” *Dr?' Emilo Vuine7 Por Latvijos ir tovai. Šav. tuva buvo imperija, kai rusai verio^ New Yorko gub. Aver
BRAZILIJA MELDĖSI UŽ 

LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ
dar buvo totorių rankose. Tū rell Harrimano, Cincinati arki 
kstančių metų baltiečių civiliza vyskupo Karl J. Alterio, Lais 
cija neišnaikinama ir aš esu tik vosios Europos Komiteto vice 

Rio de Janeiro — (LPSB) ras jų šviesia ateitimi“. Trum proz. Bernardo Yarrowo, buv.

’ - - Estijos nepriklausomybę. Rezo
uuuu, uaiGiny ruiu ulolu . . ... vJ v ,v.
. Jis Molotovui tiesiai į akis, h“clJa baigiama šiais žodžiais:
“ i, visame didžiame, koks ”R?kala«Jama’ kad laisvojo pa

šaulio didžiosios valstybes tese . , t ____
ucaus tll Jnngtinių Tautų Deklaraci Lietuvos okupacijos 15 metų pas kalbas pasakė ir trijų Bal Amerikos pasiuntinio Latvijai

birželio ^šiemet Prnmtą 1942 m. sausio 1 d., liūdna sukaktis buvo plačiai pa tijos valstybių atstovai ir Lietu ir Estijai John C. Wiley ir Lais 
uuian vi siekiančią „atstatyti suverenu minėta visoje Brazilijoje. Tai vos ministeris Meieris. vosios Eruopos Komiteto direk

milui ‘“““Ame ir nePriklausomybę tų kraš įvyko dėl Rio de Janeiro arki Baigus kalbas Liepojos op. toriaus Adolfo A. Barle, Jr. šil 
Australiioie tų’ kurių tatai buvo agresin vyskupo karidnolo Dom Jaime sol. Alekrandras Glinskis padai ti. ir Pabaltijo kraštams palan 

’ 1 J ornJn tautu jgui^žta“ de Barros Camara parėdymo navo estų, latvių ir lietuvių kai kus žodžiai.
skirti birželio 19 dieną maldai bomis dainas.
už Lietuvos išvadavimą iš ko „

NEW YORKAS MINĖJO

gųjų tautų jėga išpiešta“, bei 
„...pasirinkti tokią valdžios for 
mą, kokios jie nori“; reikalau

Vieni žmonės duris jama’ kad Šis dėsnis būt^ Pri munist4 valdžios, už ištremtus RAIS|jn RIR>FI .
w. . . . taikytas Pabaltijo valstybėms, į Sibirą priverstiniems darba lisŲJĮ BIRZELį.
Vieni vienus rūs teisybei, kelia geresnes vii totalitarinio sąmokslo ir sąmo ms lietuvius ir kitų komunizmo New Yorko ir jo apylinkių 

kiti kitus tis ningos sovietų agresijos auko kankinamų tautų narius. lietuviai, latviai ir estai Pabalti
1SMes atmetame propaganda m% . _ . . . Deputatas Euripides Cardo jo valstybių okupacijos penkio

nius tvirtinimus, esą mes stovi _ Taip pat Seimas patvirtino so de Menezes VI. 19 d. kalbė hkos ir masinių deportacijų ke 
me kapitalizmo pusėje. Mes sto ’ 
vime teisingos ir .- - . - . . ... „ „ •
ginio ir moralinio susitvarky smerkiama profesinių sąjungų Z1hjos didžiosios radijo stotys, organizuoti 
mo, santvarkos puseje. J 
gi darbas yra vis 
vio šaltinis ir _ 
bui ir jo vykdytojui — darbinin 
kui mes reikalaujame visų tei

Susirinkusi tūkstantinė lietu 
vių, latvių ir estų minia vienbal 
šiai priėmė rezoliuciją, skirtą 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui ir Valstybės Sekre 
toriui, reikalaujančią remti Pa 
baltijo valstybių išsilaisvinimo 
kavą, visomis progomis keliant 

Bendrųjų Reikalų komisijos jo per Radijo Nacional, o jo turiolikos metų sukaktį ir šie šį klausimą tarptautinėse insti
‘medžią Priirnt?j? rezoliuciją, kuria pa kalbą pertransliavo visos Bra met minėjo bendrai. Minėjimui tucijose ir konferencijose.

J _ "j ----- ■ • -į buvo sudarytas Po to lietuvių, latvių ir estų
Kadan te‘siV eliminavimas Sovietų Są nušviesdamas tragišką lietuvių bendras Pabaltijo Valstybių meno pajėgos atilko meninę da

sokeTiopo gerbū iun80s pavergtuosiuose Euro tautos būklę Sovietų valdžioje. Laisvės Komitetas, į kurį iš lie lį.
s. . nnc L-raSfi.na. Susijaudinęs kalbėjo apie de tuvių pusės įėjo ALT M. Kre Minėjime dalyvavo ir visų

šimtis tūkstančių ištremtųjų lie gždienė ir dr. VI. Viliamas ir Europos pavergtųjų tautų egzi 
tuvių, apie išniekintas bažny Lietuvos Laisvės Komiteto dr. lų politinių organizacijų atsto 
čias, apie kankinamus kunigus, A. Trimakas, dr. Br. Nemickasvai.
kurių veik tūkstantį bolševikai

Birželio 13 d. augšti Valsty ištrėmė į Sibirą. „Šiandieną mi j A O T /t >
bės Departamento pareigūnai iiOnai brazilų — kalbėjo depu J (j (j J\_ U XV 1 • • •

Pavergtųjų Europos tatas, — nuo Amazonės ligi Ar __

ir pagrindas, tai dar Pos kraštuose.
PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ ATSTOVAI VALS 
TYBĖS DEPARTAMENTE

Susijaudinęs kalbėjo apie de

priėmė Pavergtųjų Europos
Štai šių metų rilTfaktų ro^ £r Tai yra taip pat teisybės bei Seimo Bendrųjų Reika gentinos sienų, siunčia maldas Kuo pats kvep, tuo ir kitus tep. ligšiol neišdžiūvo putos ant lū 
- - ■ - - - i” Tfr>mi«:na i kuria įpina visų Augščiausiajam už Lietuvos iš Bimba paklusnus komunisti P^- Koks gi jam galima putai

pirmininkai. Vizito vadavimą is bedieviško Mask nės diktatūros tarnas pradėjo kY^i terminas, jeigu jis, pagal 
1QU u X. - —y VOS bolševizmo. VI. 19 didžio raketieriais vadinti visus lietu savo duondavių įsakymus, per
laikai kurie užtikrins tautM reikal° s“Piatimo ir joj Rio de Janeiro spaudoje pa vius, kas tiktai nėra aklas jo 7!er1^ naktJ Pakeiteį .savo Įsitiki

> Woicrukpo f»p —u —.------ _n_.- ..v... ... .. ■> kinimus ir eme plūsti atvirks
--------  Kokio“ gi*'reikia'”‘didesnio“* rakė čiį’ negu plūdosi vakar? Taip 

VI. 19. 10 vai. J. E. Rio ar tieriaus, kaip Bimba? Tai rakė &a 1 daryti tiktai paskutines rū
- ; šies raketienus. .

vo susitikęs su Amerikos Lietu me Camar perpildytoje lietuvių dėlių partinių fanatikų akliau bandydamas savo savybes pri 
vių Tarybos Vykdomojo Komi bažnyčioje laikė mišias, į kurias šiame būry. Kam gi kitam tiks m®stl kitiems, mano, kad jis uz 
teto nariais, kurie taip pat bu SUpiūdo jr apylinkės gyvento liau galima taikyti raketieriaus* ' 
vo priimti Valsybes Departa jai. Ganytojas pasakė guodžian pavadinimą, kaip ne Bimbai, 
menee, n- Įga 10 u ims ru tį lietuvius pamokslą ir po iš kuris yra raketierios visą lai 
P. Žadeikių. Min. Žadeikis, Lie kilmių ilgai šnekučiavosi su mi ką? Ar gal Bimba mano, kad už 
tuvos Laisves Komiteto pirmi nia. Mišiy metu iedojo. Mies . * laikaį kaį 
ninko pareigas einąs dr. A. Tn < ~ - •• • -- J J

. . A .. T • 4 ** a r, a AA1LAC11, V UOČKUl, OtCl

w as °s 1®.uviy Citvaras, „Pulkim ant kelių“, o linui su juo susitarus, jis tą paQ p A I I D C APV'ZAIPA rybos Vykdomojo Komiteto ’ .............. J ‘
O l /V U 17 O A 1 V A L U A nariai( susirinkę Washingtone,

ANTRASIS LAZDOS GALA S ATSIREMIA Į PABALTIJO apsvarstė svarbesnes dabarti
nes Leituvos laisvinimo proble

■ r mas. —

MANIFESTACIJA PARYŽI
su UJE PRIMINTI PABALTIJO 

TAUTŲ NAIKINIMA.

UJ 01U vili- ĮGALU ILUlf ±1 lai V 1 d 1.0.1 LJ MO U tVlOVMVJ A ... . .

kad teisybė nerimsta uždaro dimasis į duris lų Komisiją, į kurią Įeina visų
ma į koncentracijos stovyklas, Teisybė beldžiasi į duris kas eSaciJ9 1
į vergų katorgas, į fizinio ir mo kart stipriau ir ryžtingiau. Ir metu Patirta įdėlio pavergtų 
ralinio suniekinimo ir sunaiki ateis jos laibai, . - . . _ - --------- ---------- j-
nimo pragarus. Bandungo kon objektyvios tiesos viešpatavi nuoširdumo is Valstybes De sirode straipsniai, pilni uzuo diktatūrinės partijos pritarėjas 
ferencijoje ji atvirai pasisakė mą. partamento augstųjų pareigu jautos lietuvių tautai. p ‘ ‘ ‘ '

Ta proga dr. A. Trimakas bu kivyskupas kardinolas Don Jai tierius, kokių sunku rasti ir di šies raketierius. Ir jis, dabar

Augščiausiajam už Lietuvos iš

P-lę ONĄ BIELIONAITĘ, 
dėl brolio 
JUOZO 

mirties, giliai užjaučia 
Ada Kavaliūnaitė.

tušuos savo tikras raketieriaus 
žymes? Tikrai gi čia išeina, 
kaip patarlėje: kuo pats kvep, 
tuo ir kitus tep.

Pruseika nemato stambiojo 
vagies.

Pruseika, pasikinkęs „Vii 
nį“, susirūpino literatūrinėmis

ninko pareigas einąs dr. A. Tri t^o Operos ^solistai Mažeika ir sęs keikė Hitlerį, o paskui, Sta

kitas giesmes lotyniškai jiems tį Hitlerį garbino, kaip Dievą t , L _______
giedoti talkininkavo 12 Operos ir plūdo Vakarų demokratijas? vagystėmis. Pruseika rašo: 
Teatro choro dalyvių. Mišių Dar Bimbai nuo to plūdimosi Nukelta į 7-tą puslapį, 
metu vienas kunigas perskaitė 
portugalų kalba maldą už Lie 
tuvą.

Aušros Vartų Motinos pavei 
kslėlių pradžioje buvo išspaus 
dinta 50.000. Dabar, kada jie 
bus dalinami visose Brazilijos 
bažnyčiose, o taip pat kariuo 
menėje bei darbininkų sluogs

VALSTYBES...
Rusams sukrutus kurti vad ir ši prekė turi savo 

neutraliųjų valstybių buferį savo kainą..." 
tarp Rusijos ir Vakarų, netikė Taigi, kai Maskva 
tai iškyla ir Pabaltijo valsty neutralintos zonos, tai 
bių klausimas, kurį taip būdi grįstai nurodoma, kad 
na „Europos Lietuvis“, atsi na gali būti, tiktai ji _ .
remdamas į anglų „Daily Ex ne per Vokietiją, bet per laisvas rancuz,J°^ 
press“ pasisakymus: ir . nepriklausomas Pabaltijo n"

„Ir, štai kaip tik šitame nau valstybes, Lenkiją, Čekoslova Prancūzijos lietuvių, latvių ir niuose, spausdinama dar 100. 
jame didžiųjų žaisme iškyla ir kiją, Austriją, Vengriją. Tai, estų bendruomenės š. m. birže 000. Pamaldose dalyvavo Lie 
mūsų reikalas. Šių metų gegu galima būtų pasakyti, būtų sv lio 14 d. suruošė Paryžiuje ben tuvos ministeris Meieris, ketu 
žio mėn. 16 d. „Daily Expers arstytinas klausimas. Bet... ar drą manifestaciją atminti Pabal ri liet, kunigai, liet, kolonija ir 
so“ numeryje tuo neutraliųjų gi Rusija to nori? tijo tautų naikinimą. Minėjimui Lietuvos draugai,
bloko klausimu rašydamas poli Vis dėlto įdomu: kai Mask data buv o pasirinkta anoji 
tinis korespondentas Derek va nori mušti Vakarus, tai ant 1941 m. birželio atmintinoji die 
Marks pirmą kartą taip aiškiai rasis lazdos galas, jai pačiai ne na, kada visą Pabaltijį nusiau 
iškelia ir Pabaltijo Valstybių, tikėtai, atsiremia į Pabaltijo bė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ne valstybes. . . 
priklausomybės klausimą.

Jo turimomis žiniomis, vaka 
rinės pajėgos, diskutuodamos 
su rusais „pačių viršūnių” kon

vertę

nori 
visai 
tokia zo 
turi eiti

pa
; Manifestacijai pirmininkavo P 

t Senato vice-pirmi 
ninkas E Pezet.

PERSIKAITINTA!
Naudokite raminančią

NOXZEMŪ
greitai, vėsiai pagalbai

Neriebaluota — netepa! šiurkšti, raudo 
na, saulės skaudžiai įdeginta oda yra tik 
ra kankynė. Nesikankinkite bereikalingai 
ir nesiblaškykite šiąnakt. Neapgaudinėki 
te savęs neišbandytomis priemonėmis. 
Greitai pagalbai vartokite raminančią, iš 
bandytą Noxzema. Dėka stebėtinai vyku 
šio recepto, jos vartojimas pralenkia visus 
kitus šios rūšies preparatus sudėjus kar 
tu. Noxzema yra neriebaluota — 
netepa drabužių. Galima 
apsirengti tuoj po išsitepimo. 
26 c, 65 c, $ 1.69.

NAUJA! NOXZEMA
dabar patogiose tūbose tik 65 c.

GEDULO DIENA RIO DE 
JANEIRE

Lietuvos ir Latvijos Pasiun 
tinybė bei Estijos Konsulatas 
surengė bendrai Pabaltijo Vals

bolševikiškos deportacijų 
komandos. Manifestacija ta 
čiau buvo skirta nevien tik 
šiai nelemies dienai atminti, tybių okupacijos ir trėmimų į 
Jos tkslas — faktų liudijimu Sibirą minėijmą didžiojoj ABI 

. U. S. News and World Re priminti prancūzų visuomenei (Brazilijos žūrnalistų s-gos) 
ferencijoje, tą neutraliųjų bio port” įdėjo William Rrandolph ir pasauliui apie bolševikinės salėj, į kurį susirinko pabaltie 
ką pasiūlysiančios rusams jį pa Hearst, Jr. papasakojimus sa Rusijos vykdomą patovų masi čiai, Lietuvos draugai brazilai, 
stūmėti dar toliau, įjungiant ir vo kelionės į Maską. Sako: nį Pabaltijo tautų naikinimą, lenkų, ukrainiečių ir kitų kaimy 
Lenkiją ir Čekoslovakiją, ir ki „Šaltą sausio 25 d. rytmetį 1941 metais pradėtasis genoci nų atstovai, Europa Livre na 
tas satelitines valstybes. Pažo pakilome Rytų Vokietijoj ir das laikui bėgant keitė savo for riai, per 20 Šv. Juozapo kunigų 
džiui jis taip sako: „Galėtų bū nusileidome staptelti Vilniuje, mas ir pavidalus. Anksčiau reiš seminarijos auklėtinių, diploma 
ti iškeltas ir Latvijos, Lietuvos Lietuvos sostinėje. Skridome kęsis brutalių masinių deporta tų ir gausus būrys jaunuome 
ir Estijos nepriklausomybės viso 7 valandas. Po trijų savai cijų pavidale, šiandien jis vie nės per 400 asmenų. Mil 
grąžinimo klausimas“. čių važinėjimo ir pasikalbėjimų šas ir planuojamas, pridengian žiniškų, Lietuvos, Latvijos ir

Ligi šiol didžųjų žaisme mū Sovietų Sąjungoje galiu šaky Sovietų Rusijos ekonominiais Estijos tautinių vėliavų scenos 
sų reikalai būdavo visiškai nu ti, kad stipraiusia viltis taikai išskaičiavimais. Ką gi kita gale fone, pridengt ugedulo šydu, 
tylimi, tarsi tnes būtume buvę yra Sovietų viršūnių gudru tų reikšti pabaltiečių siuntimai už juoda gelumbe apdengto sta 
parduota ir užantspauduota mas. Jie tiki, kad tikslas patei dirvonų plėšti į tolimiausius So lo, papuošto baltomis, lelijomis, 
prekė. Dabar gi rusams darant sina priemones, o jų tikslas, vietų imperijos užkampius!.... susėdo Gedulo Dienos minėji 
naują ėjimą, iškyla staiga, lyg Nukelta j 7 psl. Šitos mintys buvo faktais pamo prezidiumas. Pagrindinis

KELIONĖS MASKVON 
IŠVADOS.

Gelbėtojas Joe Sapinsky, 
Beach budėtojas sako, „Mes 
turime po ranka Noxzemą. Mes ži 
nome, kad ji tučtuojau pradeda veik 
ti suteikdama jautriai odai greitą pa 
lengvėjimą".



k.

1955. VI. 29. — Nr. 26 (426) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kaip Amerikos lietuviai kovojo už tremtinių teises ir laisvę
3 PSL.

Tai buvo tiktai prieš dešimtį metų
___________ _____________ 1 ALENA DEVENIENĖ
pamiršti praeities sunkius išgy lietuvių kolonijose rinko aukas nius sovietams ir nežinia, kuo tinių naudai. Valstybes Depar vietoje susipažinti su tremtinių nie‘jf ateivi~aTimtųsi Tudarinė’ti 
venimus, stovyklinius nedatek neva Lietuvos Vėžio Ligos Ins tas būtų pasibaigę... Tenka at tamentas su tuo turėjo skaity klausimais. Tai buvo gana sun imigracinįus dokumentus __
liūs ir negeroves bei visus kitus titutui). Iškėliau, kaip rusai is simįnti tremtinių tragedija tis ir pakeitė savo spaudimą kus uždavinys, nes ne apie vis darbo ir buto garantuas pra 

tamsi draskė šeimas, kaip moterys ir Prancūzijoje arba Vakarų Vo prievarta gražinti tremtinius į galėjome atvirai kalbėti Ame džįo;e taį buvo nevįsaį lencvas
reikalas. Reikėjo įtikinėti visuo 
menę, kad ji dėl to neturės sun 
kūmų. Mat tuo metu padidėjo 
prieš tremtinius rusų propagan

Šiandien ne vienas buvęs 
tremtinys, apsigyvenęs Ameri 
koje ir pakenčiamai ar net la 
bai gerai įsikūręs, jau pradeda važiavo į Lietuvą, o giįžęs vėl

tremtinių tragedija tis ir pakeitė savo spaudimą

J. B. Končius išvyko į Europą,

pasisekė juos palankiai nuteik 
ti, ir 1948 m. buvo priimtas D. 
P. imigracijos įstatymas.

Po to teko rūpintis, kad se

pavojus, kurie, kaip t _ ________ _________ _____ _ r____________  &-v-_____ _________
šmėkla, lydėjo jį netekus tėvy vaikai padaryti vergais, o vy kietijoje, Kempteno stąvyklo jų kilmės kraštus. Tuo būdu rikoje, o Vokietijoje, kur vieš
nes ir pajutus po kojomis sveti rai atskirti ir išsiųsti pražūčiai. je Ten UNRRA 1945 m. prie laimėtas pirmasis kovos etapas, Pūtavo UNRRA, buvo, dar sun
mo krašto žemę. Tuo laiku kaip tik grįžo mano yarta pradėjo atidavinėti rusa nors UNRRA vadovybė, kurio kiau- Aš pati, kai atvykau į Va

O pavojai buvo labai dideli, YXras 1S Slbiro- V1$U ms ukrainiečius. Nelaimingieji je buvo ir rusai su veto teise, karų Vokietiją, gavau UNRRA co vlclllluuua , uropagau
net didesni nei klajoklinių die žiaurumų gyvą liudininką, la priešinosi visokiais galimais bu iki pat savo gyvavimo galo ne įspėjimą, kad kurstanti tremti da Komunistinėje spaudoje ir
nu pradžioje buvo suprasta ar da zut ar bdt» Y118,3,5 sąjunginm daįs, bet, negalėdami apginti turėjo širdies pabaltiečiams. >- ■
įsivaizduojama. kas> ar ne> bet J° klastą keleme savo laįsvės ir teisių, piadvjv

Nežinia, kaip būtų pakrypęs viešumon ir mūsų teisybės bal žudytis, bijodami patekti bolše . . ------------ ------ ----------- -------
daugelio tremtiniu likimas jei tarP didžiosios rusų propa vįkams. Tik tada įsikišo ameri Pobtlniy bėglių teisę leisti pa tijoje vieną mėnesį, UNRRA 

gandos vistiek išgirdo. taip kiečiu karinė vadovybė ir D. laisvai apsispięsti dėl nepratęsė vizos ir būčiau turė
mes susilaukėme BALro. Tai Eisenhoweris, tuo metu buvęs gipdmo, Amerikos lietuviams jusi grįžti Amerikon, bet ame 
buvo musų bendro darbo pas Europoje karo vadu įsakė uk inkilo naujas rūpestis. kur ir 
tangos ir laimėjimas, todėl ir rainiečių grąžinimą sulaikyti. kaiP ->uos išvežti iš Vokietijos, 
pavadniome jį „Bendru . Amerikoje pasisekė laiku pa Tokioms nuostaikoms esant, 

Kaip ir buvo mūsų numaty lenkti visuomenės opiniją trem BALFo Pirmininkas kan. prof.
ta, karui baigiantis, Amerikos 
lietuviai išgirdo, kad tukstan _ ,
čiai mūsų tėvynainių, vengda Studentų gyvenimas, 
mi bolševikų pavojaus, pateko 
į Vakarus. Mums, Amerikos 
lietuviams, tuoj parūpo, kaip 
ir kuriuo būdu galėtumėm sa 

skaudesnio, v0 tautiečiams padėti. Bet di

mus negrįžti į savo tėvynę ir 
tuo einanti prieš sąjungininkų 
interesus. Man išbuvus Vokie

lietuviai komunistai skleidė ne 
palankius gandus, gązdino ame 
rikiečius, kad jiems teksianti 
sunki našta, reikės patiems iš 
laikyti atvykusius tremtinius ir 
todėl dokumentų nereikia suda 
rinėti.

Ir vistiek savų darbo ir buto 
garantijų neužteko, reikėjo 
kreiptis į atskiras valstijas pra 
šant sudaryti sutartis ūkininką 
ms, kaip pavz., Maine, Ver 
mont, Michigan valstijose, bet 
ir ten nebuvo lengva susitarti; 
kelionės transportacija iš laivo 
į apsigyvenimo vietas reikalą 
vo didelių kreditų. Čia mums 
daugiausia padėjo N.C.W.C I.

- . a - -i • RC. C.W.S., bet labaį stropiaisusiorgani kraštas galinti duoti Amerikai turėjome žiūrėti kad tų Orga
zuotl- žemdirbių. Tai labai sudomino niza< neapviltume. O pasitai

Iki 1947 metų vak. Vokieti tuos Amerikos Kongreso dele R. ne^aža £ nusivyiimU) ir su
Studentų Centrine joje studijavo apie 2000 lietu gatus> kurie j Kongresą buvo sirgjm„ ir išlaidu kurias BAL

Priežasčių buvo vių studentų, gi per sekančius išrinkti Amerikos ūkininkų bal Fa° tu< jo pakelti, netiek ture
buvo labai didelė ir nuotaikos “u‘7a ,nedelsiant penkerius metus tas skaičius su sais ir jame gynė jų interesus, kiek rcikėj ne^ susikompro
ouvo tanai didele ir nuotaikos organizuotis. Keletą is jų, svar mažėjo net iki 40. Kas tik gale gi tuoj po karo, industrijai atsi ^itavus lietuviui kenkė kitam

1— a m ** -- - — - — **-------« -t«»- - fT _ * 1-J. . * • _ .__ *__ - —___ —. • V ' ” • • <TT O 1 1 t-l O VS I 1 1 Ir, n r, t . * r n .-J —' *— t". 'X ___ . . • •

lietuviui. Todėl ir padėjom vi 
studijuoja .ieg°s- Sur, kad tįk mūsų geras vardas

„ .. £ --------o 40 lietuvių stu Į įkurdinimo akciją buvo- jjktu išlaikytas, kad tik nebūtų
1 uo momen dentų interesus mokslinėse ir dentų. Reikia manyti, kad tas įtrauktos ir kitos didžiosios šal užkirstas kelias kitiems ateity 

~ - U" .LI. r— ”— Savomis ir :e
____ ___ f pradėjo tikrą kovą uz politinių įr bendradarbiauti su kitų tau nes su kai kuriais studentais ne bendromis pastangomis prade J T . • a<5;ąPkė nes šiandien 
buvo ir mes čia gaudavome iš bėglių teises. Pradėta veikti ir tybių studentų organizacijomis įmanoma užmegzti ryšio, ypač jome atakuoti Washingtoną. L , 1 P . • ’ atvrimo aali 
Sibiro liūdnus laiškus su prašy visuomenę per spaudą, organi taip pat buvo svarbu. Ne pasku su tais, kurie iš Amerikos kon Ten daug kartų važinėjom, po P° -ie . Ta,/įmipraciioH darba 
mais gelbėti. O čia nors galva nacijas ir bažnyčias, nušviečia tinėje vietoje buvo studentijos tinento atvyksta. Nežinia, ko keliolika kartų kalbinom kiek TT T 04117, Vaina lietuviu 
į sieną mušk. Karo metas, ru nt tikra tremtiniu nadėti ir nu UnUnrJni ir ir'icnnmpm 57 Al Ir Ali 1 i Viena Irnrirrvan mana ...
sas sąjungininkas, tai kas už 
stos tuos pasmerktuosius, pra 
mintus naciais, o State Depar 
tamente, kaip dabar matote, 
viešpatavo raudonieji arba jie 
ms palankūs.

Niekas nei drįso, nei norėjo 
blogų santykių su Rusija ir 
taip visos rusų i 
slepiamos; net tokios Katyno 
žudynės buvo primestos vokie 
čiams, idant sąjungininkas at 
rodytų padoresnis...

Kai vokiečiai, neatlaikydami 
smūgių, pradėjo trauktis atgal, 
mes jautėme, kad Lietuva vėl 
pasidarys karo lauku, ir kad 
žmonės turės bėgti į Vakarus, 
bėgti nuo Sibiro. Atsimenu bas ir laimėti kovą buvo sun 
mūsų Didįjį ALTo Kongresą kiau nei gauti lėšų šalpai. Juk 
Pittsburghe 1943 metais. Jis tada reikėjo priešintis visagalės 
vyko žmonių gelbėjimo ženkle. Maskvos akcijai. Kalbantis su 
Seime kan. prof. J. B. Končius, UNRRA vadovybe arba atsi- 
aš ir kiti kėlėme mūsų žmonių lankius pačiame Valstybės De 
nelaimes. Raginom ruoštis tau partamente ir ten ginant trem 
tai gelbėti. Pakelėm balsą, ne tinių teises, reikėjo labai atsar 
paisydami raudonųjų grąsini giai reikšti mintis, nes ten pa 
mų. (Reikia atsiminti, kad tuo stebėdavo, jog mes savo reika 
laiku veikė „Laisvės“ ir „Vii lavimais užstojam nacinio nusi 
nies“ šalininkai ir su rusų ats teikimo elementą ir tuo būdu 
tovybės pagalba darė net dra einam prieš Amerikos sujungi 
bužių, vaistų, maisto ir pinigų ninkės Sovietų Rusijos intere 
vajus Lietuvos žmonėms gelbe sus. Amerikos vyriausybė jau 
ti, ir su ta šalpos misija Bimba buvo sutikusi grąžinti tremti

pradėjo
Apgynus pačią pagrindinę

pačiu kritiškiausiu momentu se 
nieji mūsų ateiviai nebūtų susi 
rūpinę savo artimaisiais, nete 
kusiais tėvynės. Benamiams 
gelbėti jie įkūrė didžiąją šalpos 
organizaciją BALFą, kurią mi 
nint, iškyla mūsų senųjų atei 
vių milžiniškos pastangos, jų 
nepamirštami darbai, laimėji 
mai, o kartu sunkumai ir kliu 
tys, kurias jiems teko sutikti, 
besirūpinant savo tėvynainių 
likimu.

bjebuvo nieko  --------------- , j** • — ~ • • j4. r****x*x.jv mwyvu, uu j— ——• --— —~...
kaip 1942 m. kelis mėnesius džiausiąs rūpestis ir pavojus džia buvo padaryta Wuerzber vo dar daug ir kitu, kurie vertė vo tai, kad Lietuva, kaip ūkio 
skaityti išvežtųjų į Sibirą sąra buvo, kai Sovietų Rusija parei 1Q45 metaiS( gi tų paįįu me betuvįus studentus 
šus. Kasdien sužinodavom iš kalavo grąžinti visus tremti,^
mūsų spaudos, kas pasmerktas G»Jada, karui baigiantis, vjmaSj kuriame buvo išrinkta 
pražūčiai pirmojo trėmimo me 
tu. Jums, turbūt, teko, skaity 
ti atvažiuojančių į Ameriką są 
rašus, tai tokie sąrašai buvo- ir 
pasmerktųjų... Tiesiog baisu 
būdavo paimti laikraštį į ran 
kas. t

Rusijoje tuo laiku visas dėme 
sys buvo nukreiptas į frontą, 
todėl ir NKVD ne taip stropi

Sibiro liūdnus laiškus su prašy visuomenę per spaudą, organi taip pat buvo svarbu. Ne pasku su tais, kurie iš Amerikos kon Ten daug kartų važinėjom, po P° tiek. TTT^acHoT°darba 
mais frelhėti. O čia nors p-alva zacijas ir bažnyčias, nušviečia tinėie vietoie buvo studentiios tinento atwksta Mežinia Iro keliolika kartu kalkinnm kiek — - - — ? • •• ■

vieną kongresmaną. Pagaliau ^^12^3 tapoTidelio'įasiti

VOKIETIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ GYVENIMAS.
Praėjus paskutiniojo Pasauli la bei aktyvi Lietuvos laisvini 

nio karo audrai, atblokšti lietu mo kova savos visuomenės tar 
viai studentai į vakarų Vokieti pe bei tarptautinėje plotmėje.

11 ją pradėjo organizuotis. Pra Be čia suminėtu molvvu. bu

rikiečių generalinis šiabas, į ku 
rį kreipiausi ir išaiškinau daly 
kus, atėjo į pagalbą ir pats pra 
tęsė mano vizą; tuo būdu Vo 
kietijoje išbuvau pusę metų.

Turint organizuotą vienetą 
tremtinių reikalams tenkinti, 
kartu teko rūpintis įkurdinimo 
klausimu. Tuo pradėta akcija, 
kad Amerika įsileistų pas save 
pabėgėlius. Įkurdinimo akcijo 

Be čia suminėtų motyvų, bu je mums didžiausiu švietoliu bu

šus. Kasdien sužinodavom iš kalavo^ grąžinti visus tremti gaje įvyko studentų suvažia

tiek Amerikos visuomenėje, y jetu/iu 
tiek pačiame Valstybes Depar Atstovybė. 
tamente Sovietų Rusijos įtaka d kurios vertė 
buvo labai didele ir nuotaikos , 
nebuvo tremtiniams palankios. įesnįų, gįa paminėsiu. Reikėjo jo, tas emigravo į užjūrį, šiuo gaunant, ūkis buvo be darbo

Taigi pavojus, kad tremti turėti būtinai atstovybę, kuri metu Vokietijoje 
nius gali grąžinti Rusijai, bu atstovautų ir gintu lietuviu stu maždaug apie 
vo labai didelis. 'T'*---------- --- _
tu Amerikos lietuviai sujudo ir kitose įstaigose. Užmegzti ryšį skaičius yra šiek tiek didesnis, pos organizacijos.

nt tikrą tremtinių padėtį ir nu kultūrinė ir visuomenine veik 
rodant tuos tūkstančius į Sibi 
ra išvežtųjų. Kartu siuntinėta 
delegacijos į Washingtoną, 
kur reikalauta, kad tremtiniai 
nebūtų verčiami grįžti į savo 
kilmės kraštus. Kada išgirsta, 
kad Švedija žadanti pabaltie 

_ čius atiduoti rusams, apeliavom 
šunybės buvo i Švedijos visuomenę ir jos vy 

riausybę. Mūsų paveiktas John 
Foster Dulles pasiuntė telegra 
mą Švedijos Protestantų Baž 
nyčios vadovybei, prašydamas 
sulaikyti pabaltiečių atidavimą 
Rusijai. Daug BALFui čia pa 
dėjo ir Amerikos Lietuvių Ta 
ryba.

Tai buvo tikrai sunkus dar

Nukelta į 7-tą puslapį.

NJfiMfKN KRRSČ1US!
kėjimo ir atsakomybės įstaiga.

Nežiūrint įvairių sunkumų 
ir kliūčių, pasisekė taip praves 
ti imigracinius reikalus, kad į 
Ameriką atvažiavo apie 30.000 
lietuvių. Jau pirmuose laivuose 
atvykstančiųjų tarpe buvo apie 
20 proc. lietuvių tremtinių. 
Mat lietuviai, būdami imigraci 
nio judėjimo avangarde, sudarė 
progą mūsų tremtiniams anks 
čiau atvykti, kas prisidėjo prie 
jų geresnio ir greitesnio įsikū 
rimo.

Dabar, kada jau viskas yra 
praeityje, atrodo1, kad tie rei 
kalai ėjo sklandžiai ir nieko ne 
paprasto nebuvo. Bet ištikrųjų 
buvo sunkus darbas ir reikėjo 
vesti didelę kovą.

Senieji Amerikos lietuviai už 
mūsų tremtinių likimą jautė di 
dėlę atsakomybę. Jie žinojo, 
kad svetimieji už juos nieko ne 
atliks ir todėl patys visur ėjo, 
daug dirbo, rūpinosi ir davė lė 
šas. Taigi, senųjų ateivių pa 
stangomis, kaip lietuvių taip ir 
kitų tautų, buvo laimėta kova, 
įkurdinta šimtai tūkstančių tre 
mtinių ir benamis žmogus bu 
vo grąžintas normaliam gyveni 
mui.

Vimanų grąžumas ir žibėji priešistorinę skraidymo maši lydami kraują. Patys elemen lenais. Tikrai, jiems sunaikinti, 
mas apdainuojamas daugelyje ną, kurią jos dažnai poetiškai tai atrodė sumišę. Saule atrodė Canra pagamino aršų geležinį 
senųjų indų knygų: „Bima, sk vadina „Perlai danguje“, 
risdamas savo spinduliuojančio 
je vimanoje, kurios garsas bu 
vo kaip perkūnas“. 

„Žibėdama galinga šviesa,
2. damas savo oro keliu jis išda lyg vasaros naktį“.
VIMANA IR UGNIES vė meloding4 garsą“. „Lyg kometa danguje“.

RATAS „Puspaka Vežimas, kurs pri traukia saulės spindulių
mena saulę ir priklauso mano gai“.

Prosenovės indų knygos Ra broliui, buvo atgabentas galin Sanskrito Samarangana 
mayana ir Maha Bharata turi gojo Ravano; tas puikusis dau radhara skiria 230 stancų ’ 
labai daug informacijos apie Sų vežimas, keliaująs visur, kaip noms aprašyti, kaip jos stato nos, skraidomos 
milžiniškus priešistorinius lėk tik nori, yra tau paruoštas. Ve ‘ ‘ ........................ ... ™
tuvus — vieni labai dideli, kiti žimas, primenąs šviesų debesį 
maži, vieni sprausminiai, kiti danguje, yra Lankos mieste 
varomi jėgos, apie kurią šian (Lanka“.1) 
/I_____ net supratimo. „f “ ’ *

Skraidančios lėkštės ir atominės 
bombos prosenovėje

NEjTIKĖTINI, BET PERSKAITYTINI DALYKAI 
PRIEŠTVANINIUOSE UŽRAŠUOSE

lyg suktųsi aplinkui. Pasaulis, žaibą, kurs atrodė, lyg milžiniš 
svilinamas ginklo karštybės, at kas mirties nešėjas...“ Tokia 
rodė sergąs karštlige. Dramb baisi naikinamoji buvo to gink 
liai, svilinami to ginklo energi lo jėga, jog „didžiai susitūpi 

Kai sanskrito ir kt. senovės jos, išgąstyje leidosi bėgti, jieš nęs karalius liepė tą žaibą pa 
arijų raštai buvo verčiami į ki kodami išsigelbėjimo nuo jo versti į dulkes“, bet ir tos dul 

. „Ją tas kalbas devynioliktame šimt baisios jėgos. Pats vanduo per kės, matyt, buvo, kaip šiandien 
žir mėtyje, tai vertėjams nedaug kaito, ir gyviai, jame gyvenę, sakoma, radioaktyvinės, nes 

ką reiškė tose knygose aprašo atrodė lyg sudegtų. Priešai vir greit po to karalius „pasamdė 
i Sut mos, tiksliau sakant, apdainuo to lyg medžiai, deginami siautė vyrus toms dulkėms sumesti į 
vima jamos įvairiausios jėgos maši jančios ugnies. Didžiuliai dram jūrą“.

! mašinos bei bliai, to ginklo deginami, suvir Šalia to Ugnijos ginklo dar 
mos ir naudojamos taikos bei ginklai. Tai atrodė tik lakios to aplinkui. Kiti, apsvilinti, bė buvo Bramos ginklas, kurio 
karo metu. Esą jos buvo iš leng fantazijos padaras. Tačiau šian giojo vienur tai kitur, ir baisiai net nemritingieji negalėję pa 
vos medžiagos, stiprios, gerai dien, akyvaizdoje mūsų pačių baubė degančios girios vidury kelti, be to- Indros jiešinas, tai 
suformuotos. Geležis, varis ir amžiaus išrastų atomo ir hidro je. Žirgai ir vežimai sudeginti kažkoks reflektorius, lyg pi o 

dien neturima net supratimo. „Žiūrėdamas, kaip vežimas švinas vartojamas joms statyti, geno ginklų, tie senovės pasako to ginklo energijos, priminė žektorius, kurį atsukus į taiki 
Populiariausi lėktuvai Sanskri atskrenda valios jėga, Rama ne Jos galėjo skristi didelius to jimai įgyja baugiai realios rei stuobrius medžių, sudegusių di nį, viskas buvo sudeginama, 
to kalba buvo vadinami „vima paprastai nustebo. Tuomet ka liūs ir buvo varomos oru, ku kšmės. Mahabharata, parašyta džiuliame miško gaisre. Tūks 
nas“, kas reiškia — dausų veži ralius (Rama) įėjo (į vežimą), rio „pagrindu buvo i 
mas, skraidanti „karieta“, pa ir puikiausias vežimas, Ragiros merkurijus“ (aj 
tys save nešą ir varą skraidan įsakymu, pasikėlė į augštesnę Jos buvo lengvai manevruoja vo žinomi milžiniškos kosminės po visą armiją...“ 
tieji rūmai. r"----- r-— T ------- ----- 'tri—-

Ramayana šiaip aprašo vie raidančiame kaip nori, Rama ore ar ant žemės. <
no didelio vimanos pakilimą: jautėsi didžiai patenkintas“. Tibeto knygos Tantjua ir kų 

„Rytui austant, Rama pa Senovės knygos turi daug Kantjua taip pat turi apsčiai ąt apie vieną tokį galingą ginklą, 
ėmęs Vivpišando- jam atsiųstą reikšmingų aprašymų apie sk siliepimų apie tą stebėtiną vadinamą „Agneja“ (Ugnija) : 
Dausų Vežimą, Puspaka, buvo rendančias vimanas. Kovos ta-------------- „Buvo paleistas švitantis, be
pasiruošęs iškeliauti. Vežimas rp Ramos ir Ravano apdainavi *) Ramayana knygas, išverstas dūminės ugnies skaistybės svie 
buvo pats save varąs (self-pro me sakoma: „Liepsnodama ra Mantha Nath Dutt 1891 m., ta dinys. Sunkus niūrumas staiga 
peled). Jis buvo didelis ir gra usva ugnim, Ravano sparnuoto riamai yra parašęs poetas Vai apėmė pajėgas (kariuomenę), 
žiai dažytas. Jis buvo dviejų au ji skrenda“, ir vėliau kai Rama mikis prieš daugiau kaip 3.000 Staiga visi kompaso kraštai bu 
gštų ir turėjo daug kambarių užpuola Ravaną: „Galinga Ra metų, bet senieji užrašai, ku vo apsupti tamsybės. _

ARIJŲ ATOMINIAI 
GINKLAI?

i Pasak instrukcijas, randa 
> ugnis ir prieš daugiau kaip 3.000 metų, tančiai karo vežimų buvo suvir mas Astra Vidya, „vibracijom 

(gyvsidabris), vaizduoja, kad prosenovėje bu tę aplinkui. Paskui tamsa apsu jėga, paleidžiama į priešo armi
" j...“ ją iš skrendančio Agniratha

atmosferą. Ir tame vežime, sk mos ir galėjo atakuoti bet ką jėgos šaltiniai ir jų vartojimas. „Vėsūs vėjai pradėjo pūsti. (Ugnies Rato), gali paversti pe 
Čia patiekiamas vieno tų lai Visi kompaso kraštai vėl pra lenais šimtą tūkstančių žmonių 
i liudininko atpasakojimas skaidrėjo. Tuomet mes pamatė ir visus elementus taip lengvai, 

me stebėtiną reginį. Sudeginti kaip negyvą žiurkę“.
to ginklo baisios jėgos užmuštų Toks baisus buvo tas nauja 
jų kūnai nebuvo galima net at sis ginklas, kad esą net patys 
pažinti. Niekuomet pirmiau dievai išsigando: „Matydami 
mes nebuvome girdėję nei ma Visatos Jėgas, sujungtas į vie 
tę tokio ginklo“... ną daiktą, dievai nustebo“, ir

Mausava Parva aprašo gink patys ugnį užgesino, sakydami 
gštų ir turėjo daug kambarių užpuola Ravaną: „Galinga Ra metų, bet senieji užrašai, ku vo apsupti tamsybės. Negera lą, vadinamą „geležiniu žaibu“, „Nepaverskite pelenais visą pa 
su langais, ir buvo papuoštas vano vimana artėja į mane, riais Ramayana remiasi, turi nešantys vėjai pradėjo pūsti, kuriuo „visi Vrišnų ir Andha šaulį*...
vėliavomis ir standartais. Skris liepsnodama kaip ugnis“. būti nepalyginamai senesni. Debesys šovė į augštybių orą, kų tautų nariai buvo paversti pe Bus daugiau.
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PULGIO ANDRIUŠIO „TIPELIS".
(Humoristinis romanas; išleido Gabija; dailininkas Romas 

Viesulas; 240 psl.)
Esame jau anksčiau sakę, kad baigiant pačia personažų kolek 

Pulgis Andriušis, prozaikas, cija, kurioj netrūksta anekdo 
yra reta ir brangi dovana, pa tiškų vėjo pamušalų, praplevė 
dovanota mums žurnalistikos, suojančių pro mus amžinoje lin 
Jon buvo perėjęs Andriušis, ksmintojų pozoje ir pramušt 
kai rašė savo žodingus ir sąmo galviškose situacijose. Aiškiai 
jingus reportažus apie kelionę pastebime naujam kūrinyje An 
su žemaituku, apie vabzdžius ir driušio užsimojimą netiek su 
augmenis, apie kultūrinius nu burti Kauno buities prozainį 
tikimus, kai rašė savo feljeto veikalą, kiek sudėlioti smagią 
nūs ir „Kuntapliu“ lygino ne kolekciją studentiško ir bohe 
gražiai pasišiaušiusias lietuviš mietiško gyvenimo nuotrupų, 
ko dirvožemio piktžoles. Dar ir surištų nebent vieno kito perso 
tada, kai parašė „Ir vis dėlto 
juokimės* ’ bei „Siuntinėlį iš 
Amerikos’’ arba kai linksmino 
nejaukią, bet nerūpestingą, be 
namio buitį „Dievo paukšte 
liu 
ro’ 
žimas prozon. Dailujin žodin, kad iš jo nebuvo padarytas tik 
kaip mes jį vadinome. Ir mums ras romanas, su gerai atseike 
nustebino ir sužavėjo Andriu tais epizodais, charakteriais, nis iš Bostono keliasi j Los An Merkelio parašytos monografi 
šis. Nustebino ir sužavėjo mus kurie šalia palinksminimo dar gėlės, Calif., užimti vakuoj?n jos — Juozas Tumas-Vaižgan 
Andriušis ir „Sudiev, kvietke ir gilesnių savo dvasios duobių čią „Lietuvių Dienų“ vyr. re tas. Išleidžiamoji Vaižganto 
Ii!“. Humoristo kaukė, pasiro mums atvertų, su tikrai ir nuo daktoriaus vietą. Buv. „L. D.“ monografija didelio formato, 
do, slėpė graudų ir lyrišką pa sekliai vystoma intryga bei iš vyr. redaktorius J. Vitėnas ga 464 puslapių, gausiai iliustruo 
sakotoją, gerai pažįstantį žemę plėtota, Kauno buitj tvirčiau vo darbą Voice of America lie ta ir dailiai papuošta dailinin 
ir žmogų, giliai suprantantį aprėpiančia, fabula. Sakome, tuviškame skyriuje Washingto ko Jono Steponavičiaus vinjetė 
sielvartą ir retas džiaugsmo va gaila, nes „Tipelyje“ yra labai ne, D. C. mis ir užsklandomis,
landas pilkoj mūsų kelionėj. To daug puikių epizodų, iš kurių 
kis išliko nūdien Andriušis mū buvo gailma padaryti standrius 
sų prozoj: sodrus ir lyriško žo griaučius įdomiam ir origina 
džio savininkas, su kuriuo re liam romanui Kad taip nėra,, 
tas iš mūsų veteranų gali rung reikia manyti, pats autorius 
tis. kaltas — jis to nėra ne siekęs.

„Tipelis“, tačiau, yra kiek Todėl „Tipelis” bus maloniai 
kitokia knyga. Čia randame skaitoma knyga, prajuokinanti 
Pulgį Andriušį dviem veidais: ir prablaivinanti skaitytoją, nu 
anuo graudinguoju, bet ir anuo, teikianti Iniksmai ir lyriškai, 
kuris pabraukia juoką ir pokš sukelianti vieną kitą kritišką 
tą iškerta, norėdamas palinks mintį apie Kauno tūlus netobu 
minti skaitytoją. Feljetonisti lumus ir provinciališkumą, 
nis elementas vėl lengvai atse apie tam tikrą priemiestiškų pa 
karnas „Tipelyje“. Pradedant pročių atsparumą, knyga, ku 
knygos vardu, jo natraštine pa rios puslapiuose gal kiek per 
rašte (humoristinis romanas) ri daug dėmesio paskirta „velnio

1SLE1D2.AMA VAIŽGANTO MONOGRAFIJA £
Šiuo musų tautai sunkiu ir Juozo Tumo-Vaižganto mo mens ar sambūrio veiklos pė

nažo pasikartojimu ir jo toli 
mesniais nuotykiais margam 
dienų tekėjime. Ir reikia paša 
kyti, Andriušiui toks linksmo 
kaunietiško gyvenimo kaleido 

Ir tiktai „Anoj pusėj eže skopas pasisekė sukurti įdo 
buvo Pulgio Anduušio grj miai ir sąmojingai. Gaila tiktai,

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:

TERRA
 3333 So. Halsted Street, Chicago 8, III.

vandeniui” ir šiaip jau lengves 
niems buities posūkiams, bet 
taip pat ir knyga, žmonių neba 
ranti ir nemokanti, negrasinan 
ti pragarais ir skaistyklomis 
bei amžina pražūtimi už įvai 
rias žmogiškas ydas ir ydeles, tragišku metu mes iabjausiai nografijos, atspausdintos gera dsakus liudija. Svarbu tik, kad 
vienu žodžiu, artima knyga, pasiilgstame šviesios ir taurios me popieriuje ir įrištos kietais istorinė medžiaga liestų Lietu 
žmogiška knyga, šilta ir drau '* 
giška, kaip ir patsai Pulgio žo 
dis ir sąmojus. O skaitytojui, 
pasiilgusiam gero ir tikrai augš 
tos literatūrinės kokybės humo 
rištinio veikalo, mikliai išven 
giančio arklinio ir pakaruokliš 
ko juokinimo', 
laukiamas ir mielas svetys, ku šviesesnei ateičiai. Vaižgantas J 
ris atneša daug lietuviško gam spaudos draudimo metu buvo 
tovaizdžio (meistriškai, tikra vienas iš narsiausių kovotojų 
to žodžio prasme parašyto) ir dėl spaudos laisvės ir savo tau 
daug artimos lietuviškos mūsų tos kultūros ir vėliau, pasak 
buities, kuris atneša dar vieną prof. V. Mykolaičio, iki pat sa 
saują, saldžiom ir karčiom šak vo mirties Vaižgantas stovėjo 
nim, javais, duona ir neseniai visos tautos akivaizdoje, kaip 
išlietu asfaltu kvepiančios, lie moralinis autoritetas ii niekuo 
tuviškos žemės.

Romo Viesulo, gabaus mūsų 
jauno dailininko, viršelis sko 
ningai ir kultūringai atliktas. 

Henrikas Nagys.
M Poetas Bernardas Brazdžio

Vaižganto asmenybes. Vaiž viršeliais, vieno egzemplioriaus vą ir lietuvius. Atsiuntusieji is 
gantas savo plačia visuomenine kaina 7 doleriai. torinės medžiagos gali atvykti
bei kultūrine veikla ir gausia Kad būtų galima apytikriai ir patikrinti.
kūryba kėlė mūsų tautoje opti nustatyti išleidžiamos monogra 
mizmą ir entuziazmą, ugdė jos fijos egzempliorių kiekį, prenu 
pasitikėjimą savo jėgomis, jos meratą ir prenumeratinius pa 
kūrybines galias, jos pasiaukc sižadėjimus, prašoma siųsti šiuo

„Tipelis“ bus jimą laisvei, gerdVei ir savo adresu:
Karvelis, 3322 S. Haisted St., 

Chicago 8, Ill.
S. BŪDAVAS PARAŠĖ 

NAUJĄ ROMANĄ.

nesuteptos dorovės žmogus.
Visos lietuviu tautos myli 

mo ir gerbiamo Vaižganto švie 
šiai ir patraukliai asmenybei 
priminti Jonas Karvelis išlei 
džia antrą laidą Aleksandro

scja
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.
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SUSI VIES T J IMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metai*

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyŠįų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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GABI MOKINĖ
Šį pavasarį Marianapolio 

Mergaičių College mokslus bai 
gė montrealiečiams gerai pažįs 
tama panelė Ilona Gražytė ir 
jai buvo suteiktas Bachelor in 
Arts laipsnis su magna cum 
Įaudė pažymiu.

Panelė I. Gražytė yra girnų 
Ma si 1933 m. spalio 9 d., Kaune.

Vincentas Liulevičius, 
PLA Direktorius.

TAUTINIS DRABUŽIS 
KANADOJE GIMUSIAI 

LIETUVAITEI
Dail. A. Tamošaitienės Dai 

lės Studijoje prieš 6 metus iš 
austas puošnus augštaičių kras 
to tautinis drabužis čia girnų 

Stasius Būdavas neseniai bai šiai lietuvaitei, visuomenes vei 
gė rašyti naują romaną anglų kėjos ponios O. Indrelienės dūk 
kalba A Fog On The Highway rai Birutei 
(Rūkas ant didžiojo kelio). Jo 
ankstybesnis romanas The For 
biden Miracle, sėkmingai plati 
namas amerikiečių visuomenėj. 
Autorius numato, gydytojų pa 
tariamas, persikelti iš Maine į 
pietines JAV valstybes.

GERAI BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ.

Algis Matulionis, Dr. B. 
tulionio sūnus, birželio 6 d. bai Kaip ir visiems tremtyje augu 
gė Providence, R. 1. Brown siems jaunuoliams, jai teko mo 
University bendrųjų mokslų kslą eiti sunkiose sąlygose, kei 
skyrių. Baigė su pasižymėjimu čiant mokyklas, kalbas bei kraš 
(Cum Įaudė). Buvo apdovano tus. Pradėjusi pradžios mokyk 
tas Francis Wyland vardo sti lą Lietuvoje, I. Gražytė lankė 
pendija, Adolph Conrad Ely vėliau Hannau gimnaziją, o 
vardo premija ir išrinktas į gar brandos atestatą įsigijo Mont 
bės Korporaciją Phi Beta Kap realy.
pa. Bachelor in Arts diplomas

BE PASAULĖŽIŪRINIŲ iškiiSKIRTUMU V Gowernor, dalyvavusio įskil
1 IVIŲ. mingose ceremonijose Victoria

Buvo asmenų, kurie raštu ir Hali, ir suteikta pirmoji premi 
žodžiu rimtai ir pusiau juokais ja kaipo geriausiai mokinei ang 
teiravosi: koks likimas tos isto lų kalbos literatūroje.
rinės medžiagos, kuri atstovau Mums telieka tik džiaugtis 
ja skirtingą pasaulėžiūrą negu ir linkėti Ilonai Gražytei ir to 
Pasaulio Lietuvių Archyvo va liau su tokiu pačiu pasisekimu 
dovybė. Įdomautasi, ai nesunai tęsti humanitarinius mokslus 
kinama, ar lygiai saugoma, kaip Montrealio Universitete.
ir savos ar artimos pasaulėžiū — Bonnoje seimas priėmė 
ros ir tt. ir tt. įstatymą kariuomenei suorgani

Besirūpinantiems šiuo klausi zuoti.

I
 Knygų rinkoje pasirodė ©

J. Vaičeliūno knyga X
„TĖVYNĖS SARGYBOJ E“. |

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

Knygos kaina — 3 dol. ©

Gaunama pas autorių 4
195 Drinkwater Str. Sudbury, Ont., Canada gir pas knygų platintojus. g

d. McPherson

Išsigelbėjimas
Mane nustebino staigus lėktuvo sukrėtimas bei metalo 

į metalą brūkštelėjimas. Priekyje esanti instrumentų lenta 
buvo išstumta iš vietos ir dulkių bei alyvos srovė apipylė man 
veidą.

Iš karto galėjau pasakyti, kad mano S. N. I. mokomasis 
lėktuvas buvo užkabnitas kito mūsų grupėje skrendančio lėk 
tuvo. Vairolazde mėginau išlygitni krintantį, bet ji bejėgis 
kai nusviro prie mano kairės kojos — sujungimo kabelių nu 
kirtimas lėktuvą padarė nebesuvaldomą. Man nieko nebeliko 
kaip tik šokti laukan. Ir greit!

Skridau 3.000 pėdų augštyje, 5 mylios į šiaurę nuo N. 
A. P. apmokymo stoties aerodromo, prie Saufley Field Flo 
rida. Laikas 3.30 p. m., 1954, liepos 14 d.

Prieš valandą laiko keturi iš mūsų pakilome mokytis to 
gan rizikingo suglausto, naudojant didelį greitį, formavimo 
si skridimo. Tai buvo mano terčias tos dienos skridimas.

Pirmuoju šį kartą skrido kadetas C. Keisling, antruoju 
J. McIntyre, trečiuoju buvau aš, o ketvirtuoju, paskui mane, 
skrido kadetas E. Frino. Kairėje pusėje, netoli mūsų skrido 
instruktorius Ltn. Chanaud, radijo bangomis duodamas mu 
ms nurodymus bei žymėdamas mūsų daromas klaidas.

Mes kaip tik buvome perėję į suglaustą poromis išsifor 
mavimą, kuomet kadetas Frino paėmęs per staigų posūkį, pa 
lindo po manim ir savo propeleriu kliudė mano lėktuvo apa 
čią. Mačiau, kaip lėktuvo kairysis sparnas, vėjo stovės pa 
gautas, nulėkė į užpakalį. Lėktuvo motoras, atitrūkęs nuo 
liemens, kaukdamas nėrė žemyn vos neužkliudydamas krin 
tančio Frino lėktuvo.

Panikos pagautas, stengiausi prisiminti, kaip tokiu mo 
mentu panaudoti parašiutas, nes savo gyvenime dar nebu 
vau su juo šokęs.

Prisiminiau, kad šokant iš lėktuvo reikia: atidaryti laku 
no sėdynę gaubiantį langelį, atsegti sėdynės diržus ir ištrauk 
ti radijo jungtuką.

Buvau pasiruošęs. Atsargiai atsikėlęs nuo sėdynės, aš 
dar pasižiūrėjau žemyn. Oi Dieve! Ten pamačiau tolimą ke 
lią iki žemės. Pajutau, kaip pasidarė man negera. Aš nie 
kuomet nebuvau taip išsigandęs, kiek tuo momentu. Tačiau, 
kitos išeties man nebuvo — turiu šokti.

Sukandęs dantis ir patikrinęs šalmą vertikalinėje pozi 
cijoje, nėriau į erdvę.

Pralėkęs pro lėktuvo uodegą aš stipriai patraukiau pa 

rašiuto virvutę ir laukiau atsidarant parašiuto. Daug kartų 
girdėjau, kad netaisyklingas virvutės patraukimas kartais ap 
mokamas lakūno gyvybe,

staiga stiprus truktelėjimas apvertė mane augštyn ko 
jom. Sekundei akyse pasidarė tamsu. Jaučiausi lyg būčiau 
gavęs smūgį į tarpukojį, Buvau tikrąs, kad sų mano parariu 
tu įvyko kažkas negero, nes normaliai atsįdaranfis parašiu 
tas nesutrenkia lakūno iki sąmonės netekimo.

Kritau žemyn gan greitai suktuko forma, Išgąsčio pilųo 
mis akimis pažvelgiau į viršų. Ką aš ten pamačiau, mane 
nukratė šiurpu, o širdis atrodė sustojo plakus! Mano pąra 
šiutas buvo užsikabinęs už lėktuvo uodegos. Vietoje — virš 
mano galvos, kur turėjo būti išsiskleidęs parašiuas, ten buvo 
geltono lėktuvo laužas.

Mėginau traukti virves ir daužytis į šonus, galvodamas, 
kad pasiseks atkabinti parašiutas, Tačiau tas nieko nepadė 
jo. Parašiutas laikėsi lyg prikaltas,

Mintys, lyg ugnis sausame miške, prabėgo mano gal 
vą. Kas sekundę mano kritimas greitėjo. Žemė prie manęs 
artėjo pasakiškai greit, Daryk, ką nori, Nepasiduok mir 
čiai!

Beliko tik ktlios sekundės!
Pasilenkęs atsegiau kojas laikančius diržus. AŠ ture 

jau gan laukinišką idėją, bet tai buvo vienintelė mano išsi 
gelbėjimo galimybė.

Mano idėja — laukti kol priartėsiu prie žemės 30— 
40 pėdų ir atsipalaidavęs iš parašuto diržų krisiu žemyn 
Pasiekęs žemę greit risiuosi į šoną, kad išvengus kartu 
krintančio lėktuvo smūgio, Bet čia reikėjo skaitytis ir su 
ta mintimi — atsitrenkęs į žemę galėjau būti prisvaigin 
tas. O jeigu taip ir atsitiktų? Nieko baisaus. Tas man 
nesudarytų jokio skirtumo; krintantis Įėktuvas jiutrintų, 
mane į gabaliukus.

Tokia idėja gan kvaila. Bet kuomet žmogus žiūri 
mirčiai į akis, kartais ir fantastinės išsiglebėjimo idėjos 
yra geros.

Atsargiai mėginau nustatyti nuotolį lig žemės.
Girdėjau, kad seni prityrę pilotai tokiu atveju iššo 

kę virš jūros — atsipalaiduodavo iš parašiuto diržų, gal 
vodarni esą 20—30 pėdų virš vandens. Tikrumoje jie bū 
davo 80—100 pėdų augštyje. Ir toks kirtimas paprastai 
baigdavosi sunkiu sužeidimu arba net mirtimi. Aš kaip 
tik bijojau, kad tas neatsitiktų ir su manim. Todėl tiks 
liau mėginau nustatyti atstumą į mane artėjančios žemės.

Dar kartą patikrinęs kojų atleistus diržus, drebančiais 
pirštais ruošiausi spausti paskutinio per krūtinę laikančio dir
žo mygtuką.

Žemė greit artėjo. Aš tik dabar pamačiau, kad krintu į 
medžiais apaugusią vietą. Tie medžiai gal būt tankiai suaugę 
ir aųgšti? Jeigu aš pasiliuosuosiu iš parašiuto virš tų medžių 
— mano kritimas gali baigtis mirtimi. Nežinau, kas daryti?

Tačiau šį kartą aš per ilgai galvojau. Pajutau, kad kri 
tau į masę tankiai suaugusių šakų, kol pagaliau atsitrenkęs į 
minkštą žemę netekau sąmonės,

Po kurio laiko pravėręs akis apsidairiau aplinkui. Virš 
savęs pamačiau išlaužytų šakų taką, kurį .buvau padaręs kris 
damas. Gulėjau vidury pelkės tirštam ir dvokiančiam dumb 
ie, kurio gylis tesiekė vos porą inčų. Trūko man keletos mi 
nučių, kad prisiminčiau, kas su manim atsitiko. Netikėjau, 
kad esu gyvas! Man atrodė, kad tai buvo sapnas.

Ęuvaų laimingas, Kliudydamas šakas buvau išstumtas į 
šoną i§ po krintančio lėktuvo, nes lėktuvo laužas pusiau įsmi 
gęs į žemę nuo manęs gulėjo tik už poros pėdų.

Tik dabar aš pajutau visame savo kūne nežmonišką 
skausmą. Kvėpuojant, krūtinę badė lyg peiliais.

Kaip ilgai aš ten gulėjau — nežinau! Tačiau, lyg per 
sapną išgirdau virš manęs skraidančio helikopterio ūžesį. Po 
kelių minučių pamačiau į mane bėgančius žmones. Ištraukė 
jie mane iš to dumblo ir padėję ant neštuvų pasileido per krū 
mus į netoliese nutūpusį helikopterį. Gavęs morfijaus skaus 
mų sumažinimui, aš ir vėl pasileidau „sapnų karalystėn".

Šį kartą aš jau atsibudau baltoje ligoninės lovoje. Dak 
taras pranešė, kad tuojau būsiu operuotas, nes yra lūžę du 
šonkauliai, skilęs dviejose vietose kairės kojos šlaunikaulis ir 
išnarintas stuburkaulis. Nors skausmas buvo nepakenčiamas, 
bet džiaugiausi likęs gyvas!

Sekančią dieną, aš sužinojau smulkiau apie savo išsigel 
bėjimą.

Pasirodo, kad mūsų instruktorius Ltn. Chanaud, paste 
bėjęs mūsų susidūrimą ore, skubiai pranešė aredrome budin 
čiai gelbėjimo komandai, o pats sukdamas ratą stebėjo nukri 
timo vietą. Jis sakė, kad tuojau po susidūrimo ore pasklido 
abiejų lėktuvų laužo dalių. Vienas motoras atsimušęs į žemę 
užsidegė. Abiejų lėktuvų sparnai iš lėto sukdamiesi, lyg bai 
ti popierio lakštai, leidosi žemyn.

Kadetas Frino be mažiausio įdrėskimo nusileido laimingai 
į tuos krūmus.

Niekas nesitikėjo mane rasti gyvą, nes ore jie matė tik 
vieną išsiskleidusį parašiutą.

Ir šiandien, galėdamas jausti savo kojomis žemę bei 
karštos saulės spindulius, žaidžiančius mano veide, aš kartais 
netikiu, kad mano išsigelbėjimas buvo tikrenybė.

Sulietuvino G. Žemaiti*.
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BAISIOJO BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.
Šiais metais mūsų apylinkės (dabartinio ir buvusio Ontario 

valdyba atskiro parengimo ar ministerio pirmininko Mr. Fro 
minėjimo 1941 mt. birželio 14 st) partija. Už šios partijos 
__ 15 d. (baisiosioms ir liūdno kandidatą musų mieste Mr. 
sioms dienoms prisiminti neda Harry Lyons balsavo 7626 žmo 
rė. Pasitenkinta ta proga spe nės, už CCF partijos kandida 
cialia, gražiai parengta ir tai 
dienai pritaikyta radijo progra 
ma per naują mūsų miesto radi 
jo stotį CKČI, kuri užėmė pu 
sę valandos.

Ta pačia proga vietiniame an 
gliškame dienraštyje 
Sault Daily Star“ buvo patai 
pintas tautiečio Vlado Mocka 
us straipsnis „Balts Here Mark 
Tragic Anniversary“. Tautietį 
VI. Mockų reika pagilti netik ris W. K. Warrender 
už gerai suredeguotą, viršpami kad Kanados pirmasis 
nėtą straipsnį, bet ir už savotiš džių fabrikas (seamless steel pi 
ką „prasilaužimą“, nes šio dien pe mill) bus statomas Sault 
raščio redakcija panašius strai Ste, Marie, Ont. Fabriko pasta 
psnius nelabai noriai spausdi tymas ir įrengimas kaštuosiąs 
na, o nuo pirmutinių lietuvių apie 20 milionų dol. ir jame ga 
tremtinių atvykimo (7—8 me lesią dirbti ne mažiau kaip 400 
tai) ligi dabar, tai yra antrasis darbininkų. Fabriko statyba 
atsitikimas, kad šis laikraštis prasidės liepos mėn., o vamz 
sutinka ką nors spausdinti apie džių gamyba tiktai sekdnčių mc 
pavergtą Lietuvą ar jos oku tų pabaigoje ir produkcija apie 
pantus. 1952 m. Lietuvos nepri 225.000 tonų per metus. Fabri 
klausomybės paskelbimo minė ko savininkai ir vadovai — vo 
jimo proga šio laikraščio redak kiečiai broliai Mannesmann iš 
cija sutiko atspausdinti tautie Duseldorfo, Vokietijos, o jų pa 
čio J. Skaržinsko suredeguotą skirtas naujos kompanijos pre 
straipsnį apie Lietuvą, tačiau zidentas irgi vokietis — Dr. Ger 
kai atspausdino, tai iš ilgo str hard Wagner, 
aipsnio pasidarė tik keliolika 
eilučių. Šiaip iš įvairių buvusių 
praeityje komitetų ar valdybų 
joki straipsniai ar raštai nebuvo 
priimami ar pažadai patalpinti farmoje įvyko pirmoji šiais me 
straipsnius nebūdavo išpildo tais lietuvių gegužinė, kurioje 
mi. šiais metais brželio 15 d. dalyvavo didelis tautiečių skai 
pati „The Sault Daily Star“, re čius.
dakcija savo „editorial page — Derybose dėl atlyginimo 
(atsieit, vedamajame) patalpi pakėlimo didžiausioje musų 
no ilgoką straipsnį „Anniversa miesto darbovietėje ,,Algoma 
ry of Enslavement . Medžiagą Steel" tarp unijos ir kompani 
šiam straipsniui, beabejo parų jos, nors ir dalyvaujant vyriau 
pino vietos valdyba ar šiaip ko Sybės tarpininkui, dar vis be 
ks tautietis, nes visas viršpami jokiu rezultatų — nepasiekia 
netas straipsnis daug kur su 
tampa su vieno anglų kalba lie 
tuviškų autorių leidinėlio teks 
tu apie Lietuvos pavergimą, iš 
kur, be abejo, šis straipsnis ir 
paimtas. Galų gale netaip svar 
bu. Svarbiausia, kad įvairiomis 
progomis kiek galima dažniau 
ir daugiau panašių straipsnių 
išviso pasirodytų ir apšviestų 
vietinius žmones, kurių tarpe 
mes gyvename ir dirbame.

RINKIMUS LAIMĖJO PRO 
GRESSIVE CONSERVATI

VE PARTIJA
Neseniai įvykusiuose Ontario 

provincijas rinkimuose mūsų 
mieste, kaip ir daugelyje kitų 
šios provincijos vietovių, laimė 
j° Progressive Conservative

tą balsavo — 5747, už liberalus 
balsavo — 4470 ir už komunis 
tų atstovą (Lab. Progressive) 
tik 452 balsuotojai.

Šiuose rinkimuose jau dalyva 
vo ir kai kurie mūsų tautiečiai 

The — Kanados piliečiai.

PRADĖS STATYTI 
FABRIKĄ.

Ontario planavimo

NAUJĄ
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— 125 metų 
mirties poeto Dionfį 
ni ir rusų okupuotoji Lietuva.
Net ir spauda įdėjo jo garsųjį

tuves nuo
■Poškos mi

Malonus prisiminimai

KITOS TRUMPOS 
NAUJIENOS.

— Birželio 19 d. Skaržinskų

Lazienki Sodai Varšuvoje
Tai tikras Varšuvos pasididžiavimas, nes Lazienki sodai yra gyvas 
garbingos Lenkijos praeities liudininkas. Įsteigti aštuonioliktojo šimt 
mečio pabaigoje karaliaus Stanislovo Poniatovskio, sodai supa impera 
toriškas vilas, teatrus ir Lenkijos didvyrių paminklus, išdėstyti paliai 
pasivaikščiojimo takus.
Beveik trijų šimtmečių laikotarpyje Lazienki sodai kartu su Varšuva 
pei gyveno nesuskaitomas svetimųjų pavergimo dienas, tačiau jų grožis 
nepasikeitė. Net ir šiandien jie yra buvusios laisvosios Lenkijos primi 
nimas, kuri vėl bus laisva. . . tačiau šiandie jie primena anuos malonius 
laikus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 erfefonas EM. 6-4182 

Toronto

— Kompozitoriai aptarė S. 
Vainiūno parašytą naują forte 
pioninį kvintetą ir nutarė jį 
įtraukti į koncertų repertuarą.

— Maskvos konservatorijos 
(Lietuvos konservatorija, ma 
tyt, nepasitikima, nes joje per 
maža rusinimo) studento Rimvy 
do Žigaičio 4 dalių siuitą simfo 
niniam orkestrui, aptartą Balsio, 
Gaudrimo, Juzeliūno ir Karpavi 
čiaus ir nutarta įtraukti į kon 
certų repertuarą.

— J. Šimkus vertina Ameri 
kos komunistą Rojų Mizarą, tik 
tai bijo pasakyti, kad jis komu 
nistas; Šimkus rašo — „progre 
syvus“... Šimkus nesusižavėjęs 
Mizaros raštais, tiktai jo „pro 
gresyvumu“... Tai ne kokia 
„draugo“ atestacija.

— Tilvyčio ir Venclovos raš 
tus išleido okupantai, bet kol 
kas nieko nauja, — kartoja „bur 
žuazinių“ laikų kūrybą, o kur gi 
sovietinė? Gėda su ja pasirody 
ti?

— Vilniaus opera pastatė uk
tų atvykimo dipukas, matyt ko rainiečio S. Gulak-Artemovskio 
munistų infiltruotas Kanadon, komišką operą „Zaporoziec za 
atlikęs uždavinį, dabar, kaip Dunajem“ (Zaporožietis už Du 
skelbia „Liaudies Balsas“, iš nojaus).
vykXS. Lietuvon. Komunistų lai — Vilniuje išleisti Tallat-Kel 

galu kraščiui „Liaudies Balsui“ pa pšos rinktiniai kūriniai chorams 
remti išvykdamas paaukojo 20 — mišriam, vaikų, vyrų.
dolerių, nors esą buvęs bedar — Kompozitorių . sąjungoje

Tariama:
BRĖDINGS

ma jokio susitarimo.
— „Algoma Steel“ kompani 

jos akcijos staiga pakilo 7% do 
lerio, kas sudaro dabartinę ak 
cijų kainą po 76% dol.

— Kiekvieną penktadienio reiškiančias dideles pretenzijas tis. Dėkingi olandai mūšio vie 
vakarą mūsų mieste įvyksta mūsų sostinės Vilniaus reikalu, tos žemę padovanojo minėtam 
vadinamieji „kengūrų" teismai, Labjausiai pasireiškiančių sto kunigaikščiui. Jis tą žemę par 
kuriuose gaudomi ir baudžiami čių yra: Mikolaičjko, K. Toro davė valdžiai už kasmetinę pen 
vyrai, kurie nevykdo burmist nia, L. Vvsatvckio „Polione siją 1.622 dol., kuri turi būti 
ro įsakymo — neaugina barz zo 
dų ar ūsų mūsų miesto kanalų lionia“ vardu. 
100 metų sukaktuvių minėjimo " 
proga. f"

Iš visur ir apie viską
IMPERIALISTAI PRIEŠ IMPERIALISTUS.

Lenkų radijas Buffale, N. Y.
Viena iš didžiųjų lenkų išei ratorius Napoleonas buvo

vijoje kolonija yra Buffalo, N. tinai sumuštas prie Waterloo, 
Y. Ten jie turi net keletą len dabartinėj Belgijoj. Anuomet,. . ... t , _> „. , „ o-*-
kiškai kalbančiųjų radijo sto ta vieta priklausė Olandijai. Na blu ir. d.el ^J8^^8- Baci.nskas K. Kaveckas ir V. Baumelis pa 
čių. Kartkartėmis is ten galima poleono priešų kariuomenei va 
užgirsti ir lietuvių adresu, ypač dovavo Wellingtono kunigaikš

L. Vyšatyckio „Polione siją 1.622 dol., 
vardu ir M. Korpauto „Po mokama jo įpėdiniams.

" . Dabar ją moka Belgija, nes
Praėjusiais metais L. Vyša 1830 metais ji atsiskyrė nuo 

Korespondentas, tyckio „Polonezo“ stočiai VK Olandijos, Waterloo mūšio vie 
. .. .... LS skyriaus iniciatyva, lietu ta atiteko jai, todėl ji turi mokė 

ti ir minėtą pensiją, kurią šiuo 
metu gauna anglas Wellesley, 
59 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ
Draugija šiemet gausiai atsto 
vauta vykusiame Bostone šuva 
žiavime. Delegatais ouvo: Po 
vilas Petronis, Bronė Petronie

esąs kilęs iš Alvito apylinkės, darė pranešimą apie masinę ir 
estradinę dainą. Diskusijose da 
lyvavo Kublinskas, Šulcaitė, 
Gaudrimas, Karosas, Bielaza 
ras, Griauzdė, Kuprevičius ir

F"""......'it ....... M ">

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

lAirvvr .x . viai su ukrainiečiais bendrai pa
IŠVYKĘ IŠ KANADOS Į siuntė raštą. Ypatingai pažymė 

LIETUVĄ ta ten stipriais šūkiais „Wilno-
APGAILESTAUJA Lwow“ sveikinant b. gen. Ma 

T_ . , . . ... . čeką. Tas raštas dar buvo per
Keturi bolševikai, privilioti skait tas iš ukrainu vienos 

paleckines propagandos, įsvy stoties iš Buffalo 
ko į Sovietų okupuotą Lietuvą, Neužmiršta apie tai paskelb 
tikėdamiesi surasti ten tary ti ir šiais metais. š m kovo m --------- ,
bau rojų . Apleidžiant Kana-įg d per M Korpanto „Polo nė ir Jurgis Mačioms. 
dą, jie turėjo išsižadėti to kraš nįa“ radijo stotį redaktorius Kaip iš delegatų pranešimo 
to pilietybės ir grąžinti popie Bohdan Pawlowicz Jaltos kon girdėti, pati organizacija, ypač 

ferencijos apžvalgoje nemažai J A V yra gerokai sustiprėjusi.
• . tavo skyrė vietos rytų Lenkijos šie Suvažiavime dalyvavę nemažai 
tuščiomis nos aptarimo reikalams. Ta pro ir žymių žmonių, pv. profeso 

ga prisiminta ir apie Vliniaus riai: J- Kaminskas, Puzinas, 
ir Lvivo žemes, kad nuo amžių Končius, dr. Repeęka ir kt. 
Lenkijos ir lenkų apgyventas Montrealio draugijos kuopa 
žemes smurtu atiduota suryti irgi yra pasipildžiusi intelektua 
(na požarcie). lais. Todėl jau ateinančiųjų me

Kas tiesa Jalta yra viena iš tų — žiemos sezonui, rimtai 
didžiausių vakarų politikų juo planuoja visą eilę paskaitų, ku 
dų dėmių, neteisybių atnešus rios labai naudingos plačiąjai 
milionams žmonių kruviną ver 
giją. Bet nemažesnis yra nusi 
kaitimas tuomi prisidengus

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Vilkaviškio apskrities.

AR SUSIDARYS 
MONTREALY CHORAS?
Atsikėlęs iš Brazilijos muzi keli poetai, kurie nurodė, kad 

kas A. Ambrozaitis yra pasiry kompozitoriai nepanaudoja sa 
žęs sudaryti didelį lietuvių cho vo kūrybai gerų lyrinių eilėraš 
rą, kuris, jo manymu, dar gale čių. '
tų pasiruošti dalyvauti ir Lietu — M. Sluckis parašė romą 
V!V Dienoje. Brazilijoje jis tu ną „Geri namai“, iš vaikų auk 
rėjo didelį ir puikų chorą, ku Įėjimo namų gyvenimo ir veik 
rio koncertais domėjosi ir gro los, budinant ten augančius vai 
žėjosi ne tiktai lietuviai, bet ir kus, žinoma, „bezprizornikus“, 
brazilai. kuriais pasižymi sovietinis gy
VIZOS BESTELIANTIEMS venimas-

Į AMERIKĄ ATSIŲSTA PAMINĖTI
JAV Konsulatas jau pradėjo Antanas Vaičiulaitis. PAŠA 

išdavinėti vizas tiems norintie KOJIMAI. Rinktinės novelės, 
ms persikelti gyventi į JAV, Dailininkas Telesforas Valius, 
kurie prašymus yra padavę ir Tiražas 1500. 1955 metai. 328 
persikėlimo bylas užvedę 1948 puslapiai. Kaina nepažymėta, 
m. spalio — 1949 m. sausio mė Išleido „Venta“, 
nesiais. Vizos duodamos persi 
kelti gyventi į JAV.

SCENOS MĖGĖ 
JŲ RATELIS

Prieš ke lėtą metų čia įsistei 
gęs meno ratelis, vadovauja 
mas nenuilstančio ir nuošir 
daus veikėjo B. Simonaičio, tu 
rinčio gabumų režisūrai, yra pa 
statę gražių vaidinimėlių. Vai 
dybą sudaro: pirm. B. Simonai 
tis, sekr. B. Jackevičius, ižd. E. 
Bersenienė ir meno reikalų ve 
deja A. Skaistienė.

Leidinys gražus, kietais vir 
šeliais, gerame popieryje.

Liudas Dovydėnas: N AK 
TIS KARALIŠKIUOSE, apy 
saka jaunimui Dail. V. Ignas. 
Išleido knygų leidykla Terra, 
3333 S. Halsted Street, Chica 
go 8, Ill. Tiražas 1000 egz. 168 
psl., kaina 2 dol. Gaunama lei 
dykloje, lietuviškuose knygy 
nuošė, pas visu slietuviškų kny 
gų platintojus.

Liudas Dovydėnas, be jokių 
abejonių, yra vienas įdomiau 

Šiuo metu sėkmingai repetuo S*Ų rimčiausių mūsų jauni 
ja Čiurlionienės operetinį veika mui litferatūros kūrėjų, šita kn 

Waynesburge, Pa JAV, vie lėlį (>Kuprotą Oželį“, kurį su yga. kaip ir eilė ankstyvesnių 
nas chirurgas, atlikdajnas aklo vaįdįns Niagaros pusiasalio lie ’ ’‘Z’--'”’" ...<>••

...... tuvju §venteje, liepos mėn. 2 
d., šeštadienio vakare, 6 vai., 
Ungaru salėje, Robinson Road, 
Welland.

tkich“ suradau tą pačią apžval metus, būdamas dar vaikas, pra — Rusijos žvejai kieipėsi į 
gą, tik jau be šios minėtos da rijo tą termometrą, bet niekam Rusijos ir okupuotųjų kraštų 
lies. Pasirodo radija gauna vie apie tai nedrįso pasakyti.
naip, o spauda visai kitaip jau IŠVYKO LIETUVON 
perredeguotus straipsnius, j. d. _

KEISTA AMŽINA PENSIJA gyvai, lengvu sultingu stilium,
1815 metais prancūzų impe A v g vienintelė taip vaizdžiai ir jaut

riai primenanti savą kraštą ir 
savus anapus pasilikusius žmo 
nes.

Knyga gaunama NL redakci 
joje.
■ Rūta Kilimonytė po pirmojo 
sėkmingo pasirodymo „Seven 
bridges for seven brothers“ fil 
me, balandžio 9 d. vėl pasira 
šė su Paramouth studija sutar 
tį dalyvauti filme „Anything 
Goes”.

nus.

Kaikurie spėlioja, jog 
rščiai“ iškeliavo ne t__ 
rankomis; jie išsivežė sąrašus 
Kanadoje gyvenanti antika 
munistų. Už ką jie tikėjosi gau 
ti extra privilegijų iš palecki 
nių.

Bet štai nelabai seniai vie 
nas tos grupės narių — Rapo 
las Klinga, kilęs nuo Biržų, pri 
siuntė laišką iš Lietuvos, nusi 
skųsdamas, jog ne taip lengva 
gyventi karo apgriautame kraš ruoštis vykdyti savo šovinistiš 
te, jog miestai neatstatomi, o kai imperialistinį nusistatymą 
kolūkiuose žmonės atrodo su iškraipant net istorinius faktus, 
vargę. Kiti trys savo laiškuose Įdomu užgirsti, kur tada gyve 
irgi gieda panašias meliodijas. no nuo amžių lietuviai ir ukrai

visoumenei. Su prelegentais pa 
sitarimai jau pradėti.

TERMOMETRAS VIDU 
RIUOSE IŠBUVO 33 METUS

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.

sios žarnos operaciją angliaka 
inai? Gal būt jie persikėlę bu siui Lawrence Mylan, užtiko 
vo Varšuvon ir Krakuvon? jo viduriuose termomentrą, 11 

Nuostabu, kad pirmadienį centimetrų ilgio.
(III. 21) „Dzienink dla Wszys Mylanpaaiškino, jog prieš 33

jų: „Varpinės šuva”, „Pabėgę 
lis Rapsiukas”, „Kelionė į pie 
vas“ ir kt., verta didelio skaity 
tojų dėmesio. Knygoje auto 
rius pasakoja apie auksinę šie 
napjūtę Karališkių lankose, to 
Ii kažkur šiaurės Augštaitijoj 
ir dviejų berniukų nuotykius 
tarp šienpjūvių, aplinkiniuose 
miškuose, čigonų tabore, po

žmones prašydami pagalbos, 
kad jie galėtų pakelti darbo na 
sumą... 2 proc. ir savikainą nu augštu žvaigždėtu Lietuvos va

Bašinskas Vytautas 1947 me mušti... puse proc. saros dangumi. Knyga parašyta

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.

prancūzų impe $ _ y/ $
Dundas-Dovercourt garažas;

| f 1244 DUNDAS ST W., TORONTO !

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body^'ender). Vilkiko pagalba.

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



žymėti, k 
vengrai Eui 
dėlės rolės nev.

TRUMPOS z
! — Vokietijos futbolo 
:nybės artinasi prie pabaiga 
Antros grupės nugalėtoju, da v 
gyvaujant RW Essen, Bremen — 
haven, Worms ir Offenbach ko Romoje, 
maudoms, laimėtoju išėjo vaka tiniame IO< 
rų lygos meisteris RW Essen, mpinis Komite 
Pirmoje grupėje kova vyksta Kiti kandidatai dar buvo Briu 
tarp Hamburgo SV ir garsio sėlis, Detroitas.
sios brolių Walters komandos — Anglijos futbolo rinktinė 
1 FC Kaiserlauten. Grupių lai viešėjo sename kontinente. Ta 
mėtojai susitiks baigminėje ko čiau jos vienuolikės gastrolės 
voje ir tokiu būdu bus išaiškin nepavyko: pralaimėta Prancū 
tas Vokietijos meisteris. Berly zijai 1:0, Portugalijai net 3:1, 
no atstovas „Victoria“ nelaimė o su Ispanija sužaista lygiomis 
jo nei vienų rungtynių. Taip—1 :1. Kitos futbolo pasekmės 
pat pietų lygos meisteris Offen Vokietija 
bach nepateisino į jį dėtas vii ge) 2:1, 
tis. Kai kurias svarbesnes pir (Vienoje) 1:4 (!!), Olandija trą vietą O. Pilnikaitė; jaunių visas rungtynes, tik pralošė P. 
menybių rungtynes stebėdavo—Šveicarija 4:1. grupėje J. Petrauskas; vyrų Australijos rinktinei, kur A. Ig

grupėje laimėjo Kazys Paršai natavičius, žaisdamas gynime, 
tis, antr^ vietą j Paršaitis, tre dirigavo visai komandai, o pats 
čią B. Kulikauskas. žaidė daugiau negu visi kiti irDr. 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.

8501

| Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse, 
f PASKOLOS: —

1
5 % % užbaigtiems namams ir statybos eigoje.

ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
plotai.

ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.

Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 
mingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 
tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius OE 1-9816.

D. N. Baltrukonis VI 7634.

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690. i'

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

Valstybinių mokesčių (income tax) blankų užpildymas;
:iį Sąskaitų patikrinimas; Suta tys; Palikimai; Pensijos;

Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen s 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei < 
mų pašalpos, -— prašome kreiptis pas:

i JOSEPH RICHARDS
įį (Augštojo Teismo Atstovas)

1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;’
| MONTREAL 22. TEL.: FI 2507.

Ji Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną. J;

J. GRAŽYS

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

šeštadieniais — vis, dienų.
Kreiptis po 6 vaL vakaro,

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SEKUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS” PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

SOMA LIETUVA

mtinin 
netekęs 

įtulo, ku 
iar, atsisa 

ir pasidarė

vicerueisteris 
, Skandinavijo 

-ries Švediją 7: 
. 9:1, Norvegiją 
6:0.

K. Baronas.
iŠ LIETUVOJE

aus miesto stalo teni 
tinęs pirmenybes lai 

>terų grupėje Stiklery 
i grupėje resp. čempio 
Saunoris, antrą R. Pas 

is ir trečią V. Baltakis. 
Dviračiu lenktynės Ryga

ilnius — Ryga, prasidėju 
gegužės 22 d., pasibaigė 

goję geg. 31 d. Pirmą vietą 
įmėjo latvis H. Japmš, antrą 
ietą lietuvis Jonas Paršaitis, 

trečią Algimantas Jucevičius 
j ir ketvirtą Kazys Paršaitis.

cO — Naujus rekordus konsta
1 tuoja „Tiesa“: stud. Siurblys 

.neis šuolyje į augštį peršoko 185 
e, ke cm, Kuncienė — 155 cm augš 
erškė tį, Kalėda nusviedė jietį 63 m

68 cm, kaunietė Petrikaitė 200 jės lietuvių krepšinio komanda Tauras 
m ą biržietis a vjena stipriausių vienetų vietoje.
Mozūra šuolyje su kaitimi per Australijoje.
šoko 3 m 50 cm.

— Sunkumų kilnojimo pir Australijos krepšinio rinkti 
menybėse lengvame svory pir nėję žaidžia du lietuviai, A. Ig 
mą vietą laimėjo J. Arvazevi natavičius iš Adelaidės (Vy 
čius, pusvidutiniame J. Plaksiu tis) ir S. Darginavičius iš Mel 
kas, vidutiniame A. Žukas, pus bournas. Gegužės mėn. po 
sunkiame Mkrtumian (ir tokių Australiją važinėjo U. S. Far 
„lietuvių“ esama...), sunkaus East Air Forces krepšinio ko 
svorio E. Jamantas. manda, kuri turėjo tris rungty

— Žemaičių plente dvira nes su Australijos rinktine ir 
, čiais varžėsi 60 dviratininkų, su kai kuriom valstijų koman

— Airija (Hambur Moterų grupėje leimėjo Ignali dom. Amerikonai parodė augs 
Austrija — Škotija nos mokytoja G. Taluntytė, an tos klasės žaidimą, laimėdami

f
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MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

| į K ' . 79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL. ;
t * I TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726 ;

ada įvyks m nubėgo per 26,5, 
ęsta pasku 

^tautinis Oli 
) posėdyje.

ninku susitikinimas Vilniuje 
pasibaigė vilniečių laimėjimu. 
5 :4 santykiu.

LIETUVIŲ KREPŠINIS 
AUSTRALIJOJE.

Pietų Australijos Krepšinio 
pirmenybėse, Vytis užbaigė 
pirmą ratą be pralaimėjimo ir 
keturiais taškais atsiplėšė nuo . . _
artimiausios komandos. Adelai nyje, to paties klubo komanda želio 10 d. Brisbanėje boksavo 

s randasi paskutinioje si dėl prarasto Australijos ir 
Nevr Zeland pusvidutinio svo 

* rio' čempiono vardo.
Vyties futbolo komanda šiais Edas.

Tel. TR. 1135

LIETUVIS LAIKRODININKAS

I ŽUKAS ANTANAS l
& 359A-8 Avė., ViBe Lasalle, Que. TR 4321 X

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

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

reikmenis su nuolaida.

* DB. DORA GORDON
f I 4 DANTŲ GYDYTOJA

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

BELILAZZI- LAMY, INC
7879 George SU,| TR 5151 f Ville Lasalle.

I Įvairi medžio 1 statybinė medžiaga. Durys, lange rėmai.
Insuliacija, 'Ten-Test, Masonite, statybinis popčmds.

Lietuviška motery kirpykla
DARO SU RAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

LJMKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
. Sav.. B IRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
2521 CEUTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co. I

į1 Savininkai-panevėžiečiai
.f MCHAZANAS ir A. ANŠELEV1Č1US. 1

Visokū tusi namams ir jų apstatymui reikmenys.
Lietuviams specialios nuolaidos. »

409 NOTJ IE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 $

OTIĮIDE luxe dry cleaners
143—8th AVENUE, LACHINE | 

lAiJE 7-^5727 Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

__  Vilniaus ir Minsko boksi buvo geriausias žaidėjas aikštė metais nelabai gerai stovi, nes 
je. jos kapitonas A. Kitas išėjo

Su įvykstančia Olimpiada Žaisti už Italus (Juvenius), ku 
1956. Melbourne, pirmą kartą ris yra vienas iš geriausių cent 
Australija turės krepšinio ko ro puolėjų P. Australijoje, bet 
mandą Olimpiadoje, į kurią A. nežiūrint to gal surinks pakan 
Ignatavičius ir S. Darginavi karnai taškų, kad pasiliktų pir 
čius turėtų pakliūti bei L. Balt moję divizijoje, kitokiu atveju 
runas bus jos treneriu. kris į antrą diviziją.* *

Kai Vytis piramuja krepši Pran Mikus-Mikutavičius bir

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ....................0.90
Skrybėlė ....................0.85

Paimam iŠ namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
t TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—-MONTREAL.

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audmių

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

VALOME — P R O S 1 J A M E. U
Paimame iŠ namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

tttmmttumtwtmnttttmtttmttttmmmmmtttmmmttttmmmtmmmtt
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

::rnntmmtn»mnni»>«n:n»i»uiutumwMnw:»mmtmm»tmnnKWttt»

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS J
X p e «■ '!
| MONTREAL ENTERPRISES Reg’d t
| Tel. RA 7-3120 |
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 I
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HAMI LTOM
HAMILTONE ŽADA PADAUGĖTI ORGANIZACIJŲ

Tiktai kaikas iš hamiltonie Kanados lietuvių įsikūrimo is 
čių žino, kad Susivienijimo Lie torijoje užima palyginti labai 
tuvių Amerikoje pirmoji, kuopa svarbią vietą. Hamiltono lietu 
Kandoje buvo susikūrusi nie vių įnašas į Kanados lietuvių 
kur kitur, bet kaip tiktai Ha bendruomenės gyvenimą yra 
miltone, ir tai įvyko 1916 metų itin žymus. Labai gaila, kad ne 
gruodžio 3 dieną.

Taip yra įrašyta į Susivieniji 
mo Lietuvių Amerikoje Centro 
kuopų registracijos knygas.

Kas tiksliau žino šią datą? 
Būtų gera, kad tie Hamiltono 
lietuviai, kurie dalyvavo anuo 
se SLA susirinkimuose, kad 
šias žinias patikslintų. Tai bū 
tų jau dokumentas Hamiltono 
lietuvių istorijai, kuri anaiptol 
neprasidėjo po Antrojo Pasauo 
linio karo, kai qia pradėjo iš už 
Atlanto plaukti dipukai.

Hamiltonas, bendrai imant,

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

atsiranda žmogus, kuris tą ne 
tolimą praeitį atkurtų, surin 
kęs visas žinias, ypač-kol yra 
dar gyvų jos kūrėjų.

Ta pačia proga reikia pažy 
mėti, kad yra rūpesčio Hamii 
tone atkurti Susivienijimo Lie 
tuvių Amerikoje, sutrumpintai 
vadinamą SLA, kuopą. Jos at 
kūrimu yra susirūpinta. Tai 
bus ir gražus ir naudingas dar 
bas, nes ši savitarpinės pagal 
bos, seikatos ir gyvybės draudi 
mo organizacija, kuri yra pa 
triotinė, yra labai svarbi. Todėl 
hamiltoniečius, kurie imsis ini 
ciatyvos atkurti SLA Hamlto 
no kuopą, reikia tiktai pasvei 
kinti, o hamiltoniečiams palin 
keti, kad jie šią kuopą padary 
tų verta pirmosios Kanadoje 
SLA kuopos vardo.

Hamiltonietis.

| HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 
$ Geriausius vyriškus ir moteriškus &
ft kostiumus ir paltus SX siuvatik x
I G. PALMER CUSTOM TAILORS į 

Geriausia medžiaga ft
pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. ft

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. ft 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X

Sav. G. Palme r-P aiiliūnas. X
d

| Carlton Clothes Shop
L LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
1' Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
j* rūbų siuvykla.
© Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
A Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
'i Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus
'? ir nesame patyif nusiskundimų.
© Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai,
S ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
i Telef. J. A. 2-6439.

::

::

■piDoun
• V ' ■ .L: ■' Tfl |

PERKATE ai PARDUODATE?

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

Kompetetingo

i; Atkelta iš 3-čio psl. 
dėl jie daugiau ar mažiau laiko 

į; si nuošaliai ir neprisideda prie 
j: Vokietijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos... Mano manymu yra 
;■ geriau priklausyti studentų są 
s jungai, negu gyventi atsisky 

rus, juoba, kad mūsų skaičius 
i: ir taip jau yra mažas.

1950 metais įvykusiame Vo 
kietijos lietuvių studentų šuva 

i! žiavime buvo išrinkti VLSS* 
Centro Valdyba, Kontrolės Ko 

;• misija ir Garbės Teismas. C V 
į; pirmininku buvo V. Natkevi 
;• čįus, užsienio reikalų referentu 
į! J. Norkaitis ir įgaliotinis Ang 
!; lų zonai Alg. Gintautas.. Už jų 
į; atliktą darbą tenka jiems pade 
i: ka. Jie gan gerai savo darbą at 
į; liko. Šie organai VLSS vadovą 
i: vo iki š. m. kovo 5 dienos, nors 
i; jų kadencija jau seniai buvo pa 
į; sibaigusi. Esant nepalankioms 

sąlygoms, naujus rinkimus te 
i; buvo įmanoma pravesti tik šiais 

metais.
b Su CV pirmininko sutikimu 
į: 1954 metais rugpjūčio 10 die 

ną susirinkę Bonnos lietuviai 
p studentai išrinko Rinkimų Ko 
į; misiją, susidedančią iš trijų as 
p menų; jai ir buvo pavesta pra 
į' vesti naujųjų VLSS organų rin 
p kimus. Š. m. kovo 5 d. bvuo pa 
i; skelbti rinkimų rezultatai. Nau 
i: j?ją Centro Valdybą dabar su 
p daro: pirm. Pr. Jurkus, sekr.

K. Dirkšaitis (abu gyvena Bad 
p Godesberg, Schloss Annaberg) 
p ir narys A. Jasaitis (Karlsru 
:• he), šalia C V išrinkti ir Gar 

bės Teismas su Revizijos Ko 
!■ misija. Kiekvieną iš šių organų 

sudaro du asmenys.
p Gal vienas kitas pagalvos 
P apie sąjungos tikslą. VLSS sta 
p tute šiuo klausimu yra šitaip 

pasakyta: apjungti visus Vokie 
p tijos universitetuose studijuo 
p jančius lietuvius studentus aka 
p deminio mokslinimosi, ugdymo 
p si, tautinio darbo ir šalpos tiks 
p lais. Naujoji C V nori be to vi 

sus lietuvius studentus Vokieti 
p joje, kurie dar nepriklauso są 

; jungai — o tokių tikrai yra — 
p įtraukti į VLSS’. Ji taip pat ap 
p siėmė tęsti prieš dvejus metus 
p nutrauktą Pasaulio Lietuvių 

Studentų Sąjungos organizavi 
p mo darbą. Tas klausimas išky 
p la vis naujai, kai reikia lietuvius 
p studentus atstovauti tarptauti 
p nėse studentų ir pan. organiza 
p cijose.

Toliau bus stengiamasi iš 
naujo užmegzti ryšį su šalpos 
organizacijomis, kad padėjus 
pinigiškai nepajėgiems studen 
tams, o tokių yra Vokietijoje 
nemažai. Nepamirškime, kad 

metams, jei norime laimėti skaičius kas metai priauga 
m nes juk Lietuvių Vasario 16

—1 Laose“ komunistai prade Gimniizija išleidžia vis naujas 
Tai yra visiškai teisinga, jo sukilimą. Tokia Maskvos tai laidas. Gimnazijoje esan mo i 

Nuostabiai Bimbai atėjo gal ka ir sugyvenimas. mus išleiko užjūryje susidarę
von teisinga mintis pabrėžti. J ’ -g- baiSusiais

Laimtlr i r 11 ni H O Xvlfl

no manymu, tokiais reikėtų nė 
kiek nemažiau susirūpinti ir ko 
kiu nors būdu jiems padėti, nes 
brandos atestatas dar nėra ga 
lutinis ir augščiausias tikslas. 
Nereikėtų jų apleisti pusiaukę 
lyje. Ateities Lietuvai jie ga 
lės būti daug naudingesni bai 
gę augštąjį mokslą.

Nepamirština parama, kuria 
užjūryje gyvenantieji tautie 
čiai mūsų studentijai iki šiol su 
teikė, bet tai buvo visdėlto re 
ti ir tik vienkartiniai atsitiki 
mai; už tai priklauso jiems nuo 
širdi padėka. Baigdamas norė 
čiau iškelti lietuvių studentų 

Dr. rėmėjų būrelių mintį. Tai rašy

Hamiltono lietuviu
DĖMESIUI

JAUČIAME MALONIĄ PAREIGĄ PRANEŠTI APIE NAUJAI SU
KURTĄ PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ, NEKILNOJAMO TURTO PIR

KIMO PARDAVIMO BENDROVĘ —

REAL ESTATE
HAMILTONE

KADRAS GERŲ, PATYRUSIŲ PARDAVĖJŲ YRA PASIRUOŠĘS 
JUMS PATARNAUTI. SUTEIKIAM VISOKERIOPĄ PAGALBĄ, 
PASKOLŲ (MORGIČIŲ) IŠRŪPINIMUI, ĮMOKĖJIMAMS (DAWN 
PAYMENT) IR TT.
VISAS SAVO PROBLEMAS NAMŲ, BIZNIŲ, ŪKIŲ PIRKIMO, 
PARDAVIMO ATŽVILGIU SU PASITIKĖJIMU PAVESKIT MŪSŲ 
ĮSTAIGAI:

Steadman
Kronas &

Valevičius
REAL ESTATE

4

ĮSIDĖMĖKIT MŪSŲ BROKERS ADRESĄ:

761 MAIN St. E., HAMILTON, ONT
(prie Sherman-Main) 

IR MŪSŲ TELEFONĄ

LI9-2448
JUOKDARIAI... dėl Rusijos vagystės ir klesti... ekonominiai sieks pasaulį už

Atkelta iš 2-rn nsl geriau negu kukurūzai... valdyti. Mūsų pusėje, pinigų
_. y . , .. n- vienų neužteks. Grįžtu iš Rusi

„Dipukų rašytojų draugija . ’ jos įsitikinęs, kad mums reikia
piktai suriko apie literatūrines Bimba pacitavo negrų laikraš gilaus galvojimo ir planu ilgie
vagystes... Nagi, žiūriu, grupė Čio „Freedom" šūkį: „Kur vie j 
Chicagos dipukų nusavina Lie nas pavergtas, tenai visi rete §ias rungtyn'es“ 
tuvos kalbininkų milžinišką dar žiuose“. 
bą ir rengiasi išleisti „Žodyną“. 
Ar jie gavo leidimą iš autorių? 
Kada jie gavo leidimą?

Profesorius J. Balčikonis ir Taip ir yra: kur vienas paverg 
jo bendradarbiai tikrai užprotes tas, ten ir kiti yra pavergti, 
tuos“.

Taigi, kad neprotestuos. Pru padaryta Pabaltijo valstybėse Altą, T. F aukotojų sąraše 
seika nors ir komunistas ir jau ir satelituose. Bravo, Bimba, vėlė 2 nemalonios klaidos, 
propagandos specas, o vis dėl nors kartą prasitarė... Tiktai, rios pataisomos: 
to nežino, kad didžiausis litera ką pasakys bosai? 
tūrinis vagis yra jo garbinamo Mandrapypkis.
ji Sovietų Rusija. Rusija nėra

SPAUDOS APŽVALGA...
ką, kas tiktai jai patinka. Bet ir Atkelta iš 2-ro psl. 
ji pati nesinaudoja tuo Copiri vistiek yra užkariauti pasaulį

i, išeina taip: aš va komunizmui. Bet Maskvos ko

patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKEVIČIŲ ... LI 9-4121.

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

; RID OUT REAL*iSTE 
| KANADOS STAMBI AUS REALTORIAI 
g Skyriai visoje Ontarijoje.

TILLSONURG - DELHI, Ont.
BUS LABAI ĮDOMI GEGUŽINĖ

Liepos 3 d. (sekmadienį) gyvas, skaitlingiausiai atsilan 
Tillsonburgo liet. ūki. klubas kykit! Turėsit progos pasima 
ruošia visų apylinkių lietuvia tyti su senais prieteliais bei pa 
ms susiartinimo dieną. Ta pro žjstamais.
ga pasižadėjo atvykti daugelis Visos iškilmės įvyks St. Au
svečių iš Amerikos ir iš įvairių gustinavičiaus ūkyje (piknikų Taigi, i____  _ --
Kanados vietų. Numatyta pa aikštėj), RR 4 Tillsonburg, gįu įr tu voki Įr jį vagia ne tik munistai dabar pasidarė komu 
ruošti įvairių pramogų, kaip Ont. tai literatūrą, bet ir motorus ir nistiško pasaulio buržujais. Jie
sportas, žaidynes ir kita. Taip Bus gera muzika. Pradžia 2 visa) ką tiktai nučiumpa... To valdo imperija nuo vidurio Vo 
gi bus išmėgintos jėgos ant sto vai p. p. L ■■■■,— JL JL , .. kietijos ir Kinijos sienų. Jie pra
ros virves tarp amerikiečių ir Pelnas skinamas lietuvių na cIINKIAI cpRrA deda turėti nuosavybių, auto
kanadiečių bei kitų dalyvių, mams. SUNKIAI SERGA mobijiU) televizijos aparatu,
Tad apylinkių lietuviai, kas Rengėjai: T. L. ūk. Klubas. T —’ —-- ’

KLAIDŲ PATAISYMAS. beveik niekas nesirūpina.
„N. L.” Nr. 22(422), 6 pus

Taip yra Rusijoje ir taip vėliau lapyje patalpinta Edmonton, 
------ įsi

ku

sąEdmontono TF aukotojų 
rašė:

Aukojo po 5 dol., praleista 
Jogaldai; akojo po 2 dol. ne VI. 
Lelicis, bet Zaleskiai.

Už klaidas atsiprašoma.
TF ir Šailp. F. Įgaliotas 

Edmontone.

PADĖKOS

LONDON, Ont
SKAUTŲ VASA ROS STOVYKLA

Londono lietuvių skautai va kelinti metai tinkuoja 
saros stovyklą Šiemet rengia pastatus iš vidaus. Jis jau ima 
nuo liepos 15 iki 20 dienos, didesnes rangas ir turi 12—18 
Stovykla bus, kaip ir pernai, to darbininkų.
je pačioje vietoje — J. Bersėno „ . ... . , . ,
ūkyje, Mt. Brydgesf apie l2 Bronlus M1S1US.
myliu į vakarus nuo Londono. de Y™ paemes statyti keliolika 

Stovyklauti maloniai" kviečia nam?- TaiP PatT nan\u* stato Pa
mi netik skautai, bet ir visi Lon 
dono bei apylinkių lietuviai— 
berniukai ir mergaitės. Norin 
tieji stovyklauti registruojasi 
pas ps. O .Gešventą, Londone, 
106 Inkerman St., tel. 7-9993.
LIETUVIAI AMATININKAI

Malonu pažymėti, kad nors

įvairius

L ■■■ " « JI?

SUNKIAI SERGA
VĮ, V A4.1JVU UjJUlCJLU,

Londoniškis Simas Žulpa su šaldytuvų, net vasarnamių. Ta 
nkiai serga ir dr. A. Kavecko čiau, nepadarykime klaidos jų pP11 
gydomas guli Victoria Hospi žodžiams tikėti. Kad ir neturė rauIaiciams« 
tai, 5 augšt., 516 kambary. sime su jais karo būsimoj'e atei

Jam padaryta sunki skilvio tyje, gali būti teks rungtis sun 
operacija. L. E-tas. kiau negu karas. Jie idėjiniai ir

Nuoširdžiai dėkojame p.
Valaitienei, Kun. L. Kostize damas kaipo pavyzdį turiu gal 
nui, pp. Milkeraičiams, pp. Pil voje Lietuvių Vasario 16 Gim 
viniams, pp. Puodžiūnams, pp. nazijos rėmėjų būrelius. Balfas 
~ ’ -v' , pp. Mačiams, p. paskutiniu metu irgi nustojo
Mertins, J. Vonžudienei ir vi šelpti studentus. Nežinia, ko 
siems kitiems, kurie mus užjau dėl ši šalpos organizacija ne 
tė ir padėjo palaidoti mūsų my kreipia dėmesio į Vokietijos lie 
limą mamytę. tuvius studentus.

Duktė ir sūnus su šeima. K. Dikauskas.

rdavimui ir p. J. Ordas. Pr. Ru 
šinskas yra nupirkęs didesnį že 
nės plotą prie Riverside drive 
ir baigia ruošti sklypus naujų 
namų statybai.

AUKA 16 VASARIO 
GIMNAZIJAI

Londoniškiai 16 Vasario 
ir mažoje Londono' lietuvių ko gimnazijos namų fondui suau 
lonijoje keli tautiečiai gražiai kojo' 107 dol. Pinigai nusiųsti 
verčias. Aleksas Bartkus jau per Šalpos Centrą Toronte.

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, 
į 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

j | (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440. |
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Į SUSISIEKIMO PARODĄ, 
kuri vaizdžiai pavaizduoja visokius susisiekimo at
sitikimus — susidūrimus, nelaimes ir tt.
Paroda veikia kasdien La Fontaine parke, Sher 
brooke ir Calixa Lavallee gatvių kampe.

Jonas Ladyga.

BALTŲ FEDERACIJOS SURUOŠTO BIRŽELIO 14 D. 
MINĖJIMO TORONTE ĮSPŪDŽIAI.

Ir šiemet, vadovaujant estų mus, kas darė gražų paveikslą 
pirmininkui, minėjimas praėjo scenoje. Įspūdingiausiai net pa 
labai iškilmingai. Publika rin sirodė „Varpo“ choristės (vy 
kosi gana punktualiai, jog mi riškieji dėvėjo smokingus), ką 
nėjimo programa galėjo prasi publika ypatingai pastebėjo, 
dėti 4.15 vai. Nors po anų nelaimingų 1941

Kad pats minėjimas neperil metų dar nepraėjo taip daug 
giausiai užsitęstų, dėl ko vi laiko, i rKanadoje gyvenančių 
suomet buvo girdėti nusiskun pabaltiečių, turbūt, nėra nė vie 
dimų, šį kartą kalbėtojų skai nos šeimos, kuri būtų nepalies 
čius ir jų kalbų ilgis buvo api ta bolševikinio žiaurumo, rei 
brėžtas, jog ligi 5 vai. buvo kia konstatuoti vis didėjantį 
baigtos Federacijos pirmininko pabaltiečių atšalimą minėtam 
p. Riisna, miesto burmistro p. protestui. Galima įsivaizduoti, 
Phillips, Ontarijos provincijos kad šitas faktas sulaiko ir pa 
ministerio pirmininko atstovo, čią federacijos valdybą nuo to 
prieš keletą dienų į Provincijos lesnių ir didesnių užsimojimų, 
seimo naujai perrinkto p. Ya 
remkos ir imigracijos ministerį 
atstovaujančio p. Carrier kai 
bos.

Laikui sutaupyti šį kartą ne logijos kursą Toronto universi 
buvo įdėta 15 minučių pertrau tete ir atidaro savo dantų gy 
ka. Prakalbos visų trijų Federa dymo kabinetą.
ei jos tautų atstovų buvo su Universitete dar studijuoja 
jungtos su jų chorų pasirody dantų gydytoja p. Zubrienė. 
mais. Pabaltiečių chorai, kaip §V. ANDRIEJAUS 
iš daugel žinovų jau anksčiau liuterionių bažnyčioje, Carlton 

snyuaus vaiuyuuu isjj-ju m. ". ' . i ' . T . .° ’ ° J ---------- — “ jm. >10 u\.puo j J.,

išrinkti: L. Balsys, K. Vilčins ™ncias 761 lovą patalpas, esan ima pirmas vietas Toronto mu 2 vai. po pietų, lietuvių pamal 
dos, kurias laikys vietos kuru 
gas ir kunigai svečiai iš Čika 
gos: Martynas Preikšaitis ir 
Ansas Trakis. Giedos Čikagos 
parapijos choras ir gros dūdi 
ninkai. Kun. dr. M. Kavolis. 
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
suvažiavimas įvyks Toronte lie 
pos 2—3 d. Jame dalyvaus US 
A ir Kanados lietuviai evangeli 
kai, kurie veikia krikščionybės 
sąjūdžio Pasaulio Liuterionių 
Sąjungos padalinio rėmuose. 
Dienotvarkėje numatyta tarp 
kitko liepos 2 d. 8 vai. vak. kul 
tūrinis pobūvis YMCA salėj, 
College ir Dovercourt kampe. 
Meninę programą išpildys Či 
kagos solistai, choras ir dūdi 
ninkai ir atskiri pranešėjai, o 
vaišės yra Toronto parapijinio 
moterų ir jaunimo ratelių ran

MONTREALIO SKAUTŲ 
VASAROS STOVYKLA. 
Montrealio Skautų Tuntas 

raibio ūkyje, 6 mylios nuo Ri skelbia, kad šios vasaros Tun 
gaud, prie 17 kelio. Pirmasis to stovykla įvyks liepos mėn. 
stovyklos laužas — Pasveikini 23‘ — rugpjūčio mėn. 1 dieno 
mas Tėvynei — įvyks šį šešta mis, Ingelwood vietovėje, 40 
dienį, liepos 2 d., 8,30 vai. vak. mylių į šiaurės vakarus nuo To 
Sekmadienį, 10 vai. ryto — pa ronto. Stovykloje dalyvaus 
maldos; po pamaldų vėliavos apie 150 skautų-čių iš dauge 
pakėlimas ir stovyklos atidary lio Kanados miestų. Joje galį 
mas. Penktadienį, liepos 8 d. dalyvauti kiekvienas skautas ir dieninė lituan. mokyklos Tėvų 
8,30 vai. įdomus laužas. Šešta skautė. Stovyklos mokestis 15 K-tas nustoja vieno iš savo vei 
dienį liepas 9 d. 8,30 — pasku dol. asmeniui, į 
tinis stovyklos laužas — Tėvy kelionės išlaidas. Neskautams zdingos mokinės Birutės. F 
nės Ilgesys. Sekmadienį, liepos stovyklos mokestis yra tas pa nia Daniliauskienė visa širdimi gurnui tą dieną išeis autobusų 
10 d., 10,30 vai. — pamaldos, ts, tačiau jie turi patys apsimo buvo atsidavusi savo darbui. Ji iš Rosemount ir Verdun ir grįš 
po' pamaldų vėliavos pakeli keti kelionės išlaidas. Neturtin visuomet suprasdavo mokyklos vakare. Smulkesnė informacija 
mas, įžodis, : _ ...
mas, etc.

Po pietų pasirodymai, žaidi 
mai ir 4 vai. vėliavos nuleidi 
mas ir stovyklos uždarymas. 

SAVANORIŲ - KŪRĖJŲ 
visuotinis susirinkimas šaukia 
mas liepos 3 d. AV bažnyčios pinsis ir kelione ten ir atgal, 
salėje, tuojau po pamaldų. ’ F
Montrealio skyriaus narių daly lyvaus^ Kanados 
vavimas susirinkime būtinas. 

Valdyba. 
KLB MONTREALIO Seime 
lio Prezidiumo pirmininkui S. 
Naginioniui išvykstant atosto 
gų, jo' pareigas nuo liepos 1 d. 
iki liepos 17 d. eis vicepirminin 
kas D. Norkeliūnas, 5637 Jean 
ne d'Arc St., telef. RA 7-3120. 
SEIMELIO prez. pirm. inž. 
St. Naginionis išvyksta atoeto šią progą ir leisti savo vaikams ateičiai, 
gų į Floridą. ne vien tik pastovyklauti, bet
PP. NAGIŲ šeima išvyko atos taipgi pažinti Kanadą ir susitik 
togų į lietuvišką kaimelį —ti su visais Kanadoje gyvenan 
pas pp. Tamošaičius, R.R. 1, čiais lietuviais skautais. 
Kingston, Ont. 
SERGA p. Linkūniene ir turi 
ilgesnį laiką ilsėtis. Rozmuntie 
tė p. Petrauskienė taip pat ser pp. 
ga. P. Gečui Lachinės ligoninė traukė per 150 asmenų

NERINGOS SKAUČIŲ 
TUNTO STOVYKLA 

prasideda birželio 30 d. p. Sk

INŽ. DANILIAUSKO ŠEIMA 
APLEIDŽIA MONTREAL!.

Su ponios Daniliauskienės iš 
važiavimu, Rosemounto šešta

MOKYKLŲ GEGUŽINĖ 
LIEPOS 17 D.

Montrealio lituanistinių mo 
kyklų seklbta gegužinė liepos 
3 d. nukeliama į liepos 17 d.

Gegužinei rengiama įdomi 
įskaitant visas kliausių narių, o IV skyr. pavy programa ir laukiama svečių iš 

. Po tolimesnių vietų. Svečių pato

specialybių įteiki giems vaikams mokestis gali reikalus ir 
būti dalinai sumažintas. Prašy 
mus reikia 
ms.

Pirmose 
dalyvaus ir 
St. Naginionis, kuris taipgi rū

įteikti draugininką

stovyklos dienose 
tuntininkas psktn.

kiekviena proga sekančiame „NL“ numeryje.
stengdavosi dirbti jos labui. EKSKURSIJĄ į Ottawą ruošia 
Jos taikingas, simpatiškas bū YMCA aplankyti parlamentą, 
das mums ilgai pasiliks atmin muzėjus ir kt. Išvykstama pen 
tyje. Apgailestaudami jos ir jos ktadienį rytą, grįžtama vakare, 
šeimos išvykimą, linkime pp. Kelionė į abu galu 5.40. Sužino 
Daniliauskams sėkmės naujoje ti telefonu: DO 4639.
vietoje. Rosemounto šeštadien. KEREVIČIUS Ville Lasalle,

4-pe Avė, statosi namus.
l* GENERAL ligoninė iš dviejų 

turėtų patalpų persikėlė į nau 
jas, moderniškai įrengtas ir tu teko girdėti, neginčytinai už jr Jarvis gt. kampe, liepos 3 d

V. Anysienė.
DANTŲ GYDYTOJOS.

Dantų gydytoja p. Sadaus 
kienė baigė pakartotinį odonto

Visą stovyklavimo laiką da 
: Rajono Dva 

sios Vadovas psktn. tėvas S. 
Kulbis, S. J. ir Rajono Vadei 
va sktn. J. Bulota.

Registruotis galima pas ps 
ktn. S. Naginionį, telef. TU 
8166 ir s. v. vyr. skilt. J. Pienai 
tį, RA 2-4449, 
dol. asmeniui. Registracija bai Susirinkimas, VI.27 praėjo 
giama liepos 17 d. sklandžiai. Gražiai užbaigti pir

Tėvai yra prašomi išnaudoti mieji metai ir numatytos gairės

mokyklos
Tėvų K-tas ir Mokytojai.

PLIAS MONTREALIO 
skyriaus valdybon 1955-56 m.

čias Pnie ir Cedar gatvių kam zikaliniame gyvenime. Šitą die 
pe. ną buvo įdomu juos pamatyti
STATYBOS darbininkų unija greta vienas kito savo išorine 
pareikalavo, kad visi statybos išvaizda ir savo muzikaliniu su 
darbininkai būtų paleisti atos gebėjimu.
togų nuo liepos 15 iki rugpjū Estų kompozitoriaus p. Ka 
čio 1 d. Darbdaviai nesutinka samets sukomponuotas ir jo pa 
ir reikalauja arbitražo. ties diriguotas, estų moterų

DVI MIRTYS AUTOBUSŲ šoferiai ir kiti choro sudainuotas „Requiem“
l\4irė rosmuntietis, namu sa darbininkai susitarė su kompa buvo labai gerai pritaikytas mi 

vininkas, Vytautas Griganavi oija ir nestreikuos. Šoferiai ga nėjimui ir rodė kompozitoriaus 
Psktn. St. Naginionis, čius, turįs per 50 m. amžiaus, vo " ’ -.———i.— --

kilęs iš Kovarsko vai., Ukmer ct- 
gės ap. Palaidotas per AV baž vo 
nyčią birž. 28 d. Velionis pali 
ko nuliūdusią žmoną ir dukterį. 
Į laidotuves buvo atvykęs iš

SJaįs;.Grįa_na Joniškio k’kt“.*rkjonuose’ hgi ge 
gūžės 20 dienos sėjos planas 
buvo įvykdytas tiktai apie 5%. 
Vilkaviškio, Varnių ir eilėje ki 
tų kolūkių visai sužlugdytas pa 
šarinių sėjimas.

— Rudaminos, Šiaulių, Pagė
gių rajonuose masinų-traktonų tauta vaikščioja keiią despera 1 arYba Amerikoje liepos 2 d 5 
stotys sudarė tokias dideles bri cijos Choras pritaria: Maža" 
gadas, kad kolūkiai negali jo tauta nega SUnku kryžių. Rauda

ir tragiškas solisčių klausimas: 
Kodėl, už ką, nepalieka be atsa 
kymo: Dievo valiai atiduoda 
ma viskas. Choras užbaigė baž 
nytine ekstaze garbindamas 
Dievą.

Šitas Requiem yra didelis 
įnašas į estų muziką.

Latvių moterų choras, vado 
vaujamas p. Erikos Freimanie 
nės, gražiai sudainavo tris lat 
viškas dainas: Eik su Dievu, sū 
nau, Karaliaus duktė 
lis, su įprastu latvių chorams 
subtilumu.

Minėjimą baigė

kas, J. Bulota; rev. kom-jon: 
V. Stnakevičius, J. Aniolaus 

įmokant po 5 kas.

Tuntininkas.
LDD PIKNIKAS

Staniulių vasarvietėje su 
o— — '------- ------------- - —o------- naunv pvi jlukj cioixxviiU, SUVcl

je padaryta^ operacija. Operuo žiavusių savo mašinomis. Pir 
ta R. Jurkštienė. Dr. J. Šega mininkas J. Bakanavičius gra 
mogas operuos ir p. Mažulai žiai šeimininkavo. Pikniką pui 
tienę. Susirgo Nelė Šipelienė ir kiai pravedė W. Kiškis. Gausi 
paguldyta į Verduno ligoninę, loterija turėjo didelį pasiseki

> 1 dol. dienas priedo ir po 2 muzikalinį gabumą. Publikos 
. kas valandą. Tarnauojai 
i sutrumpintas valandas 
pat atlyginimą.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Panevėžio, Molėtų, Biržų,

vičius, žinomas lietuvių biznie 
rius.

r? - ’ ------- ----------- ------------- 1 r---------- Mirė Magdalena Beržinskie
SUGRĮzO iš Europos p. G. Lu mą ir atnešė pikniko rengėja nė, 68 metų amžiaus ir palaido 
košiutė, viešėjusi ten kelis mė ms pelno. Šauniai grojo ir pik ta per Šv. Kazimiero bažnyčią, 
nesiūs ir apvažinėjusi didelę da nikautojus linksmino P. Petro 
lį visos Europos. P-iei Luko njo ir J. Mačionio muzika. Lai 

.?ur°Pa Pykusi. Pary kas kražiai praleistas gamtoje.
žiuje ji pažino daugelį lietuvių, šeimininkas, Jonas Staniulis, B___ , ____ _____
kurie Montrealio lietuviams at pasveikintas ir pagerbtas kaip ASTRAVAS Jonas pardavė mis pasinauodti. Traktoriai
siuntė sveikinimų. varduvininkas. Ville Lasalle neseniai pastaty stovi — nuostoliai auga.
GAURYS Jonas, drauge su p; KUNIGAI iš JAV lankėsi Mo tus didelius namus ir per p. — Labai suvėluota Lietuvo

Baltrukonį pirko dar didės je sėja kolūkiuose, nors nors ko 
nius, 8 šeimų, Sherbrooke E. munistai išleidžia tūkstančius 
JONINIŲ vakarienė, kurią ren propagandinių lapelių ir į kol 
gė AV salėje KLKMD, praė chozus siunčia daugybes agita 
jo gražiai. Svečių buvo apie torių. 
150. Pagerbti Jonai — klebo 
nas, T. Raibužis ir kt.
LANKOSI iš Chicagos ir vieši 
pas pp. Barauskus ir pp. Bari 
sus Albinas Valentinas, Simas
Kašelionis, A. Vinogradovas su
žmona, Aleks. Luksys ir Jonas bendroje kovoje už lai 
U? 11 <1Iri o Iziirirx mOcinO lOm *

Linkunu, išdirbęs Canada Steel ntrealy; kun. A. Petraitis, vie 
Co 25 metus, taip pat apdovą sėjęs pas pp. Rukšėnus ir kun. 
notas auksiniu laikrodžiu. -
PRANEVIČIUS, jr„ Ville La 
sale, Broadway, statosi namus.

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.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

: DR. J. M A LI ŠKA
:: priima: 9 a. m. — 10 p. m. :

5303 Verdun A., Verdun,
Tel.: TE 4647

I
 NOSIES, GERKLĖS ir 

AUSŲ SPECIALISTAS 
ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND 
956 SHERBROOKE E.Tel.: FR 7684. EX8822

SŪNAUS susilaukė Adomo Jo 
co šeima. Naujagimis pakriks 
tytas Ričardu Adomu.

Dabužis, praėjusį sekmadienį 
A V bažnyčioje laikęs pamal 
das. Kun. A. Petraitis aplankė 
ir NL redakciją.
PUIDA Aloyzas, dailininkas, 
dirbąs miškuose, lankėsi Mont 
realy ir viešėjo pas pp. Čap 
kauskus, kurie atostogavo už 
Rawdono.
MAČIUKO Mamarto siuvyk 
los (81 St. Zotique East) abo 
nentų prizus užpraėjusią savai 
tę laimėjo A. žižiūnas Nr. 66 ir 
praeitą savaitę O. Sabalienė 
Nr. 67.
AMBRAZAS Kazys turėjo va 
žiuotės nelaimę, bet atostogų 
išvyksta į Washingtoną.

Budrikis, kurio mašina, jam pa 
čiam vairuojant, visi čikagie 
čiai važinėjasi, leisdami dviejų 
savaičių atstogas. Atvykę per 
New Yorką, grįžta į Čikagą per 
Torontą, Detroitą ir tt.

SUSISIEKIMO PARODA,

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

ga jis buvo išklausytas dideliu 
už įdomumu, dėl jo mūsų tautas 

liečiančio turinio, ir jos šiltai 
priimtas. Tik deja, nesuprasda 
mi estų kalbos, negalėjome pil 
nai įvertinti jo turinio, nors ir 
buvo padalinta vertimu į anglu 
kalbą.

Deklamatorė giliu dramati 
niu balsu metė skausmo ir de

VI • 4A1VV.V1U Al JUU4411A1Vsperacijos šauksmą į pasaulį: kose ‘ 
tautos kūnas naikinamas, lais LIETUVIŲ LIUTERIONIŲ 
ve paminama, tironai žudo ir „ , . v . .. _ ,Y,*■ ............. . Inrtrho Amorilmin hnnnc Z H

vai. po pietų posėdžiaus Rede 
emer Lutheran Church, Bloor 
ir Indian Road kampe. Daly 
vaus kunigai ir atstovai lietu 
vių parapijų USA ir Kanadoje, 
kurios veikia Lutheran World 
Federation žinioje.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
SĄSKRYDIS KANADOJE.
Liepos 2 ir 3 dd. Toronte, sa 

vo naujoj Grace liuteronių baž 
nyčioje, 1424 Davenport Rd., 
tel.: OL 4813, įvyksta didelis 
sąskrydis, į kurį kviečiame vi 
sus Kanadoje gyvenančius lie 
tuvius evangelikus. Sąskrydy 
je dalyvauja trys kunigai: J. 

Minėjimą baigė Lietuvos PauPera® Chicagos, P. Da 
gen. konsulo p. Gylio trumpas, gys 1S Yorko ir L. Kos i 
širdingas pranešimas ir kompo zenas iš Toronto. Giedos stip 
zitoriaus p. Gailevičiaus vado rus^(50 žmonių) Chicagos Zio 

J- Jurgučio ir J. Matisaitytės vau jamas mišrus choras ,,Var 
pensionatas Rawdon, 117 Met pas“. Jis pasirodė su trimis 
calfe St., prie pušyno, žavių dainomis: Saugok mus, Augš 
krioklių ir smėėlėtų maldynių. čiausias, Gimtas kraštas ir Lie 

susisiekimas autobu tuviais esame mes gimę: choras

— Vengrijos kompartijoje 
vyksta didelė skloka, ypač už 
tai, kad Hegedus pradėjo spaus 
ti ūkininkus.

— Baltų tarybos nariai tarė 
si su ukrainiečių veikėjais dėl 
politinės situacijos ir premonių

KUR VAŽIUOJATE 
VASAROTI?

ii Berže

no Parapijos bažnyčios choras. 
Sąskrydžio dienotvarke: 1) šeš 
tadienį, liepas 2 d., 8 vai. vaka 
ro, pamaldos, dalyvaujant kuni 
gams ir chorui. Po pamaldų —JOS MERGAI kurių paruošė J Ladyga, iškil Patogus susiekimas autobu Cndr^vakaUenė. £ Sekmldie

atfdvc minga: atidaryta, dalyvaujant sais> traukiniu ir geras plentas ir sj kartą žavėjo savo suderini __ / .
OlEKYb Tudėiimo naealbos organizaci lengvom mašinom. Virtuvė ve mu ir kontrastais, kuriais diri nb *l.epos 3 d., 9 vai. 30 min. is

VermopL - s pareįgūnams kurie pasakė dama prityrusios virėjos. Kai gentas moka pagyvinti išpildy kilmingos pamaldos, kuriose 
L 50.5(?- Atlygini sveikinimo kalby parodos eks nos visiems prieinamos. Teirau mą ir išsaugoti jį nuo monoto dalyvauja taip pat minėti kum

REIKALINGOS MERGAI 
TĖS-MOTERYS 

viešbučiui — 1
sveikinimo kalbu. Parodos eks nos visiems prieinamos. Teirau mą

rys ir°mdaistaT Reikia 4—Fas P°natai ^dėstyti po atviru dan tis^ Montrealyje telefonu: VI niškumo. 
menu gum. Yra stalų su maketais,

statistikos duomenų, paizažų ir 
VASAROTOJAMS: tt. Įdomi statistika. Montrealy

Nuo 1 liepos išnuomojami kam taip auga nelaimių skaičiai: 
bariai gražioje vasarvietėje 
Vai David — Golden Lake
Susitarti prašoma skambinti

RI 4-6075.

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

Visų chorų moteriški daly 
viai dėvėjo tautinius kostiu

TORONTO POLICIJOS 
DEPARTAMENTO

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

1944 metais buvo 7588 nelai
mingi atsitikimai, sužeista judėjimo inspektorius atkrei 
3.209, mirė 106, o 1954 metais pia gyventojų dėmesį į pot 
jau buvo 21.146 nelaimingi at varkį, kuriuo yra saugoma rim 
sitikimai, sužeista 6.724 asme tis ir ramybė. Tas ypač liečia 
ns, mirė 104. Nuo 1942 metų vestuvininkus, kurie vestuvių 
buvo 179.983 nelaimingi atsiti metu naudoja perdėtai signa 
kimai, sužeista 66.368 asmens, lūs. Pabrėžiama, kad potvarkis 
mirčių 1.358. Paroda yra Sher bus vykdomas ir triukšmas kel 
brooke ir Calixa Lavallee gat ti nebus leidžiama, kaip to rei 
vių kampe, La Fontaine parke, kalauja potvarkiai.

6351 
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

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.

Dr. A. Pocevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

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

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

gai bei Chicagos Ziono parapi 
jos bažnyčios choras. Ši bend 
rą sąskrydį ruošia Toronto Gra 
ce ir Susivienijimo Parapijos.

Parapijų Komitetai.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv„ 
ketvirtadieniais ir šeštadie 

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

Tel. ME 2933

Dr. N. Novosickis
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..
(papai susitarimą''
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