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Pranešimas visiems lietuviamsKETURIŲ KONFERENCIJAI
vietą priimta Jungtinių Tautų nare. 

Konfe Komunistinė pusė, sukandu 
apie ją si dantis, priėrriė kitos pusės pa 

nuolat kalbama, zonduojant jos siūlytą rezoliuciją, taikomą 4- 
visus galimumus. Politikų bei rių konferencijai, kad ji sudary 
valstybės vyrų 
bandoma apčiuopti 
Kartais tie pasisakymai yra ne 
aiškūs, migloti, kartais peraiš 
kūs ir suteikia diskusijų.

Bendrai imant,
SUSIRŪPINIMAS 4 

KONFERENCIJA DIDELIS.
JAV prezidentas Eisenhowe 

"ris netiesiogiai pasisakė, kad 
be rytų Europos tautų'ir valsty 
bių išlaisvinimo negali būti nei 
pastovios taikos, nei sugyveni 
mo. Tą patį pasakė Kubos Fili 
pinų, Tautinės Kinijos ir kiti 
atstovai San Francisko. Taipgi 
visiškai aiškiai ir atvirai pasisa STASSENAS APIE PREKY

BĄ SU RUSIJA
VAKARŲ EUROPOS VALS padarė JAV kongresui praneši

TYBIŲ SĄJUNGOS mą. jis konstatavo, kad preky
MINISERIŲ TARYBA, ba davusi menkų vaisių, nes Ru 

užbaigusi posėdžius Strasbur sijos ir kitų komunistų domi 
ge. Jos pirmoji rezoliucija kaip nuojamų kraštų valdžios netu 
tiktai kalba apie 4-riu konferen rinčios prekybos tikslo-, kaip KANADOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
-*1- — • ’ .................................. NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

Liepos 1 dieną Kanada, mi ir siekimą laimės, Eisenhowe 
nedarna Dominijos Dieną, mi ris didesnę savo atsišaukimo da

Viso pasaulio lietuviams pra rio metu bus pagerbti atvyku visi atvykusieji į Montreal}, 
nešame, kad didžioji visų Ka šieji prieš 50 metų speciale va Maloniai kviečiami visi, iš vi 
nados lietuvių Vienybės Šventė kariene ir ženkleliu. Sekmadie sų kraštų, atvykti toms dieno 
—• Trečioji Lietuvių Diena ir nio rytą bus iškilmingos pamal ms į Montreal} ir dalyvauti Tre 
50-ties metų nuo lietuvių įsikū dos: katalikams jas laikys Mon čiojoje Lietuvių Dienoje ir 50- 

pasisakymais tų Europos saugumo sistemą, rimo Kanadoje sukaktuvių mi trealio Kardinolas ir evangeli ties metų lietuvių įsikūrimo Ka 
sąlygos, kultūrinius ryšius ir prekybi ......" ” ' '~

nius santykius.
Mums įdomu, kad

MOLOTOVĄ LIETUVIAI 
PIKETAVO IR NEW 

YORKE. vauti. Ypač butų malonu, kad
Tokiu būdu, kur tiktai jis pą toje šventėje greta Kanados 

sirodė, visur jį lietuviai piketą lietuvių, gausiai dalyvautų Jun 
vo. Todėl, palikdamas Ameri gtinių Amerikos Valstybių lie 
kos žemyną, Molotovas savo tuviai, kurių didžiąsias šventes 
palydovams pasakęs: — Bjau ir mes, Kanadoje gyveną lietu 
rybė tie litoveai. Karčią jie mu viai, laikome savo šventėmis ir 
ms padarė kelionę per Ameri jose dalyvaujame.
ką. Geriau būtume skridę lėk 
tu vu...

SALĖS KLAUSIMAS DAR 
SPRENDŽIAMAS.

Jau išsiiaškinta, kad Verdu 
no Auditorija yra galima gauti. 
Ji jau ir pažadėta 3-jai Lietu 
vių Dienai. Tiktai dabar kalba 
masi, kaip ir kokiomis sąlygo 
mis ją bus galima gauti. Tuo 
reikalu prie butų komisijos su 

, kuriai 
Canada. pavesta išsiaiškinti pagrindi
Įnž. St. Naginionis, Montrea nius klausimus.

riejimas įvyks šių metų rugsėjo kams evangelikų kunigas. Die nadoje sukaktuvių minėjime. 
3—5 dienomis didžiausiame nos metu bus tęsiamos sporto Žinias prašome siųsti ir in 
Kanados mieste — Montrealy. varžybos ir vakare koncertų formacijų teirautis adresu: In 

... .... . salėje bus Aktas-koncertas. formacijų sk., 7722 George St.,---------- z-------- v -------
Visi, is visų pasaulio kraštu, Rugsė:o 5 d _ viešnagė ir iš Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ daryta dar delegacija, 

lietuviai maloniai prašomi daly sis£rsį mas ■ namus. - - ----------- — ’ -
traiiri Vnar shiirii Iron •' 1

Maloniai prašomi visi į Kana H^Sermelio”prezid7umo'ir‘3“L7 
dą atvykusieji pries 50 metų 
(ligi 1905 metų), pranešti apie 
save, o visų organizacijų valdy 
bos prašomos sudaryti joms ži 
nomų tokių asmenų sąrašus ir 
juos prisiųsti žemiau nurodytu 
adresu.

Šventėje jau pasižadėjo būti 
Garbės svečiais augšti Kana 
dos valdžios ir Bažnyčios as

Tuo tarpu yra rasta kita di 
dėlė salė 3.000 asmenų, 
namasi.

Aiški

suteik
Lietu

Dienos rengimo Komiteto 
Pirmininkas.

TREČIOSIOS LIETUVIŲ
Dienos ir 50-ties metų lietuvių Tautiečiai, kurie sutiktų 
įsikūrimo Kanadoje minėjimo ti atvykstantiems į 3-ją
ženkleliai jau užsakyti. Jų pro vių Dieną choristams ir sporti 
jektą padarė Br. Abromonis. ninkams nakvynę, maloniai 
Ženklelis maždaug taip atro prašomi apie tai pranešti šiems 
dys: Gedimino stulpai, Vytis asmenims: P. Baltuoniui telef. 
saulės spinduliuose su atitinka GI 2084, A. Kudžfna tel., TR 
mais įrašais. Ženklelis bus me 4826 ir K. Toliušiui tel. PO

Lietuvių Vienybės Šventės 
programa bendrais bruožais 
yra nustatyta ši: rugsėjo 3 d., 
dienos metu, bus sporto varžy 
bos, kuriose dalyvaus Kanados mens> 
ir JAV lietuvių sporto koman Šiai šventei ruošti komitetas talinis ir jį galima bus nešioti 6-5322; galima ir NL redakci. 
dos ir vakare didelėje salėje išleidžia Metraštį ir specialų jai bet kokios lietuvių šventės pro jai tel.: HE 7920. 
bus visų subuvimas-balius, ku pritaikytą ženklelį, kurį gaus ga.

ciją. Ministeriu taryba pasisa prekybos, kuri turi patarnauti 
ko, kad Vokietijoje, tikslu ją žmonių gerbūviui ir patogu 
sujungti, turi būti padaryti vi mui. Sovietų prekyba vedama 
suotini balsavimai; 4-rių konfe grynai propagandiniu tikslu, .. oo ■ ....... , . .. T.
rencija turi kelti rytu Europos kad galima būiu atsiekti komu ?ejO 88'sias fav° Jahves sukak 1} paskyrė pavergtiesiems. Jis 
^valstybių) išlaisvinimo klajasr nistimų tikslų. Tai jokia preky 
mą; nepriimtinas Rusijos pa ba. Todėl prekyba su komunis 
siūlymas, kad Rusijos kariuo tiniais kraštais negali būti rim 
menė iš Vokietijos būtų atitrau tai traktuojama. Ji tiktai tiek 
kta už 200 mylių, kai Amerikos galima, kiek tas tinka komunis 
kariuomenė turinti būti atitrau tų siekiamiems tikslams.
kta už 4000 mylių; nusiginkla Be to, Stasenas pabrėžia, 
vimas priimtinas |ikta£ veikiant kad ir tos prekės, kurios iš ki 

šte turi būti įvykdyti visouti 
niai balsavimai.

ŠIŲ PJASISAKYMŲ 
AIŠKINTOJAI SAKO,

kad Jaltos nutarimuose esą įsa 
kmiai pasakyta, jog Europos ry 
tų valstybės turi būti laisvos ir 
savarankiškos, tuo tarpu Rusi 
ja sulaužė Jaltos susitarimus ir 
okupavo Europos rytų valsty 
bes. Jaltos susitarimai turi bū 
ti atstatyti ir įgyvendinti.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SUSIRINKIMAS, 

įvykęs Prancūzijos Strasbur 
ge, taip pat dar kartą pasisakė, 
kad 4-rių konferencija, kuri vy 
ks Ženevoje liepos 18—28 die 
nomis, turi reikalauti Europos 
rytų valstybių išlaisvinimo, nes 
pagal JTO chartą, visos tautos 
turi teisę į apsisprendimą ir 
laisvę. Pavergtųjų tautų susi 
rinkimas įspėja, kad tol žmoni 
joje nebus taikos ir ramybės, 
kol Europos rytu ir vidurio va] 
stybės bus okupuotos.

Tačiau,
IŠ KITOS PUSĖS, 

laibai gerai pastebimos pastan 
gos švelninti santykius ir nesi 
kirsti. Iš to galima spėti, kad 
vis dėlto yra noro rasti kokį mo 
dus vivendi, kuris Maskvai bū

efektyviai kontrolei^; Saaro kra tų kraštų patenka į Rusiją, ne 
tenka žmonėms, bet yra pa 
skirstomos tarp komunistų par 
tijos narių augštųjų pareigūnų. 
Liaudis nieko negauna.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Ryšyje su ketui ių konfe 

rencija sudaryta delegacija į 
kurią įeina Dipl. šefas S. Lozo 
aritis, min. dr. S. Bačkis ir Dr. 
A. Gerutis.

— Min. V. Sidzikauskas, 
grįždamas iš tarptautinio teisi 
ninku kongreso Atėnuose, bu 
vo Romoje. Jis turėjo pasikaf 
bėjimų su S. Lozoraičiu ir S. 
Girdvaniu. Ta proga buvo taip 
pat tartasi su Pavergtųjų Tau 
tų Generalinės Komisijos Pir 
mininku V. Masensu. V. Sidzi 
kauskas ir V. Masens buvo pri 
imti Monsinjoro A. Samore. V. 
Sidzikauskas aplankė Lietuvių 
Šv. Kazimiero Kolegijos vado 
vybę ir Italijos radijo direkci 
jos pakviestas kalbėjo iš Ro 
mos radijofono.

— Romos radijo stotis bir 
želio 15 d. perdavė Min. S. Lo

tuves, nors tiktai dominijos ti įsakmiai pabrėžė, kad žmonija 
tulu, bet tas titulas yra dau tol nebsu saugi ir tol negalės ra 
giau bendradarbiavimo ir savi miai gyventi, kol bus okupuo tarti įvairūs ateities organizaci 
tarpinės pagalbos, ne priklauso tos ir pavergtos Europos rytų niai klausimai. Plačiai išdisku 
mybės, reiškėjas. I

Turtingas ir jaunas kraštas, yra būtinos išlaisvinimo. 
Kanada turi didelę ateitį, ku 
rios jai ir reikia linkėti, einant 
demokratijos, laisvės ir žmo 
nių gerbūvio rūpinimo keliais.

Liepos 4 d. JAV minėjo 179- 
sias sukaktuves. JAV lietuvių 
tautai turėjo ir turi neparasto 
svarbumo, kaip jos užtarėja, 
paramos tiekėja, ir geriausių 
vilčių skatintoja. Ir šiemet, mi 
nedarnas savo laisvės šventę. 
Amerika lietuviams liks atmin 
tina kad ir tuo pareiškimu, ku 
rį yra padaręs JAV Preziden 
tas Eisenhoweris.

S'umiinįjęs JAV konstįtuci vos imperialistams. Ųž tai vi rimuose M.L.R.S atstovai kai 
jos deklaratyvinius nuostatus, sas laisvę branginąs pasaulis ba visų Maž. Lietuvos lietuvių 
kad visi žmonės gimsta laisvi Prezidentą Eiznehowerj gali 
ir su visomis teisėmis Į gerbūvį tiktai nuoširdžiai pasveikinti.

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO,ĮVYKUSIO 1955 M. LIEPOS

2 IR 3 DD. TORONTE, KOMUNIKATAS.
Suvažiavime, kuriame daly 

vavo atstovai iš JAV ir Kana 
dos, padaryta pereitų metų M.
L. R. S. veiklos apžvalga ir ap

tautos ir jų valstybės, kurios tuoti Maž. Lietuvos vadavimo, 
sienų ir propagandos klausimai.

Aptarus M.L.R.S. santykius 
su M.L.T., konstatuotas vienin 
gumas Maž. Lietuvos laisvini 
mo darbe. Suvažiavimas įparei 
gojo M.L.R.S. Centro Komite 
tą ir toliau stengtis išlyginti pa 
sireiškusius taktinio pobūdžio 
nesklandumus.

M.L.R.S. tebelaiko p.p. E. Si 
monaitį ir N. Gelžinį savo ats 
tovais VLI'K'e. Už jų nukrypi 
mą nuo bendros Mr.L.R.S. lini 
jos ir jų asmeninės nuomonės 
reiškimą M.L.R.S. neatsako.

Negalima šitokių pareiškimų 
klausytis nesijaudinant tiems, 
kas brangina laisvę ir žmogaus 
teises.

Pabrėžtinas prezidento Eisen 
howerio kuklumas, kalbant 
apie didžiuosius žmonijos atsie 
kimus. Jis pasakė, kad laisvės 
idėjos į Ameriką atneštos iš Eu 
ropos, bet prigydytos Ameri 
kos kontinente, jos tapo visų di 
džiąja nuosavybe.

Šitie prez. Eisenhoverio pa 
reiškimai labai nepatiko- Mask Vliką sudarančių grupių pasita

vardu.
M.L.R.S. laiko būtinu

PAGERBTA K. GRINIAUS 
ATMINTIS

LVL Sąjunga ir Tarptautinė 
Ūkininkų Sąjunga, biiželio 24 
dieną suroušė New Yorke buv. 
Respublikos Prezidento Dr. K. 
Griniaus 5-rių metų mirties su 
kakčiai atžymėti minėjimą. Ja 
me kalbas pasakė Tarpt. Ūki 
ninku Sąjungos pirm. St. My 
kolajezyk, jos vicepirm. A, De 
venienė, Dr. J. Pajaujis, J. Au 
dėnas. Be lietuvių, minėjime su 
sirinko gausus būrys1 svečių 
amerikiečių ir visų pavergtųjų 
Rytų Europos tautų, f kraštą 
per radiją kalbą pasakė J. Au 
dėnas. Kalbėjusieij išryškino 
Dr. K. Griniaus nuopelnus 
kaip politinio veikėjo, buv. Res 
publikos Prezidento, min. pir 
mininko, redaktoriaus, pasižy 
mėjusio sveikatos srities darbi 
ninko, kovotojo- už savojo kraš 
to laisvę, nukentėjusio tiek nuo

ka(j nacių režimo, tiek ir nuo bolŠe 
Lietuvos ° vadavimo1'“veiksniai vik^ kur,ie ^raT,nužYd?. J° žn?° 
vadovautųsi vieningumu.

M.L.R.S. palaiko savo seną 
jį nusistatymą iškelti VLIKą 
iš Vokietijos ir įpareigoja Cen 

JTO baliuje San Francisco Ir toliau jis ilgiau sustojo ties tro- Komitetą tęsti savo veiklą 
„Draugo“ korespondentė S. pabaltiečiais, kurie Kanadoje ta kryptimi. 
Narekliūnaitė kalbėjosi visų įsikūrę. Korespondentė jam pa M.L.R.S. Centro Komitetą 
pirma su pirmniinku Dr. van. sakė, kad lietuvių Kanadoje ir sudaro: M. Brakas — pirminin 
Kleffens: gi esama, net ir laikraščiai lietu kas, Dr. A. Anysas ir M. Pur

— Jūsų Ekscelencija, rodos, viškai išeina. vinas — vicepirm., V. Pitkuni
esate gavęs telegramą iš Vy 
riausiojo Lietuvos Laisvinimo džiuojuosi visais naujai atvyku ižd.., J. Stikliorius, J. Vilgalys, kviesti liepos 2 __ 4 cld New
Komiteto pirmininko iš Vokie - -----* —v-~- rr -------- a ----- ----------- _r

zoraičio pareiškimą dėl So vie tUos?
tų įsiveržimo į Lietuvą ir pirmų ® taiP- ^su Sav?s- Skau 
didžiųjų deportavimu sukak du ,man> kad šiuo metu taip vi 
ties. ' . . .

_________ __  — Vincas Rastenis pakeliui darvtįJ 
tų patvirtinimas’josmesto kol tarptautinį teisininkų kongre y 
egzistecijos šūkio.______________są Atėnuose buvo sustojęs Ro

Helsinkyje vykęs vadinamas
„Pasaulio taikos kongresas“ vy JIS lankėsi pas Lietuvos Dip 
ko tartum turavodamas „koeg Įomatijos Šefą ir Lietuvos Mi 
zistencijos“ šūkiui. Jame šį kar 
tą dalyvavo daugiau ir demo 
kratinio elemento. Dėl to- „kon 
greso“ priimta 

REZOLIUCIJA YRA 
KOMPROMISINIO 

POBŪDŽIO.
! Ta rezoliucija pavadinta 
„Helsinkio manifestas“. Jis 
skelbia komunistinės pusės pa 
brėžiamus punktsu:

Vokietija turi būti suvieny 
ta; Užsienio karinės jėgos turi 
būti ištrauktos iš Taivano (For 
mozos); Ženevos sutartis Indo

KANADOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIS UŽ 
LIETUVĄ 

Jis giria pabaltiečius.

ną ir dukterį. Per kalbas taip 
pat buvo pažymėta, kad visi 
trys Lietuvos prezidentai pa 
guldė galvas ne savojoj tėvy 
nėj, bet toli nuo jos.

AMERIKOJ GALUTINAI 
SUSITVARKO 

BENDRUOMENĖ.
JAV LB LOKas yra nutaręs 

. y išrinktosios JAV Lietuvių Bert
O, as šitai žinau. As di gis sekr., V. Pėteraitis druomenės tarybos posėd} su

siais, o ypač pabaltiečiais, — E. Nauburas, A. Puskepalaitis Yorke. Posėdžiai 
jis sakė.

Urugvajaus 
vas JT prof, 
gez pasakojo maždaug šitaip:

— Jūs gi žinote, kad mūsų 
valdžia tenai ir aš čia JT pui 
kiai jūsų reikalą suprantame. 
Tikėkime, kad ta diena ateis, Vasario 16 Gimnazijai: nusil Lietuvybei Išlaikyti Tarnybos 
kai Pabaltijis bus laisvas ir čia po katstrofaliai aukų plauki valdytojas K. Žalkauskas pa 
mes galėsime susitikti kaip su mas. Atsilikę būreliai maloniai siuntė nuoširdžius sveikini 
verėnai.

JAV atstovė Žmogaus Tei 
šių Komisijoje Mrs. Lord ypač 
buvo patenkinta, kai korespon 
dentė jai pasakojo, jog lietuvių 
spauda plačiai rašė apie jos kai 
bą Genevoje, kur ji reikalavo, ANGLŲ kalbos kursai prade — dėl ko Maskva iš kailio- ne 
kad tautų apsisprendimo- klau dantiems prasideda liepos 18 riasi ir įieško. Vakarų aprami 
simas būtų taikomas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Lietuvai daug simpatijų reiš 
kė ir Izraelio atstovas Abba 
Eban. Jis pažodžiui taip ir ta 
rė: ___________ o____ ____

____  — Ir aš esu litviakas. Na gi, togų, nuo liepos 16 iki 23 die vėl puolamam karui: turi 600 
rrikahi “turfbūti griež— jau 158.000 ha. Tokius duo sakė, — tik žionma, šiuo metu beveik visi mūsų Izraelio panos, — todėl „NL“ numeris, rusiškų lėktuvų, 600.000 ka 

tai oravesta gyvenime: Kom. menis paskelbė okupantų orga sunku būtų pranašauti, kada reigunai kilę iš Kauno ar Vii kuris turėtų išeiti liepos 20 die riuomeries ir daugel} rusiškų 
Kinija turi būit pripažinta ir nas „Sov. Utva“ 1955. VI. 5. tai galėtų įvykti, — jis sako, niaus. ną, neišeis. tdn M-

si tie tarptautiniai reikalai susi 
painioję ir nieko negalima pa

— Bet, kaip jūs manote, 
gi ir antrame JT gyvenimo 
šimtmetyje nebus vilties, kad 
tų pavergtų kraštų klausimas 
būtų pajudintas ir skriauda ati 
taisyta?

— Šansų šiuo metu nėra, bet 
reikia turėti viltį.

Vėliau teko su Kanados už 
sienių reikalų ministeriu Pear 
son pasikalblėti. Jis neseniai 
Ottawoje buvo pareiškęs, kad 
Austrijos klausimo sprendimas 
duodąs vilčių ir kitoms paverg 
toms tautoms.

Korespondentė paklausė Pe

ar 
de

nisterį prie Švento Sosto. V. 
Rastenis susitiko su Italijos ir 
Vatikano lietvuišku radijo tra 
nsliacijų vedėjais. Italijos radi 
jo vadovybės kvietimu jis paša 
kė kalbą iš Romos radijo sto 
ties.

— Portugalijoj 8, JAV pado 
vanoti, sprausminiai lėktuvai 
atsidūrė į kalną ir sudužo su la 
kūnais.

— Okup. Lietuvoje pereitais arsoną, ar jis tuo turėjęs galvo 
metais kukurūzų buvo apsėta je ir Pabaltijo tautas, būtent 
tik 4.000 ha, o šiemet — po va Lietuvą, Latviją ir Estiją.
dinamos „kukurūzų karštinės” — Aišku ,kad taip, — jis atdinamos „kukurūzų karštinės” — Aišku ,kad taip,

nuolatinis atsto 
Fabregat-Rodri

ir A. Paulaitis — nariai.
M.L.R.S. Centro Komiteto 

būstinė — New Yorkas.
M.L.R.S. Suvažiavimo 

Prezidiumas.
VASARA — SUNKIAUSIAS

LAIKAS

vyks Baltic 
Freedom House būste. Per 
juos bus išklausyta pranešimų, 
išrinkti nuolatiniai krašto vyk 
domieji organai ir nustatytos 
gairės JAV lietuvių bendruo 
meninei veiklai. Posėdžiams 
skiriama istorinė reikšmė. VT

nuoširdžius sveikini 
yra prašomi tesėti savo pažadą, mus, palinkėdamas naujiesiems 
Geros valios lietuviai, skubiai krašto- organams sėkmės dar 
remkime Vasario 16 Gimnazi be.
ją. Aukas siųskite per BAL — Sovietų valstybėje dabar 
Fą. Be Jūsų skubios pagalbos didelė krizė, nes trūksta mais 
Gimnazija ilgai neištvers. to produktų, net kariuomenei,

d., 7 vai. v. ir tęsis pirmadie nimo būdų, kol ji vėl sustiprės, 
niais ir trečiadeniais nuo- 7 ligi — Pabėgę iš Š. Korėjos laku 
8 vai. nai pasakoja, kad Korėjos ko
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI munistus valdo 3 Maskvoj ap 

„Nepriklausomos Lietuvos” mokyti ir 2 Kinijos komunistai, 
darbininkai gauna savaitę atos -— Šiaurinė Korėja ruošiasi

numeris, rusiškų lėktuvų, 600.000 ka
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JTO sukaktuvinės sesijos tų, ja pasinaudotų tūkstantį ir kai aiškiai pasakyti, kad Molo Gen. Romulo: Jūs turėjote 
metu San Francisco operos sa daugiau kartų. tovas, kaip jūs visi girdėjote, tai pritaikyti Sovietų Rusijos
Įėję Kubos atstovas Dr. E. Nu .' —j- ’--j - • - - -

nez-Portuondo iškėlė Rusijos Tautų universališkumo dėsnis jokią paskirą valstybę, 
veidmainingumo ir smurto fak yra gyvybinės reikšmes. San Gen. Romulo 
tus, dėl kO' posėdyje kilo susidū Francisco ęartery 4-tame strai Pirmininkas: 
rimas. Kadangi Kubos atstovo psny skaitome: „Jungtinių man pabaigti? 
kalba buvo labai būdinga JTO Tautų nariais gali būti visos Pirmininkas:

Mums atrodo, kad Jungtinių nenukreipė savo pastabų prieš delegatui.
. Pirmininkas: Tai visiškai

Jis ne. . . skiriasi nuo to, ką gerbiamas 
Ar jūs leisite Kubos delegatas daro, kai jis 

stengiasi kritikuoti vieną vals 
_ _ Aš dar nebai tybę, kurią jis išskiria ir per

nuotaikoms, tai mes ją perduo taiką mylinčios valstybės, ku giau, pone. Jis padarė 
dame stenografiškai: rios prisiima prievoles, išdėsty apžvalgą, kaip tai jam

Adomas Mickevičius

dame stenografiškai: j
Dr. Nunez-Portuondo: tas partery ir, Organizacijos apie sąlygas, kuriose

Mūsų visuotinio susirinkimo sprendimu, gali ir nori tas prie pasaulio šalys gyvena 
j' ‘Ji netuiėtų ribo voles pildyti.“ mentu, kai mes čia

tis vien tik pagyrimais mūsų Nežiūrint šio aiškaus ir galu Chartos pasirašymą.. . 
Organizacijai, minint jos 10 tinio dėsnio, Italija, Ispanija, 
metų gyvavimo sukaktį. Būtų Japonija, Airija, Portugalija, 
daug maloniau, jei kiekviena Austrija, Suomija, Korėjos res 
delegacija padarytų nešališką publika, Ceilonas, Libija, Nepa 
minėto laikotarpio pačių las, Jordanija, Laosas, Vietna 
svarbiųjų problemų analizę, nu mas ir Federalinė Vokietija ne 
rodydamos Jungtinių Tautų1*. J """ .
trūkumus ir sąžiningai praves kadangi Sovietų Sąjnga vetavo 
tų liniją, kad aritmiausios atei Saugumo Taryboj jų priėmimo 
ties spręstinieji uždaviniai duo pareiškimus, 
tų daugiau vaisių, kaip to tro 
kšta viso pasaulio tautos.

Visiškai teisinga, kad JT vi 
suotiniame susirinkime visi na

bendrą žvelgia įvykių vystymąsi su ki 
atrodė, tomis valstybėmis.
įvairios Gen. Romulo: Filipinų dele 
tuo mo gacija protestuoja prieš (ploji 
minime mas ir triukšmas).

Nukelta į 7-tą psl.

Tai yra poetas, patriotas ir mo ir kūrybos faktus, kurie fal 
kovotojas už laisvę Tėvynės, sifikuoja jo raštus, milionus mo 
kuri jo ligšiol neįvertina ir ne ketų, kad tiktai nebūtų pacituo 
pripažįsta... to sakinio.... O mes?

Gal jo toks tragiškas liki Galime kaltinti istoriją, kad 
mas. Eg jo nepripažino ir ta ją taip suklostė mūsų praeitis, 
da, kai jis, ištremtas iš Tėvy bet dėl to negalime kaltinti po 
nės, klajojo Akkermano stepė eto, kuris gyveno dar prieš 
mis ir rymojo Krymo pajūry: „Aušros“ laikus. Tiktai „Auš 
Čia taip tylu, jis rašė, kad gir ros” laikais galėjo atsigauti . . . .
dėč balsą iš Lietuvos... Niekas V. Kudirka ir K. M. Čiurlio [iai yra '2s*fkaį_ 
nešaukia... — skudėsi. nis, Baltrušaitis atsigavo jau "

O ilgėjosi — Tėvynės Lie žymiai vėliau, o Milašius taip 
tuvos ir sielvartavo. ir paliko visus raštus prancūzų j— ----------- ------------ -----------j— ■»» ~ 'iii ' . ■ 'Lietuva, Tėvyne mano, tu — kalba. O ju mes neišsižadame. desnis dėmesys ir daugiau rei tipnnti nei sal nti šaltojo mokyklą nuostabioje gamtoje 
kaip sveikata: kaip tave reikia Visas A. Mickevičiaus gyve 
branginti tiktai tas supras, kas nimas buvo tragiškas. Jis tra 
Tavęs netenka, — jis svarstė giškas, visų pirma, tautine, pa 
jau būdamas Paryžiuje. triotine prasme. Jo neišgirdo

Mokęsis Vilniaus universite anuomet Lietuva, nes jis per 
te ir sėmęsis dvasinu galių iš anksti jai buvo gimęs. Bet 
Lietuvos istorjos, iš lietuvių tragiška yra, kad ir dabartinė 
liaudies padavimų ir lietuvių Lietuva jo neįvertina. O A. 
liaudies dainų, jis kūrė gražiau Mickevičius mums, ne lenką 
sius, kupinus patriotizmo ir ms, kurie jį, prieš jo valią, sa 
kovos kūrinius — Konradą Va vinasi, yra nepaprastos reikš 
lenrodą, Vėlines, Poną Tadą, mės ir svarbumo, jeigu mes mo 
kuriuose gražiausiai apdainavo kėtume tinkamai įvertinti.
Lietuvą. Persiėmęs jos dvasia, Kas ir kaip begalvotų, kaip

tapo Jungtinių Tautų nariais,

Veda sktn. inz. J. Bulota.
LSB VYRIAUSIASIS SKAU TININKAS SKAUTAMS, 

VADOVAMS IR TĖVAMS - RĖMĖJAMS.
j ________ -j b—j r  Mieli Broliai Skautai! Nuo Registruotis galima pas s. v.

joj. Bet negalima7 neatkreipti nesYarbu> kokio galingumo ji širdžiai sveikinu Jus visus su vyr. skilt. J. Piečaitį, telef. RA 
dėmesio, kad klausimuose kiek bebūtų arba įsivaizduotų esan skrendančius į šios vasaros sto 2-4449 ir Aušros Vartų klebo
jie liečia taikos išlaikymą, di neturi teisės viena pati vykias — tą tikrąją skautišką nijoje PO 6-5755.

___  : ------ L!-j- „—Stovykloje taipgi dalyvaus 
___ į didžiosioms karo, duodančio tokios dideles Stovyklose atbaikime savo sk tėvas S. Kulbis, S. J. ir sktn. J. 
kurios gali vesti žalos pasauliniam ūkiui. Šalys, antiškųjų metų darbą, sustipre Bulota.

Žmonija nebegali ilgiau gy
venti, kaip ji gyveno pastarai 
siais metais, spaudžiama agoni 
jos, taip vadinamo „šaltojo ka 
ro“. Nė viena šalis pasauly —

kšmės skiriama 
valstybėms, kuuvo vcon . * r - ---------- ----------------------------c---------------- ------------------------*.—-------------------------

tarp savęs karą. Tačiau sveikas kurios nedalyvauja šaltajame kime kunu ir atgaivinkime sa Geras stovyklautojas stovyk 
patarimas, atsargumo1 žodis tar kare, kaip tik daugiausiai nuo voje aplinkoje lieutviską dva lon ruošiasi iš anksto. Jau da 
tas tinkamu momentu, gali pa J° *r kenčia. Mes esame jo au sią. Tegu skamba stovyklose bar būtų laikas pasitikrinti, ar 
sigirsti iš tautos ir su ’maža ka kos, kadangi nesame pakanka gryna lietuvių kalba ir graži lie turima šiltų antklodžių, ar su 

• ■ • — . — . * , . « t 1 —• et 1 a- « o 4-r. et t r i i o » 1 X —Y 1 - - m - X« X- * M . — A.. 1. * — mm. m. ~ A- 1 - m
nne galia. Ji gali neturėti pa 
kankamai jėgos kariauti, bet 
karui kilus, jai gresia tokie pat 
katastrofiški padariniai.

Didžioji teisybė yra toji, kad 
per pastaruosius 10 metų žmo 
nija buvo ir tebėra kamuojama 

JMO uvgciiYVLų, naip dideJės baimės. Šios baimės
jąja buvo kupinas visą gyveni befalsifikuotų jo raštus, niekas jausmo pašalinimas turi būti 
mą ir jos veikiamas ėjo kovos negalės ištrinti jo žodžių ir tei Pats. didžiausias mūsų Organi 
keliu, kuriame ir gyvybę paau girnų, kad jis lietuvis, kad jo zacij°s uždavinys, 
kojo. Ir paskutnę gyvenimo mi tėvynė Lietuva. Kas tiktai pa *
nutę šaukėsi lietuvių ir Lietu skaitys jo raštus, niekaip kitaip 
vos. negalės suprasti, ir poetinių ir

Kai Prancūzija, davusi jam prozinių jo pasisakymų, kad jo 
ištaigingą gyvenimą, už kurį tėvynė Lietuva ir kad jis pats 
daugelis šiaudinių patriotų, nei —lietuvis, 
nemirktelėję, su džiaugsmu to Todėl begalima tiktai viena 
kį siūlymą būtų priėmę, Ado išvada: susirūpinkime geriau 
mas Mickevičius atsakė: „Aš pažinti Adomą Mickevičių, dau 
esu lietuvis ir jokią kitą tauty giau skaitydami jo raštus, ku 
bę to neiškeisiu“. Ir šiandien riuose nepaprastu pietiškumu 
ras, jo pačio ranka rašytas do ir žavingumu aprašyta Lietu 
kumentas tebėra Paryžiaus mu va. 
zėjuje. O broliui jis rašė: „. .. Jautrus ir augštai sąmonin 
aš kažkaip bjauriuosi nustoti gas Vincas Kudirka vertė jo 
būti lietuviu. . . ir man nemalo Konradą Valenrodą ir jau mir 
nu darkytis prancūzu. . .“ damas — Vėlines. Mes dabar 

Sunkią gyvenimo valandą jau turime išverstą ir „Poną 
užsiminęs apie mirtį, jis melde Tadą”. Bet kur jie? Menknie 
si: „Kad mūsų kaulams kapus kius pakartotinai išleidžiame, o 
suteiktume! mūsų tėvynėje, nepaprasto vertingumo A. Mic 
meldžiame Tave, Viešpatie“. Ir kevičiaus raštų nėra, 
mirdamas prašė: „Suraskite Bet 100 metų sukaktuvių 
man lietuvį kunigą“. nuo jo mirties, Kudirkos pavyz

Adomas Mickevičius savo džiu, mūsų rašytojai turėtų su 
raštuose, paskaitose universite sirūpinti ir išleisti apie A. Mic 
te ir savo veikloje kovojo su kevičių sudėtinę knygą, kurio nYs šią pranašystę patvirtina, 
tuo pačiu okupantu, imperialis je nesunku būtų išnagrinėti jo 
tu, kolonialistu ir tironu, kuris kilmę, jo pačio dokumentus, jo 
dabar kankina mūsų tėvynę, poeziją ir jo lietuviškumą pa 
Jau prieš pusantro šimto metų gal jo pačio raštus bei pasisaky 
jis sielvartavo: „Aš regiu savo mus. 
nelaimingą tėvynę, kaip sūnus Plačiai paminėkime A. Mic 
savo tėvą, pririštą prie kanki kevičiaus 100 metų nuo jo mir masis veto teisės šitokiu nenuo 
nimo rato; aš jaučiu viso kraš ties (1855.XI.26) sukaktuves saikiu būdu sukėlė sąlygas, ku 
to kančias, kaip motina kad jau ir ta proga nutraukime uždan riose atrodė, kad JT Organiza 
Čia dar iščiuje savo kūdikio sk gą, kuri jo asmenį ir jo kury cija turės netrukus t_„ 
ausimis"... bą ligšiol fatališkai dengia nuo Laimei, šie sunkumai iš dalies pagrobę nors colį svetimų že

Kas kitas tokio pasaulinio lietuvių tautos masių. buvo nugalėti, kai JT pilnaties miM- Tuo tarpu pažvelkime, ką
garso, kaip A. Mickevičius, Neatrodo, kad kas nors iš susirinkimas 1950 m. priėmė Sovietų Sąjunga daro. Tai ne

mai ūkiškai atsparūs, o mūsų tuviška daina. Tegu mūsų tar taisyti batai ir ar pasiruošta lie 
ūkinė pažanga darosi juo sun pusavio bendravimas būna bro tingam bei šaltam orui. Lietus 
kesnė, kai investuotojai atitrau iiškas ir riteriškas, jungiąs šir yra kiekvienos stovyklos prie 
kia savo kapitalą, būkštaudami dis vienon tamprion grandin, šas. Patartina įsigyti guminį 
dėl pasaulinės katastrofos gali nes juk esame tos pačios moti lietpaltį bei stiprius batus. Ki 
mybės. nos Lietuvos vaikai. tos smulkmenos bus paskelbtos

Neatsiras nė vieno nešališko Broliai Vadovai! Tegu nebū sekančiame šio laikraščio nu 
istoriko, kuris galėtų nuneig na Jums šių vasai os stdvyklų meryje.
ti šiuos lengvai patikrinamus naštos perdaug, nes kiekvienas 
faktus. mūsų žinome ką šiandien turi

Pastaraisiais metais Jungti me daryti, kuriuo keliu eiti. Jū .
nės Amerikos Valstybės laisvu sų atpildas — malonus jaus 
noru suteikė visišką nepnklau mas širdyje pareigą gerai atli 
somybę mūsų seseriai Filipinų kus, o ją didele kantiybe atlie 
respublikai, kuri dabai užima kate jau 10 metų būdami toli lų 
vietą greta mūsų; paskelbus nuo Tėvynės. Jūsų džiaugsmas mosi ir laukimo mes vėl su 
plebiscitą, pripažino Portorikai 

gumo^Tarybos "veikimą* ir kiek įaįv^®_ ir sąjunginės valstybės 
vieną dieną darėsi sunkiau veik 
ti šiam pačiam svaibiausiam 
Jungtinių Tautų organizmui. 
Toji aplinkybė patvirtina mū 
sų tezę — išklausyti nuomonės 
visų JT narių, nesiejant šio 
nomėnės su kiekvieno nario ka 
riniu galingumu.

Dvi Lotynų Amerikos valsty 
bės, Kuba ir Kolumbija, mažos

Pagrindinė Jungtinių Tautų 
klaida glūdėjo veto teisės privi 
legijoje, suteiktoje pepkioms 
didžiosioms valstybėms jau pa 
čioj pradžioj. Negalime nuneig 
ti, kad veto teisė suvaržė Sau

psktn. St. Naginionis, 
Tuntininkas.

TORONTO SKAUTŲ-Č1Ų 
STOVYKLA.

Su vasara ir vėl atėjo stovyk 
į metas, kada po žiemos ruoši

—būrys žvalių, sveikų lietuviu skrendame į palapinių miestą, 
kų, kuriuos stengiatės išlaikyti Kiek džiaugsmo ir malonumo, 
savajam kraštui. Pasistenkime, kiek gražių prisimniimų šutei 
kad ir šios vasaros stovyklos kia stovykla, tad ar verta palik 
būtų turiningos, paremtos lie ti dulkėtame mieste, kai puiki 
tuviška dvasia, kad jos prisidė proga yra praleisti laiką tyra 
tų prie augimo mūsų mielos me ore toli nuo miesto triukš 
Sąjungos, jungiančios lietuviš mo.

Toronto skautų-čių tuntų 
stovykla įvyks nuo liepos 23 

Mieli Sk. Tėvai ir Rėmėjai! d. iki rugpj. 1 d. (10 dienų) 
nepasisekė Didele dalimi jūsų pastango prie Inglewood, Ont.

mis auga mūsų vienetai plačia Toronto skautai-ės registruo 
Didžioji Britanija pripažino me pasaulyje nuolat medžiagiš jasi pas vienetų draugininkus 

Dėkoju Jums, arba psktn. J. Pažėrą telef. 2- 
Pakistanui ir Burmai, kurios mielieji, už visokeriopą paramą 7503, sktn. V. Kalenrdienę, 
šiandien yra garbūs Jungtinių ir gražų bendradarbiavimą telef. LA 3080. Registruojan 
Tautų nariai. jNepriklausomy su sk. vadovais, kviesdamas bū tis įmokama 2 dlo. registraci 
bė suteikta ir Airijai, Ceilonui ti mūsų stovyklų mielais sve jos mokesčio. Likusį stovyklos 
ibei Napalui, kurios taip pat čiais. Aš neabejoju, kad Jūsų mokestį 13 dol. sumoka atvykę 
kreipėsi į Jungtines Tautas, vaikai patyrusių vadovų prię stovyklom.
bet nebuvo priimtos dėl Sovie žiūroje turės tikrai puikias sto Montrealio skautai registruo 

vykias, kad jie grįš namo svei jasi Montrealio tuntininko pa 
Prancūzija panašiai pasielgė ki, laimingi ir kupini gražiau skelbta tvarka.

su Kambodija, Laosu ir Vietna siu išgyvenimų. Tuo mes, va Hamiltono skautai-ės regis 
mu; o Olandija suteikė visišką dovai, atsilyginsime Jums už truojasi pas psktn. Vilionienę 
nepriklausomybės pripažinimą mums parodytą pasitikėjimą ir v. sk. E. Mickūną.
Indonezijos respublikai, kuri per visus metus. Niagara Falls, Welland, Po
yra ir Jungtinių Tautų narys. Visiems broliams linkiu sau rt Colborne ir St. Catharines 

Dr. Nunez-Portuondo:
......... je istorinio balanso lapo pusėje

sugriūti, nematyti, kad vakariečiai būtų Tėvynei nauda

statusą.
Trys didžiosios valstybės, 

kurios buvo sumuštos pasku 
tiniame pasauliname ka 
re, bet neokupuotos Sovietų Są 
jungos — Vakarų Vokietija, 
Italija ir Japonija — yra visiš ką jaunimą pačia plačiausia 
kai laisvos. Jos irgi įteikė pra prasme, 
šymus priimti į Jungtines Tau 
tas, bet tai joms 

žmonių skaičiumi ir silpnos ka'^ėl Rusijos veto.
rine galia, įvairiomis progomis . C J T5— - .. . . - . . - - .
nurodinėjo ir balsavo, San Fra ^*sjką nepriklausomybę Indijai, kai stiprinami, 
neiseo čarterį svarstant, prieš 
veto teisės principą. Šios vals 
tybės, įžvelgdamos į ateitį, ta 
da įspėjo, kad veto’ kenks Or 
nanizacijos natūraliam išsivys 
tymui. Vien statistiniai duome

Per pastaruosius 10 metų ve veto, 
to teise pasinaudota 60 kartų. 
Iš šių 60 kartų 59 kartus veto 
teisę panaudojo Sovietų Sąjun 
ga-

Sovietų Sąjungos naudoji

Šio lėtos vasariškos nuotaikos. Te pas spktn. P. Balsą.
gu būna šios vasaros stovyklos Clevelandas pagal tuntin. su 

i ir Viešpačiui sitarimą. Stovyklon registraci
garbė. ja vyksta pilnu tempu. Draugi

Budėkime! ninkai sąrašus važiuojančiųjų
v. s. Stp. Kairys, stovyklon ir registracijos mo

taip parašė, pasisakė ir pasiel privačių knygų leidėjų imtųsi Jungtinę Taikos Rezoliuciją, būtų taip, kaip Molotovas savo LSB Vyriausiasis Skautininkas kestj hgi Jiepos* men. 10 d. pn
gė? „nedėkingo biznio“, išleisti Joje pasakyta: „Jei Saugumo kalboje pasakojo'. Pasvarstyki MONTREALIO SKAUTŲ

Yra žinoma, kaip daugelio apie A. Mickevičių knygą, bet Taryba nepajėgia atlikti — ne me tą antrąją balanso lapo pu --------
mūsų A. Mickevičius yra verti už tai Vlikas turėtų imtis incia galint jos nariams prieiti vie s? nešališkai. r>-' - -
namas: jis lenkiškai rašė. . .

Bet ar kas gali suabejoti, jog 
A. Mickevičius, rašydamas 
„Lietuva, tėvyne mano“, neži 
no jo, kas yra Lenkija ir lenkai? 
Desperacijoje degindamas sa 
vo raštus, jis sudegino ir Len ir kūryba. Labai būtų naudin tuoj turi svarstyti reikalą pilna
kijos istoriją, bet paliko net ir ga išleisti, kad ir nedidelę bro ties susirinkimas ir pasiūlyti
laiškus iš Lietuvos. Aišku: jis šiūrą, kitomis kalbomis. Joje nariams kolektyvines priemo ninko plaktukas),
sąmoningai rašė: „Lietuva, tė reikėtų iškelti jo lietuvišku nes, nevengiant reikalui esant Pirmininkas: Ar aš galiu ger
vyne mano...“ Lenkai, kurie ta mas. ir karinės jėgos panaudojimo, biamousius atstovus pr\šyti,
puoja A. Mickevičiaus gyveni J. Kardelis. kad būtų atstatyta arba išlai kad jie malonėtų susilaikyti

----------------------------------------------- kyta tarptautinė taika ir saugu nuo savo nuomonių reiškimo 
Irenai Rimkus už dovaną ir už Q • -1 kit^ P3^. ,narhi vei
skanius pyragaičius, nes visos , S°V t U S?JU”ga siul° ksmus Tai daryti (plojimai ir 
dalyvės norėjo ju valgyti, po ^re ' ^rPtaut.ine? ltamPa! pa Patenkinimo triukšmas) ne 
m-a; „s L J* reikalauja, kad bent šio susirinkimo tikslas.

koks galimas susitarimas būtų Gen. Romulo (staiga atsira 
padarytas Saugumo Tarybos dęs prieš prezidiumo stalą) : 
rėmuose. Mums yra visiškai Pone pirmininke, jūs vakar su 
aišku, kad tokiu atveju sovietai stabdėte Sirijos delegatą. Jis 
nieko nepateikia, kadangi Sau palietė vos vieną kontroversinį 
gurno Tarybos nutarimai turi klausimą — kolonializmą. So 
būti padaryti pagal jų užgaidas, vietų delegatas lietė visą eilę 
nes kitaip jie griebiasi turimos kontroversinių klausimų, ir jūs 
veto privilegijos, kurią atmeta jo nesustabdėte.
pasaliuo opinija, — ir jei reikė Pirmininkas: Aš noriu visiš

Faktus galima 
tyvos ir subūręs eilę lietuvių ra ningos nuomonės — savo uždą lengvai patikrinti. Sovietų Są 
šytojų (kurių dabar jau galima vinių pasaulinei taikai ir saugu 
pasiūlyti: Pr. Girdžių, V. Ma mui užtikrinti, kada grasinama 
ciūną, M. Biržišką ir kt.) išleis pasaulio taikai, kai atrodo ji 
tų knygą, kurioje būtų nušvies gali būti pažeista arba gali pa 
ta A. Mickevičiaus asmenybė sireikšti agresijos veiksmai,

PADĖKOS
Aš, Monika Bendžaitytė, dė niai Keršulienei už dovaną, po 

kojų už man suruoštą priešve niai Burbienei už ausikių iške 
dybinę staigmeną. Ačiū poną pimą, poniai Kuncevičienei už 
ms Rasimavičiams už salės už staigmenos tortą, poniai Lin 
leidimą, rengėjoms — panelei gaitienei už nupaveiklavimą, 
Ertai Šulmistraitei ir poniai Ge mano, seseriai Ann Timez už 
nei Sibitienei už tokį didelį dar dovaną ir pasidarbavimą, ir vi 
bą, poniai Mačionienei už pasi soms dalyvėms nuoširdžiai dė 
darbavimą, panelei Kavaliūnei kojų aš ir mano sužadėtinis, 
tei už pasidarbavimą, poniai Niekuomet Jūsų nepamiršim.

junga okupavo ir pavergė Lie numeryje jau 
tuvą, Latviją ir Estiją, be jo 
kios teisės ir pagrindo, nebent 
jėga galėtų būti laikoma teise. 
Prieš žmonių valią ir padeda 
ma savo išlavintos mažumos ji 
užvaldė daug valstybių (pirmi

stato tuntininkams.
vacadac C’rriwvv'i a' Susitarus su Toronto apyl. VASAROS STOV\ KLA. Kultūros Fondo valdyba stovy 
Praėjusiame šio laikraščio klon priimami ir ne skautai-ės 

1 buvo skelbta, nuo 8 iki 15 m. amžiaus, kurie 
kad šių metų vasaros stovykla registruojasi pas mok. p. Jan 
įvyksta liepos 23 — rugpjūčio kaitį telef. ME 0667.
1 dienomis, šalia Toronto, kar Tuo pat prašome važiuojan 
tu su visais Kanados lietuviais čiųjų neužvilkinti registraciją, 
skautais. Stovyklos mokestis kadangi sudaro sunkumų atlik 
yra 15 dol. skautui, įskaitant ti tinkamą pasiruošimą.
kelionės išlaidas. Toronto Tuntininkai.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna b'argan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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Erškėčiuoti Europos vienybes pastangų keliai
Profesorius F. C. S. North JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ UŽSIENIŲ POLITIKOS JIEMS ĮTAKA. sės galinčios būti perkeltos

rop neseniai išleido knygą, ku <paryba Europos Patariamoji bendradarbiavimas dėl pašau nę bendrija ir JAV užsienio po rai jas surasią, būsią galima su arrtvalstybinei organizacijai
SyS sulyti Minisilio ta.kos ir pneš komunisty litik,. (p.%J Prancūzai daruti efektyvi, anVaistybiny ^“'S'tan^XntaStu
EuroyDrkadT Sum“ "SS ™ F”“™' “ ?asUikti »endrij?, o ne kit, krašte, vedauaouyums ‘ u/l’ rių Komitetas.
Europą Kad turėtume tiksles t obūdžio organizacijos ir NATO ir Jungtinių Pautų re ninkais’su Sovietais, negu leis mąją užsienio politiką. (p. 35). normos esančios mum
nj supratimą, kaip vyksta Euro 6 muose" fn 19L ti Vokietei ansivi^vti ir T._____  Z.,.. artimos. Todėl tik šituo pagnn
pos valstybių bei tautų vieniji 
mo procesas, susipažinkime su 
šios knygos, perdėm įdomios, 
turiniu.

Įžanginiame žodyje profeso 
nu. pasisako apsiribosiąs tik še , Vokietiją, tačiau 
senų metų laikotarpiu. Prade « „Lui...! „giH „ ia„ 
da 1948 m. gegužes men. J 
je įvykusiu Europinio Sąjūdžio 
kongresu ir baigia 1954 m. '— 
landžio mėn. prasidėjusia Indo 
-Kinijos klausimams svarstyti 
Ženevos konferencija.

Įvadiniame žodyje autorius 
pasisako pasistatytąją proble 
mą nagrinėsiąs dviem požiū politikoj  ̂dominavusios""paštaA per ‘rinkiminę kovą. Tuomet
riais. Jis taria. gos Europinės Gynybos Bend paaiškėję, kad Kennano-liuma

„Socialoginė jurisprudencija rijos rėmuose apginkluoti Va no-Achesono komunistų sulai , . . . . . -
yra mokslas studijuojąs santy karų Vokietiją. Ir taip, 1949 kymo politika galinti būti pa joms antvalstybinėms pozityvi Bendriją,
kius tarp a) pozityvių įstaty m. balandžio 4 d. Vašingtone
miškų konstitucijų, institucijų 
ir procedūrų ir b) pažymėtinų 
gyvenimiškųjų papročių, gru 
pių ir įsitikinimų žmonių, ku 
riems tų pozityviųjų {statymų 
institucijos yra taikomos“. To 
liau autorius pirmuosius įstaty 
mus vadina — pozityvinės tei 
sės normomis. , .

Pradėdamos Europiniu Sąjū Jungtines Amerikos Valstybes, 
džiu, autorius pabrėžia, kad , .22" m , ....
šiai idėjai buvęs didelis pritari NATO Taryba, susidedanti
mas ir tuojau į šią organizaci VĮSV kra®tlJ Vatstov^’1 Pa
ją įsijungę žymiausieji Euro stovJai veikia Paryžiuje, o kari 
pos politikos vyrai. Ir pirmai 
siais

KONTINENTINĖS
EUROPOS BENDRIJOS

■ j institucijos.
Tačiau neužilgo, Britai šia 

me organizacijų raizgyne pasi 
darę šaltokais. Prancūzija ėjų 
si gana savotiškai. Ji parodžiu 
si daugiausia iniciatyvos, mėgi

muose“ (p. 19).
PRASIDEDA SĄMYŠIS.
Šitai politikai dauguma pran 

cūzų nepritarę. Labjausia pasi 
priešinę komunistai u gaulis 
tai. Jie siekią Prancūziją gtą 
žinti į jos senesniąją politiką—namažii nrarlėiuG atšalti o iau ‘Hago .neo t?’ ,-Jvk susirišti su Rusija, Lenkija ir

1952—1953 m. nuo Europos , . , ...,ud* ° apvienijimo visai atlyžusi. Čekoslovakija pries Vokietiją 
/ Pėl ko taip įvyko, bus kalba <P- 22?; Šumanui tekę nuo vai 

ma vėliau. Dabar trumpai per 
bėgsime autoriaus smulkiai ap .
rašomą organizacinio darbo ei tmės Europof Uniojs ir JAV 
gą užsienio politikos dramatiskiau

Nuo 1949 m. JAV užsienių siai pasireiškęs 1952 m. rudenį

Čekoslovakija prieš Vokietiją

ro pasitraukti.
Esminis ryšys tarp kontinen

ti Vokietijai apsivienyti ir apsi 
ginkluoti (p. 25), nes Prancū 
zija galinti tapti Čekoslovaki 
ja, o Saaras — Sudetais Trečia 
jam pasauliniam karui prasidė 
ti. (p. 28).

Saaras, ūkiškai priklausyda 
mas Prancūzijai, o tautiškai — 
Vikietijai, autoriaus nuomone, 
turėtų lygiomis su kitomis vals 
tybėmis įsijungti E. D. C.

Visi
EUROPOS APSIJUNGIMO 

BANDYMAI
autoriui sukelia du klausimus: 
,,a) Ar Europos tautų bendro 
sios gyvenimiškųjų {Statymų
normos atitinka siūlomoms nau tų bendras pažiūras į Europinę

Europos tautų gyvenimiš 
kuosius įstatymus autorius na 
grinėja kokybės ir kiekybės po 
žiūriais, imdamas pagrindai! 
religinį elementą ir politines 
partijas.
JEI EUROPOS APSIJUNGI 
MAS BŪTŲ PLEČIAMAS Į 

VISĄ KONTINENTĄ,
esą būtų susiduriama su R. ka 
talikais, kurie ;
protestantais, graikų ortodok 
sais ir turkų islamu. Nors tuo 
se kraštuose esą ir socialist! 
nių ir liberalinių partijų, bet 
toli gražu tos partijos nesą ga 
Įima identifikuoti, kad jos ture

du esanti
GALIMA ĮSTEIGTI EURO 
POS VALSTYBIŲ UNIJĄ.
Kitų kraštų politika, parem 

ta jėga arba ekonomine p^ra 
ma, nesąs realus pagrindas to 
kiai unijai įsteigti. Lygiai ir 
organizavimas jėgos ar tai nuo 
Rusijos puolimo apsiginti ar 

a tai prieš nacinės Vokietijos at 
yra gausiausi, sįgavimą, priklausąs nuo bend 

rųjų gyvenimiškųjų teises nor 
mų, kad vieni kitais galėtų pa 
sitikėti. (p. 111).

Gana smulkiai išnagrinėjęs 
šešių Europos tautų gyvenimiš 
kąsias teisės normas ir priėjęs 
išvadų, kad tos tautos galėtų 
sudaryti vieną antvalstybinę or 

Dabartinėje Europos Tary ganizaciją, pasistato sau jau 
galėti0 tradici b°je esan^i°s 23 partijos; ketu praktišką klausimą, 

rinc io -iii xrarlicfin1Q  & a * *

keista Ėisenhoverio-Dulleso ko nės teisės normoms ir b) jei 
munistų Europoj ir Azijoj grą taip, ar jos (tautos) yra pakan 
žinimo atgal pasipriešinimo pik karnai stiprios nugalėti Uadivl .- .v .
tam (roll-back crusade) politines tautines gyvenimiškųjų įs ?os JM — vaistines, 19 — AR PRAKTIŠKAI TOKIA 
ka. (p. 19). Tatai labai sukrėtę tatymų normas ir varžybas?“ IMA
prancūzus ir 1932 m. spalių m. (p. 31).
M. Herriot, prieš II-jį Pasauli Sociologiniu atžvilgiu paana 
nį karą Europos Valstybių Uni lizavęs gyvenimiškųjų jstaty

Norvegija, jos steigimo pionierius, pada mų normas, autorius prieina iš 2/' 
Did. Britanija ir ręs viešą dramatišką pareiški vados, kad tik šitų {statymų 

mą, puldamas Europos Gynybi normomis, jei tik valstybės vy

Laiškas iš Lietuvos
Paskutiniu laiku, nežinia ku kelinti metai; mamą fronto me 

riais tikslais, maskvims Lietu tu užmušė bomba. Namelis su 
vos okupantas laisviau pradėjo degė. Brolis baltas, kaip obele 
išleisti Lietuvos žmonių laiškus lė. Sesuo serga nervų pakriki 
į užsienius. Galimas dalykas, mu. Vyras po daugelio audrų 
kad okupantas tuo būdu nori mokytojas. Vaikai mokosi ir aš 

i, ku mokau vidurinėje mokykloje.
t us riuos jis vadina „Ameiikos šni Tai ir visas oficialusis mūsų 
'tuo Pa*s’ vrediteilais ir išdavikais“; gyvenimas, bet jis perpintas 

galimas dalykas, kad tai daro daugeliu kitų smulkmenų: rū 
nusileidžiant žmonių nepasiten pėsčių dėl maisto, drabužių ir 
kinimui esant uždarytiems ge kt. Tai visa neša mano pečiai, 
ležine užuolaida; galimas daly o jie jau pavargo, linksta, plau 
kas, kad okupantas turi dar ko kai žyla. Laikas būtų pasilsė 
kių kitų tikslų. Gana to, kad ti, bet vaikai vis dar nori tu

pasirašomas
ŠIAURĖS ATLANTO 

i GYNYBOS PAKTAS. 
(NATO). Jame dalyvauja

Kanada, Danija, Prancu 
zija, Islandija, Italija, Luksen 
burgąs, Olandija, 
Portugalija,

Bei penkių religijų grupės. Jos vi 
sos turinčios savus gyvenimiš 
kus įstatymus. „Tatai paaiški 

g narna, kodėl keturiolikos narių 
— valstybių normatyvinės su 
vereninės teisės nebuvo perkel 
tos Europos Bendrijos Tary 
bai, kaip antvalstybimam orga 
nui, pozityvinės teisės formoje. 
Šitos tauos paptrastai neturi 
bendro religinio ir politinio ti 
kėjimų, kad drauge galėtų tvar 
kyti savo ekonominį, karinį ir 
politinį gyvenimą“, (p. 82). 

Priėjęs išvados, kad 
SUDERINTI KETURIOLI 

KOS EUROPOS TAUTŲ GY 
VENIMIŠKUOS1US JSIATY darbiškais? Kaip Kontinentinė 
MUS SUNKIAI ĮMANOMA Europos Unija galėtų veikti?” 

ir kad dėl to bet kokios Europi Šitaip esmiškai pastatęs klau 
nės Bendrijos įsteigimas nepa simus, autorius duoda kiek 
siekiamas, autorius sustoja ties blankius atsakymus. 1) Jis ma 
šešiomis Anglių ir Plieno Są no, kad veikianti Anglių ir Plie 
jungą sudarančiomis valstybė no Sąjunga esanti svarbus fak 

, Prancūzija, torius Europos politiniam apsi 
su Lietuva ir Lietuvai su užsie tėte „bėga ir bėga“... Luks^^urSas’ O^dija, Hali jungimui, 2) Kad dabartinė
niais. Rašyk. Rašyk daug, daug, o Ja ir Vokietija). Šiosę valstybe Vokietija nebesanti senoji Vo

Štai vienas tokiu irodvmu skaitysiu dešimt kartų tą ta se> koalicijose su kitomis ma kietija, tuo labjau, kad 1954 m.
Štai vienas tokių įrodymų, ]a-, žesnėmis partijomis, dominuo vasario 24 d. Keturių Didžiųjų

bet nepaprastai budingas: Tėtukas labai senas. Žiemą jančios Krikščionių demokratų konferencija Berlyne aiškiai
„Mieloji sesute, Jau penktą įgguiėjo. vartomas Sunku man partijos, nes tie kraštai dau pasisakiusi, jog rytojaus Vokie

1-------- su ,uo jokios pagelbininkės giausia esą katalikiški. Be to, tija nebebusianti panaši seną
neturiu Gyvena dar vyro ma tuose kraštuose ir kitos parti jai Vokietijai, 3) šešių tautų
ma, bet ir ta visą žiemą pragu jos esančios labai artimos. Žy bendrieji gyvenimiškųjų įstaty
Įėjo lovoje, o aš, grįžus iš mo mVs. PartiJ5 bgėriai esą irgi mų neišvystytieji šaltiniai, ga
kyklos, lakstau nuo vienos prie dviejų kultūrų žmonės. De Gas lėtų būti panaudoti pazityvinia
kitos lovos... pari Austrijos kultūros, pirmoms įstatymams (p. 114).

_ palietęs Prancūzijos - Vokie 
Šumanas Pirmojo pasaulinio tijos santykius, taip nusako: 
karo Vokietijos karys, dr. Bren „Prancūzams, ne taip, kaip am 
tano Krikšč. demokr. lyderis erikiečiams, europinės proble 
Bundestage, kilmės italas. Tad mos pagrindu yra kai kas dau 
šie vyrai savaime jau priklausą giau negu komunistinė grėsmė; 
dviems tautoms. tai Vokietija, ypatingai Vak.

Po gana ilgų išvedžiojimų, Vokietijos ekonomiškas ir poli 
autorius prieina išvados, kad ši tiškas atkutimas. Sovietų Rusi 

Nukelta į 6-tą psl.

• nis komitetas iš Prancūzijos,
D. Birt, ir JAV atstovų — Va 
šingtone. Vyriausioji karinė 
būstinė — Prancūzijoj.

Ir štai maždaug tuo pat me 
iš šešių valstybių organizato tu M. Pleven pasiūlęs Euro , 
riais buvę: M. Spaak, Van Zel pos Gynybos Bendriją, į kurią sudaryti sąrasus asmenų 
landas ir Eyskens Belgijos; butų {leista V. Vokietija su jos 
Karalienė Julaina ir min. pirm, ginkluotomis pajėgomis. 
Drees Olandijos; Prezid. He jau, t. y. 1949 m. gegužės 23 
nss, kancleris Adenaueris, Bliu d., Vakarų Vokietija paskelbia 
rher, Hallstein ir Brentano Vo ma Federaline Respublika, 
kietijos; Prez. Dupon ir Beck (1949 m. spalių 7 d. paskelbia 
Luxenburgo; de Gaspari, Pel ma Rytų Vokietijos Demokrati 
la, Croce ir Sforza Italijos. i ’ ~

Prancūzijos min. pirm. M. žės 2 d. V. Vokietija tampa Eu 
Pleven pirmasis pasiūlęs šios

ANTVALSTYBINĖS 
ORGANIZACIJOS 

ribose leisti apsiginkluoti 
kietijai. Todėl 
esanti žinoma, 
nas (p. 4). 

Greitai prie 
jusios dar aštuonios 
Did. Britanija, Airija, Island! soma sutartis, pagal kurią V. 
ja, Danija, Norvegija, Švedija, Vokietija tampanti Europinės 
Graikija ir Turkija. Pats W. Gynybos Bendrijos nariu. 
Churchillis metęs žodį: „Vieny Autorius daug kredito pri 
tis!” Per tuos šešerius metus duoda Šumano vedamąjai už 
buvę daug mėginimų sudaryti sienių politikai, kuri rėmusis 
organizaciją pavadinant ją Kon šiais dviem principais: 
tinentine Europos Bendrija. ..1 
Europos Gynimosi L_ --j-,________ ,__________r________  . - . .
ar Europos Unija. bendradarbiavimas kontinenti taip laimingai, kaip mes gyve

Sudaryta keletas institucijų: nės Europos Bendrijos rėmuo name... ...
Politinis Komitetas, Europos se ir 2. Prancūzų-amerikiečių Tėtis gyvena pas mane jau apleisti, saugumo sumetimais, tų šešių tautų suvereninės tei

r-i L bn \ 1OC1 rrzin-n KILI KILŲ LIKSIU, kjdrid. lO. Kelti u, UCt varnai via uai uuii lh o *.

7 i^v w t? g dabar lengviau yra susisiekti rėti mamą. Na, ir ta mama su mis- (Belgija,zes 2 d. V. Vokietija tampa Eu yia ouo.o.vn.i.i . . t r
ropos Tarybos nariu, (p. 16). 
1951 m. bai. 18 d. įsteigiamas 
Šumano Planas arba taip vadi 
narna

ANGLIŲ IR PLIENO 
BENDRIJA.

1952 m. gegužės 26 d. Bono 
sąjūdžio prisidė je tarp Aliantų iš vienos pusės 

tautos: ir V. Vokietijos iš kitos pasira

Vo
Europoje EUC 
kaip Pleven pla lapą plėšau — vis nerandu žo 

džių, kuriais galėčiau išreikšti 
džiaugsmą, kad galiu Tau pa 
rašyti laiškelį. Vis laukiau, kad 
tu parašysi, bet pagaliau geri 
žmonės tave surado.

Ką aš galiu tau patašyti?... 
Pirmiausia, kad karo audra la 
bai pakeitė pasaulio veidą — 
mes gyvenam Tarybų šaly, o 
apie ją tu puikiai įsivaizduoji... 

DvLIdLj'a, „į. Prancūzų-vokiečių ekio Juk jūsų šalies darbininkai tik 
Bendrija, nomiškas, kariškas ir politiškas ir svajoja, kad gales gyventi

Gyvenimas bėga, laikas sku jj jo kalba ^buvusi vokiečių, R. 
ba, nelaukia...

Rašyk. Viską, viską surašyk,
— ilgo ilgo įaiško lauksiu...“

Kaip matome, laiškas atvi 
ras, nuoširdus ir aiškiai mato 
mas iš jo trykštantis tragiz 
mas. Žinoma, vietas ir vardus 
jame, darant jo nuorašą, teko

NOMA?
Tai jis pats taip atsako: „Iš 

pirmo žvilgsnio aišku, kad at 
sakymas turi būti neigiamas. 
Šešių Europos tautų, šeši tradi 
ciniai gyvenimiškieji tarpusa 
viai ūkiniai, militariniai ir poli 
tiniai įstatymai yra buvę anta 
gonistiški. Tatai paliudija per 
aštuoniasdešimt metų trys Di 
dieji Europos karai tarp Pran 
cūzijos ir Vokietijos“. (p. 
113). Toliau dar priduria: „Ar 
šitų tautų gyvenimiškieji įsta 
tymai tradiciniai nėra šovinis 
fiški ir antagonistiški vienų pr 
ieš kitus, vieton buvus bendra

prasmę: „Tau“ egyptiečių, „Paskutinioji septintosios Štai Dzyan Knygos, stanza jai negalime duoti", atsakė pra 
„Aum“ senovės indų“, J. H. V. Amžinybės vibracija nudrebėjo II sako: „Po trijų šimtų milio nokėjai. „Aš pati niekuomet 
H.” hebrajų kabalistų... ir „ab per Begalybę... Vibracija siau nų metų Žemė apsisuko aplin jos neturėjau“, pasakė Žemės

‘ ‘ ...........................„Forma sudegtų, jei aš

Skraidančios lėkštes ir atominės 
bombos prosenovėje 

r
PRIEŠISTORINIŲ RASIŲ KOSMOLOGIJA

Antropologija (mokslas apie dos, kad žmonija, toli, toli prieš šaulio sutvėrimą sako: „Tuo vandenis, į Motiną-Gelmę (Er darus, baisius ir blogus”. To Knygas. Stanza V).
žmogų) šiandien jau daug rim žydų biblijos Genezės atsiradi met pasigirdo žodis... Lai tuš dvę)“. kios pat idėjos reiškiamos Egip Tuomet, pasak tų šaltinių,
čiau žiūri į senovės padavimus, mą ir gal dar prieš Atlantidos tuma bus pripildyta, lai vande „...Šviečiantis kiaušinis... su to „Mirusiųjų knygose" ir „Cu švitančiais dangaus vežimais 
mitus ir legendas. Kas anks civilizaciją, ne tik turėjo už nys (pirmykštė medžiaga) at sibėga ir išsiskečia pieno baltu tha Toblytėlėse“. Ten nusako atskrido į Žemę Liepsnos Vieš 
čiau buvo vadinama „liaudies mus tikslesnę kosmografiją slūgsta ir padaro tuštumą. Lai mo putomis (nebulėmis) per vi ma ne tik evoliucijos sunkeny pats, Sanat Kumara su Ketu 
kūryba“, tai yra simbolinė fan (mokslą apie Visatos sutveri atsiranda žemė ir pasidaro so sas gelmes“. bės, bet ir viena didžioji kata riaiš Didžiaisiais Viešpačiais
tazija. Nuodugnūs tyrimai paro mą ir jos raidą), ne tik „kaimy lidi... Lai būna šviesa...! Žemė! Tose trumpose abstraktinėse klizma, įvykusi dėl žemės ašių ir šimtu padėjėjų. „Liepsnos 
dė, kad visose tose legendose, navo“ su kitų planetų gyvento jie tarė ir beregint ji buvo pa formulėse matomas aiškus vaiz pakrypimo. „Ji (Žemė) nupur Auka atskrido ir čia ištvėrė per 
senovės padavimuose, sagose ir jais, ne tik, kaip jau augščiau daryta“... das, kaip vibracijai paliepus iš tė juos nuo savo kupros, kai tik aeonus (amžių amžius). Stebė
šventraščiuose esama tiesos minėta, mokėjo statyti inilžiniš Meksikoje rastose senovės augšto, atsiranda nauja nebulė jie apipuldavo savo motiną“, tojai pradėjo savo darbą (sielų 
grūdo, tiesa, per amžių glūdų kas piramides, atgabendami ke tabelėse (užrašų lanteiėse) sk (miglynas). Popui Vuh taip pat pasakoja inkaravimą į fizinius kūnus) ir,
mas apnešto pagražinimų bei lių dešimčių tonų akmens bloaitoma: „Visa, ką mes vadiname me apie visą seriją nenusisekusių va, darbas vyksta. (Dzian,
simbolizavimų sluogsniais. kus per šimtus mylių ir sukrau „Pirmasis intelektualinis (iš džiaga, visai nėra medžiaginė pastangų sukurti žmogų ir kaip Stanza V).

Emanuelis Velikovskis savo darni juos taip, kad peilio ašme minties) įsakymas buvo: „Lai medžiaga, bet yra radijuojanti tos pastangos nepavyko ir ture 
nepaprastoje studijoje „Worl nų negalima į tarpus įbrauti, dujos, kurios yra išsklaidytos energija“ (garsaus fiziko astro j° būti sunaikintos. Esą tik 
ds in Collision“ (Pasaulių susi bet turėjo ir atominius ginklus erdvėje, bus surinktos į daiktą nomo Sir James Jeans žodžiai), prieš apie 18 milionų metų pa 
dūrimas) yra surinkęs ko ne vi ir net „skraidančias lėkštes“, ir lai jomis pasaulis bus sukur 1" ‘ 
sų žemės kamuolyje gyvenan ir. atrodo, tais savo išradimais 
čių tautų - tautelių padavimus, susinaikino, kaip kad mūsų ra 
legendas ir sagų bei šventraš sė gresia tą pat pasidaryti... 
čių užrašus apie „didįjį tvaną“, Kas yra tas „Jėgos Žodis“ 
ir įtikinamai įrodęs, kad žmoni (mūsišku moksliniu terminu sa 
jos rasių tradicijose tebėra gy kant, Energijos Vibracija), ku 
vi atsiminimai apie kadaise tik rs taip dažnai kartojamas pro

3.
rakadabra“ mūsų gadynės ma čiasi pirmyn, savo sparčiu spar kui (turned round), ji gulėjo dvasia.
gikų. nu paliesdama visą Visatą... Ta ant savo nugaros, ant savo šo duočiau savo“, pareiškė Didžio'

Pietų Amerikos Quiche indė msuma radijuoja šviesą, ir švie no. Ji kūrė (gimdė) iš savo ji Liepsna. Tad žmogus pasilį
nų biblija „Popui Vuh“ apie pa sa nusviedžia vienišą spindulį į krūtinės. Ji išvystė vandens pa ko besąmonis bhuta“ (Dzian

_ V __ • •__ ___1 _ . ________ 1___ _________________________/-* _____ /T?.. Vmrrrrw: \

Bet ir Kumarams tas darbas 
nebuvo lengvas. Pradėjęs išvys 
tyti protą, žmogaus padaras pa 
lengva pradėjo iš dvilyčio iŠ 
siskirti į atskiras lytis, vyro ir 
moters, į du atskirus kūnus.

„Gyvuliai išsiskyrė pirmiau. 
Jie pradėjo veistis. Dvilytis 
žmogus taip pat išsiskyrė. Jis 
tarė: „Būkime kaip jie“, „jun 
kimės ir gaminkime padarus“, 
ir jie juos gamino.

„Ir tie, kurie neturėjo kibir 
kšties, ėmėsi sau didžiules gy 

vandeny Žodis yra minimas ir krikščio nifestacijos priežastį; viso sep vės, kuri, spėjama, paeina iš se „Mes jai davėme mūsų pačių“, vulių pateles. IS jų jie gimdė

Kaip tie senovės žmonės tu sisekė pagaliau sukurti kažką 
tas! Tuomet dujos buvo surink rėjo supratimą apie nebules, panašaus į žmogų, bet ir tas bu 

vo besmegenis (be proto), nes 
buvo gimęs iš vienos Žemės.

„Gyvybei buvo reikalinga 
forma. Pranokėjai ją davė. Gy 
vybei buvo reikalingas fizinis 
kūnas; Žemė jį nulipdė. Gyvy 
bei buvo reikalinga gyvybės 
dvasia; saulės jėgos jstatė ją į 
jos formą. Gyvybei buvo reika 

Iš kur tie priešistorinės seno lingas jos kūno veidrodis.

tos į daiktą ir į ratais besisu saulės sistemą ir kita? Popui 
kančias mases (nebules, žvai Vuh sako: „Jie(pirmoji žmonių 
gždžių miglynus)“. rasė) pajėgė žinoti viską ir jie

„Antrasis . išminties įsaky tyrė keturis dangaus skliausto
mas buvo: „Lai išorinės dujos kampus ir neturis taškus ir 
bus atskirtos taip, kad jos su kritą žemės veidą“.

rai buvusius baisius kosminius senovės raštuose; tas visagalin darytų atmosferą ir vandenį“, 
kataklizmus, kurių pasėkoje gasis „balsas“, kurį ir senovėje Abiejuose įsakymuose mato 
mūsų planeta buvo apsivertusi žinojo tik išminčiai ir prieš ku me žodį, arba kosminę vibraci 
„antru šonu“, ir baisios audros, rį visa medžiaga lenkėsi? Tas ją, kaip kiekvienos naujos ma 
saulės „sustojimas", vandeny Žodis yra minimas ir krikščio nifestacijos priežastį; viso sep vės, kuri, spėjama, paeina iš se „ivies jai davėme musų pačių”, vunų pames. jų jie gimus 
nu išsiliejimai, ugniakalnių išsi nių šventraštyje, būtent šv. Jo tyni tokie žodžiai — įsakymai, niau, nei Atlantida ir Didysis tarė dievai. Gyvybei buvo rei kvailas rases. Kvaili buvo ir jie 
veržimai bei atmosferos užside no įžangoje, kuri prasideda: atatiktinai biblijos Genezės sep Tvanas, žmonės sėmė tokias kalingas geismų turinys (astra patys. Sulinkusių, raudonais 
girnai turėjo vietos. „Pradžioje buvo Žodis ir Žodis tynioms dienoms. žinias apie pasaulių sukūrimą, linis kūnas?). „Ji turi jį", pa plaukais apaugusių, pabaisų ra

Dar neįtikėtiniau skamba tie buvo pas Dievą“. Tas magiškas Šventosios Dzyano stancos didžiuosius kosminius katakliz sakė Vandenų Sausintojas. Bet sė, vaikščiojanti keturiomis ko 
iš Praamžių išlikę užrašai, iš ku „Žodis“ visų tautų kitaip vadi skelbia tokią pat idėją trečio mus, gyvybės pradžią ir žmo Gyvybei buvo reikalingas pro jomis" (Stanza VIII), 
rių šiandien jau daromos išva namas, bet visų turįs tą pačią sios stancos pradžioje: gaus išsivystymą? tas, Visatai aprėpti. „To mes Bus daugiau.

Pradžioje buvo Žodis ir Žodis tynioms dienoms.

aps

KAIP BUVO SUT 
VERTAS ŽMOGUS.
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NOTRE DAME UNIVERSITETAS IR 
PROF. S. KOLUPAILOS LABORATORIJA

Rašo inž. G. J. Lazauskas.
Prof. dr. inž, S. Kolupaila maža koplyčia. Tai senojo

buvo vienas iš populiariausių prieš 100 metų patys pirmieji laboratorijos įrengti atvirame tų didelę
Lietuvoje profesorių. JAV jis pastatai. Šis senasis kampelis ore: Cornellio u-to, Ithace, N. rą“. Kas kita butų išleisti „Hid 
jau 6 metai profesoriauja Not vadinamas „old college“. Y., JAV ir Obernache prie rometriją” anglų kalboje.
re Dame universitete, Ind. Prie un-to yra du maži eže Walchensee, Piet Bavarijos Kalbant bendriau> rūpėjo 
Šiais metais rugsėjo mėn. su nukai. _ _ kalnuose. Šiuo laiku hidr. la man Daklausti- kaiD ,1S lv£ina
kanka 40 metų jo profesonavi 
mo darbo sukaktis.

Neseniai teko lankytis pas jog ir Lietuvoje
prof. S. K. South Bend., Ind., mūsų universitetas atrodyti 
JAV (netoli Chicagos). Profe taip įspūdingai (gal dar įspū 
sorius mielai sutiko aprodyti dingiau), jeigu, pvz., visi Lie 
universitetą ir įrengtą pagal jo tuvos u-to rūmai būtų pastaty 
projektus hidraulikos iaborato ti vienoje panašioje kaip Dot 
riją. nuvos Šėmės Ūkio Akademijos

Notre Dame Universitetas parkų vietovėje.
(Šv.
prieš 100 metų. Dabar studijuo 
ja 5000 studentų, kurių dalis 
gyvena bendrabučiuose po 2—

Graze, Brno, Dancige, Zueri kalą „Hidraulika“, ruoštą per 
che. 20 metų ir išleistą Vokietijoje,

Įvairios aplinkybės vertė tu čia Amerikoje išleisti anglų kai 
rėti vis didesnes laboratorijos boję. Jis atsakė, nors ir turįs pa 

u-to patalpas. Pagaliau imta šias siūlymų, bet nesirengiąs, šukei 
konkurencinę aud

Apvaikščiojus 
tus ir apylinkę,

un-to pasta 
kyla minčių, 
būtų galėjęs

boratorijos rengiamos prie di 
dėsnių statybų, išbandymui 
prieš darbus vykdant) įvairių 
chidrotechnikų konstrukcijų 
dalių.

PROF. S. KOLUPAILOS 
LABORATORIJOJE

Hidraulikos laboratorija įre 
ngta technikos pastato rūsyje. 
Laboratorijai vanduo tiekiamas 
iš netoli pastato esančio šuli 
nio. Profesorius pademonstra 
vo vandens tekėjimą pro ap 
valią angą (angos forma gali 
būti pagal reikalą keičiama), 
paleisdamas sroyę apie 1 kub. 
pėdos debitu. Tam tikslui įre 
ngtas didelis, vietomis su per
matomom vamzdžių sienomis 
(stebėjimui) kanalas einąs išil

. Kryžiaus Kongregacijos) HIDRAUI INIU LABORA■š ton metu. Dabar studiiuo IS

Aprašant prof. S. Kolupai 
3 stud, kambaryje. Iš lietuvių los hidraulikos laboratoriją, 
mokomąjame personale dar yra yra proga priminti šį tą iš šių 
prof. Petrauskas ir Pinigis. Iš laboratorijų praeities, 
studentų — Algis Rimkus, stu Hidraulinėse laboratorijose 
dijuojąs hidrologiją, U-te gali atliekami bandymai, leidžiant 
studijuoti ir ne katalikai. Savo vandenį per įvairių įrengimų 
laiku studijavo net vienas žydų modelius (angas, slenksčius, —j---- / ---•—-—
rabinas. Mokomajame persona kanalus, vamzdžius), juos pa gai patalpą (čiurkšlės formos 
le irgi yra žymi dalis ne katali gal reikalą keičiant. Duomenys stebėjimui,^ prie pastovaus ir 
kų. Dėstytojų — kunigų yra la 
bai mažai.

Pats universitetas ir jo aplin 
kurna primena lyg kokį miestą. 
Pastatai įvairaus stiliaus; senie 
ji gotikos (vienas net Indijos 
Pogodos stiliaus),o naujieji išsi 
skiria savo moderniškumu. Yra anglas Smeaton ir prancūzas rr‘d ne.1 c jHV.8 u. ?’ °’ 
atskiri pastatai įvairioms moks Bossut. Ir vėliau hidraulinių , n'n j 
lo šakoms, laboratorijoms, Ato bandymų pirmenybę laikė pran 
mo skaldytojui, muzėjams, cūzai: grafas Dubuat Naneay 
įvairioms dirbtuvėms, spaustu (1779), baronas Riche de Pro 
vei, ligoninei, paštui, bendrabu ny (1804), Poncejet ir Les 
čiams, valgyklai, krautuvėms, bross (1830—1850), Darcy ir 
plaukiojimo, baseinui ir kit. Pa Bazin (1850—1898), Fargne
statai daugiausia pastatyti fun (1875). 
datorių, kurie savo palikimą Reaktingos turbinos išradė 
skiria mokslui. Pastatai, kurių jas Francis 1841 m. įsteigė di 
kasmet pastatoma po vienus rū džiulę hidraulinę laboratoriją 
mus, vadinami fundatorių var Lovellyje, Mass,, JAV, 
dais. Pvz., dar trūksta 4 pasta Pirmoji mokomojo pobūdžio 
tų bendrabučiams, kad sutilptų hidraulinė laboratorija įrengta 
visi studentai. Dažnai u-tas ren 1845 m. Weisbach Freibergo 
gia „open house“, taikant vidų kalnų akademijoje, Saksonijo 
riniųjų mokyklų mokiniams ir je. Vėliau buvo įrengtos labo 
šiaip vsuomenei. ratorijps: Dresdene, , Karlsru'

Kiek nuošaliau yra dviejų he, Berlyne, Petrapily, Stock 
augštų mažas senas namelis ir holme, Vienoje, Muenchene,

atvaizduojami grafiškai, nusta kintančio horizonto) ,ir grįžtąs 
tomi įvairūs sąryšiai, išveda atgal į nutekėjimo vamzdį (su 
mos empirinės formulės.

Pirmąsias vandens ratų galin , , • - , - _ -
gurnui tirti laboratorijas įren ^ub. m, vandens. Įrengime yra 
gė: 1705 m. norvegai Pahlham ^tųokle, kurią buvę ganą sun 
mar ir Buschanfelt, 1759 m.

įrengimu debitams matuoti). 
Šis įrengimas projektuotas 6

ku pagaminti, nes pėdą dalina 
ma ne į colius ir jų 4, 6, 8, 16, 

100-tąsias dalis. Čia piofeso 
riųs pėdą pavertė į dešimtainę 
sistemą dėl patogesnio skajčia 
vimo,

Toliau buvo pademonstruo 
tas per stiklą matomas slenks 
čip modelis. Įdomu stebėti pro 
filis, kai per slenkstį paleidžia 
mas tekėti vanduo, Susidaro są 
lygos, jog vandens putos eina 
atgal prieš srovę sukdamosios 
augštyn ratų, Dar yra įtaisas 
matuoti trinčiai vamzdžiuose. 
Laboratoriją ir tpljaų yra ple 
čiamą,

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 S, III.

LIETUVOJE MIRĖ ARTISTAS JUOZAS BIELIŪNAS.
Iš Lietuvos Gauta žinių, kad rai humaniškas Valstybinio Ra 

Kaune gegužės 17 dieną mirė diofono direktorius. Kartais 
artistas Juozas Bieliūnas. dėl to nuo režimo nukentėdavo ;

Nepriklausomos Lietuvos kartais, kaip pats sakydavo, 
žmonės Juozą Bieliūną labai „gaudavo pylos“ iš viršininkų, 
gerai žino. Jis nepriklausomy bet „nė velnio“, — jis pabrėž 
bės kūrimosi laikais buvo veik davo ir laikydavosi savo, linijos, 
lūs asmuo. Dalyvavo frontuo kuri toli išeidavo iš režimo rė 
se; koncertavo kariams ir civi mų.
liams; kėlė žmonių geras nuo Kaip ir visi lietuviai patrio 
taikas ir žadino geras viltis. tai, jis okupanto buvo tuojau

Paskui pasibaigus kovoms, pavarytas iš Radiofono direkto 
prieš 5 metus odenoj paskaitoj buvo vienas iš pirmųjų kuriant riaus pareigų, kurias apėmė, 
buvo pastebėjęs, kad Lietuvoj Lietuvos operą. Turėdamas jau iš anksto paruoštas, komu 
studentai buvo tik mokslinami, gražų augštą baritoną,_ jis pui nistinis „viršininkas“ J. Banai 
o čia — Amerikoje — ir moks kiai kūrė 
linami ir auklėjami.

— Taip, — atsakė profeso 
rius, — turėjau mintyje, kad 
mokyklos ribose. Jaunimas no 
rs ir gabus, čia į un-tą ateina 
mažai paruoštas, ypač silpnas 
matematikoje. Amerikietiškose 
logaritminėse skaičiavimo lini 
uotėse nėra atvirkštinės skalės, 
ir niekas ja nemoka naudotis. 
Taip pat colinė sistema ameri 
kiečiui atima daug laiko. Į įvai 
rių matų taisyklingus 
mus, net vadovėliuose, 
kreipiama dėmesio.

Baigiant, profesoriui 
Jo 40 metų profesoriaus_____
sukakties proga, palinkėti svei kė- Žinoma, čia veikė jo balsą kad ji išvežta į Sibirą. Tas, ma j 
katos ir sėkmės dirbant moks sunkesnis, drėgnesnis ir šal tęs tyt, jo> jėgas ir palaužė. ( 
linį, kultūrinį ir visuomeninį 
darbą.

man paklausti, kaip jis lygina 
Amerikos ir Lietuvos universi 
tetus bei studentiją, kartu pri 
mindamas, jog profesorius

KABINETE, 
laboratorijos yra prote 
kabinetas. Specialios Ii

tenka, 
darbo

Demone“ Demoną, tis.
„Traviatoje” Žermoną, „Euge Okupacijos laikai — tai sun / 
nijuj Oniegine“ Onieginą ir tt. kus slogutis, kurį Juozas Bieliū 
Ypač atmintinas jo Demonas, nas sunkiai išgyveno. Galima 
kuriame jis galėjo išvystyti gra teigti, kad okupacijos jį ir pa 
žią kantileną, kuri plačiai ir ga lauž'ė.
lingai sklisdavo. Kaip pranešama, paskutiniu

Jo darbas Lietuvos Valstybi metu jis buvęs Kauno Konser 
nėję Operoje yra vienas švie vatorijos docentu, mokęs jauni 
šiaušių jo meninės veiklos lai mą dainuoti. Tačiau nei gautos 
kotarpių. iškarpos iš Kauno spaudos, nei

Bedirbdamas operoje ir jaus laiškai, kurie galėjo pasiekti 
damas savo balso našumą, J. Amerikos kontinentą, nieko ne 
Bieliūnas sumanė persiorien sako apie jo žmoną, kuri buvo 
tuoti į tenorą. Tuo tikslu jis gydytoja —- Kaupelycė-Ragai 
Italijoje studijavo dvejus me šiene. Konstatuojama, kad jos 
tus. Jam padėjo Italijos klima vaikai mokėsi, bet apie ją nė žo 
tas. Bet kai sugrįžo į Lietuvą, džio. Dėl to spėjama, kad grei 
tenorinis jo debiutas nepasise čiausia jis žmonos bus netekęs,

Prie 
soriaus 
teratūros kartoteka turi 500^ 
kortelių, Profesorius namuose 
turį literatūros kartoteką dvi 
gubai didesnę už U-to, Prof. S. 
Kolupaila seka per 50 įvairių 
kraštų žurnalų. Astuoniuose 
jis pats bendradarbiauja. Pro 
fesorius kaip tik šiuo laiku ra 
ŠO' Indijos (Kalkutos) viename 
žurnale, remdąmasis Nemuno 
duomenimis, Tąip pat jarų ten 
ka dažnai spaudoje ir konferen 
cijoee kelti (ir polemizuoti) 
įvairius mokslinių veikalų bei 
straipsnių netikslumus, Todėl Tai bene antra lietuvaitė, bai ž 
dažnai šio un-to studentai prof, gusi gailestingųjų seserų moky j 
S. Kolupailą vadina „profeso klą Australijoje. Kiek anksčiau < 
ruim, kuris taiso klaidas kny tokią mokyklą baigė ir dabar į 
gose“. Sydnėjaus vienoje ligoninėje J

Šia proga teko profesorių pa kaip gailestingoji sesuo dirba j 
klausti, ar jis nemano savo vei E. Šavronienė, j

Diana-Rosmary Nasickaitė, 
duktė pp. Budrikų iš Rodney, 
Ont. š. m. VI. 15 d. pirmoji bai 
gusi gailestingųjų seserų moky 
klą — St. Thomas Elgin Gene 
ral Hospital School or nursing, 
laipsnyje „Winner of the Me 
dical Association scholarship 

for general proficiency in 
Surgery".

—■ Baigė gailestingųjų sese 
rų mokyklą Ona Plečkauskaitė.

nis klimatas. Kad taip gali būti, spėjama
Debiutui nepasisekus, J. Bie ir to fakto, jog apie Juozo 

liūnas pasitraukė iš scenos ir Bieliūno mirtį okupacinė oficia 
buvo pakviestas Lietuvos Ra lioji komunistų spauda — Tie 
diofono Direktorium.

Jo, kaip Radiofono Direkto 
riaus darbas, buvo našus ir vai 
singas. Jam direktoriaujant, 
Radiofonas išugdė simfoninį or 
kestrą; jo įvykdyta 
bių koncertų; taipgi, 
tyva per Radiofoną į platųjį jautraus ir tolerantingo žmo 
pasaulį buvo išleista daugelio gaus, jautraus menininko, kurį 
operos ir kitų solistų koncertų, mirtis pakirto anksčiau, negu 
Radiofonas, jam direktoriau būtų tesėjusios jo normolios fi 
jant, išaugo į didelę organiza zinės jėgos.
ciją; išsivystė, patobulėjo, pa Juozas Bieliūnas buvo gimęs 
įvairėjo. Kraštų kaime, Panemnuėlio

Reikia pabrėžti, kad J. Bie valsčiaus, Rokiškio, apskrities, 
liūnas, kaip jautri, humaniška Mokėsi Petrapilio konservatori 
ir tolerantiška asmenybė, buvo joje. Mirė turėdamas apie 60 
labai liberalus ir respektabliš su viršum metų.
kas, — todėl Radiofonas jo lai Apgailestaujame peranksty 
kais buvo prieinamas platesnio vą mirtį ir sesutei Onai ir gimi 
masto pasaulėžiūroms, kurioms noras, pp. Akstinų šeimai, reiŠ 
jis rodė respektą. Tai buvo tik kiame užuojautą. J. K.

eilė svar 
jo inicia

sa ir Literatūra ir Menas nieko 
nerašo; neužsimena nė vienu 
žodžiu. Atsieit, J. Bieliūnas bu 
vo tiktai pakenčiamas, bet ab 
soliučiai okupacinės valdžios 
ignoruojamas.

Gaila humaniško asmens,

Knygų rinkoje pasirodė
J. Vaičeliūno knyga 

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

Knygos kaina ■— 3 dol.
Gaunama pas autorių

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

ALOYZAS BARONAS

ATOSTOGOSE
(Iš romano „Sodas už horizonto“).

Ant stogo klūpo senis Valinis ir žiūri kaip blizga besi 
leidžianti saulė bažnyčios bokštuose. Jų stogai atrodo kaip 
iš žalvario. Senis paeina parišta kartimi, išsitraukia keletą su 
lenktų išdžiūvusių vytelių ir riša porą šiaudų sluogsnių. Iš 
lauko ateina tingėdamos karvės. Piemuo keikia ,į daržą len 
dančias avis. Visai vyriškais žodžiais. Saulėlydy jokio debe 
sėlio.

— Sudegtum, tai sekasi, Nebus lietaus, — taria einan 
čiam nuo šulinio ūkininkui, pylusiam į lovius vandenį, ir iš 
lėto rangosi kopėčiom žemyn.

— Dieve duok, kad pasilaikytų, — atsako ūkininkas.
— Ata-ta, tai šatumėlis, — keikia ir gardlžiuojasi Va 

linis, lovy plaudamas rankas, paskui žiūri į tą pusę, kur lei 
dosi saulė ir kur spindėjo bokštai, — o reikėtų namo pareiti 
kartą. Pasižiūrėti, kaip ten sekasi. Gal vaikas laišką parašė.

— Rytoj pareisi nuo ryto, — pastebi ūkininkas, — pa 
vešim .Į bažnyčią važiuodami.

•— Sekmadienio rytą Valinis anksti atsikelia, išeina į 
kiemą ir žiūri į stogą. Ant grebėstų ir gegnių blizga rasa. Ir 
ant šiaudų, suklotų lygiai, kaip nuobliuota lenta.

— Žinoma, bimbalai, manęs niekas šito dari#) nepamo 
kys. Dirbu net pačiam gražu pažiūrėti, — murma senis ir 
beveik nori lipt ant stogo ir toliau traukt vyteles, skirstyti kū 
lį it' rišti vienodai ir stipriai prie grebėsto. Paskui užlenktų 
pašelmenį stipriai, kad nešiauštų vėjai ir neprakirstų lietūs. 
— Bet sekmadienis, dar nuo stogo nukrisi, — moja ranka se 
nis ir išeina pėsčias į miestelį. Gaspadorius važiuoja vėliau. 
Nueisiu pasivaikščiodamas, o gal kas pakely paims.

Eina blizgančiais takais. Gieda paukštės ir skamba var 
pai. Ir vyturiai skamba, kaip varpeliai. Nuėjęs kilometrą, se 
nis atsigrįžta. Naujas stogas šviečia tarp kitų apdulkėjusių 
mėlynam dangaus plote.

— Tfu, — nusispjauna senis, — žiūriu lyg į savo ar lyg 
vieną jų būčiau uždengęs. Sudegtum. Kartais kvailystės 
užpuola.

Kai senis prieina miestelį ir ežiomis pasiekia savo gatvę,

jam atrodo, kad jis jau labai seniai čia bėra buvęs. O kartais 
jam atrodo, kad tik vakar. Žvilgteri pro eglaites į kiemą ir 
Šaukią; j i-

- Sudegtum, sūnau, vpt nujautimas, Jau galvojau šį 
sekmadienį nepąreit iš kąimo, Sakau, pagulėsiu sode ant ža 
lios pievelės, bet vot kažkodėl ėmiau ir parėjau. Suplerptum 
tu, lyg kas sakytų: eik, seni, nąmo, bažnyčion užsuk, grįčios 
pasižiūrėk. O čia pareinu sūnus ant Šulinio rentinio sėdi.

Senis duoda kumščiais per pečius sūnui, ir šis, spausda 
mas jo šiurpią ranką, saku;

— Gerai, kad parėjai. Savąitę tebusiu. Pasikalbėjau su 
mama ir galvoju, kad reiks važiuoti dviračiu į kaimą pasižiū 
rėt, ar tavęs nuo stogo vėjas nenupūtė. Grįžau vakar vakare, 
nebuvai — tai maniau, kad nė nepareisi.

Kai tėvas eina trobon, sūnus įseka paskui. Motina sto 
vi, margą skarelę pasirišusi, Eis bažnyčion,

Sekmadienio rytas saulės išskaidrintas, kaip drobė, Grį 
čia kvepia žolėm ir svilais. Kažkas pridegė. O pro langus 
veržiasi medžių ir daržų šiltas kvapas ir vabalų zirzimas,

— Tai ir jūs bent sumai nueikit, — liepia motina išeida 
ma. — Paskui neišlakstykit preš petus,

— Duok pasišnekėt netarškėjusi, — pyksta senis, — ga 
Įima vieną kartą per metus su sūnumi pasikalbėt. Su Dievu 
tai kasdien gali susitikti.

Motina palieka praviras duris. Abu Valiniai sėdi prie 
namine staltiese uždengto stalo ir jaučia, kad staiga pritrūko 
kalbas. Jaunasis Valinis dairosi į žemus langus ir žemą kam 
barį. Kai atsistoja, atrodo, lubos siekia galvą. Gryčia kaip 
dėžė. Tik grindų epušinės lentos, motinos kieta šluota išbrū 
žintos, šviesios ir Šventadieniškos, Valiniui atrodo, kad nebu 
vo tų metų tarpo. Per vieną dieną galima viską prisimint. 
Bet vistiek Valiniui labai gera toj varganoj troboj, n dar kai 
žinai, kad esi svečias namie.

— Tai kaip tau ten sekasi? Neparašai. Laiko neturi. O 
kartais ir aš pats pagalvoju, jog kaltas, kam esu biendas.

— Tėve, viskas gerai. Jei tau atvesčiau tokį savo drau 
gą Bareiką, tai jis pasakytų, kad tu laimingas, — ir toliau 
Valinis pasakoja apie dirbtuvę, draugus ir miestą, nuslėda 
mas merginų vardus, kad tėvui būtų linksmiau klausyti, kad 
jis nesibartų ir kad jam neskaudėtų širdį. Reikia meluot, tė 
vas geras, ir negalima skriaust, kai baigia pasakoti, bažny

čios varpai judina orą sumai. Jaunasis Valinis atsistoja tarp 
dury, ' _

?— Reikia nueit į bažnyčią. Dar gal ką sutiksiu. Savaitrf 
greit prabėga, ir nematysi daugiau nieko.

»— Pabūk .sūnau: bažnyčia du šimtai metų kaip stovi, ne 
pabėgs. Bet jei eini, tai neužkliūk kur nors. Rytoj rytą rei 
ks vėl išeit, Negali palikt kiauro stogo. Sudegtum, kartais 
ant pašelinemo sėdžiu. Nedirbu ir apie tave galvoju. Sako, 
Kaunąs didelis, ale nuo stogo nesimato. Kai buvai karinome 
nėj, tai nesirūpinau. Žinau, kad duoda gerai valgyti ir apren 
gia. O dabar rūpi. Galvoju: mašinos. Gali ir ranką ir koją 
padėt. Mašinos į dantis nežiūri. Manau, geriau batsiuviu bū 
tum, Su yla tik įsidurt tegali. Nepradursi pilvo kaip Janė 
Vaičiulioniui. Ir padaryk tu man taip.

Sūnus išeina į gatvę. Niekas joj nepasikeitė. Miestelis 
tas pats. Tie patys akmenys, žalios tvorelės ir daržai. Ir baž 
iiyčios bokštai tie patys, ir varpų virvės su apterštais balkiais. 
Varnų prieauglis geras. Valinis truputį vėlinasi. Rinka kaip 
iššluota, Ir žydai prie krautuvių nesnaudžia. Po pamaldų at 
sidarys silkėm atsiduodančias krautuvėles ir jose grūsis žmo‘ 
nės, kilnodami smulkius centus. i

Bažnyčioj tos pačios freskos ir apaštalų veidai. Tas patĮ 
žvakių, žolių ir prakaito kvapas. Ir vargonai, graudžiai lie 
jantys sunkius tonus ar plonus ir meilius čirptelėjimus.

Pusamžis kunigas monotoniškai skaito evangeliją. Tre 
čias po sekminių sekmadienis. Sūnus palaidūnas išėjo iš na 
mų. Žinoma, čia kalbama apie Dangų, bet juk turėjo sūnus 
eiti pažiūrėt, kas galima rasti daugiau be tėvo kiemo. Valgy 
ti dar kol kas kiekvieni namai turi ir argi reikia klausyti ir 
pačiam prievartaut save iš jų neišeinant. O jei sūnui butų pa 
vykę ir jis būtų grįžęs ne su tarba, bet su turtais, tada tėvas 
taip pat būtų kėlęs balių ir broliai nebūtų pykę. Visi vaikai 
palaidūnai. Visi nepatenkinti namais. Jieškom ir verčiam, 
kad paskui sugrįžtumėm, nieko neradę. Tėra vieni Namai. 
Ir įeikia laukti bareikiškai, nieko nenorint, kol pašauks.

Žolės, žvakės, varpeliai ir giesmė graudi, plati ir raudan 
ti, ošianti senais ąžuolais, šlamanti vasarojais, pilna skundo 
it prašymo ištisų generacijų. Buvusių ir ateisiančių. Žemei 
vaisių išlaikyti teikis, Tavęs prašome, Viešpatie. Suplikaci 
jos — tikroji lietuvio giesmė. Pilna lyrikos, kančios ir šauks 
mo. Dieve, padėk mūsų varganai egzistencijai, atitolindamas 

marą ir karą.
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V. VERIKAITIS SIMFONI NIAME KONCERTE
Sol. V. Verikaitis liepos 14 joje Elena Kabalaitė-Žižienė to 

d„ 8,30 vai. vak., dainuos To liau tęsia studijas — klauso pa 
ronto simfoninio orkestro kon pildomai porą dalykų universi Argentinos Lietuvių Centro vi 
certe kaip solistas. Tas koncer tete. E. Žižienė yra antroji mo suotinis narių susirinkimas pra 
tas bus transliuojamas per ra teris, baigusi mokslus Melbour ėjo draugiškoje nuotaikoje. Pir 
diją ir televiziją. Oficialiame no universitete. Pereitais me mininkaujant L. J. Mičiūdui ir 
pranešime sakoma, kad V. Ve tais šį universitetą baigė D. Ži sekr. Birutei Petrauskaitei, be 
rikaitis lietuvis, atvykęs į Ka linskienė.
nadą 1948 m., mokęsis Toron LEiDŽIAMAS INŽINIERIŲ 
tn lmnet>rvatnri iaip IniMa nSl ARCHITEKTŲ

METRAŠTIS.
Amerikos Lietuvių Inž. 

Architektų Sąjunga numato 
leisti Lietuvių Inž. ir Architek 
tu metraštį, kuris apims visame petrauskai^lYŠekr7 A. M*isiū 
pasaulyje lietuvių inž. ir archi nas> ižd j Gradeckas, II ižd. 
tektų profesinę, mokslinę, vi B Dėdela> nariai: L. r Mičiū 
suomemnę, kultūrinę bei orga das> Ant Vyturys, J. Kanapins 
nizacinę veiklą pastarųjų de kaS) Ant Stančikas> Pr. Vitei 
šimties (1945-1955) metų lai kis ir j Bačkys.

’ Naujai LC statybai paspar
!va V. BACEVIČIAUS MOKINIŲ tinti ir lėšų kalimui išrinkta 

KONCERTAS specialė komisija iš žinomų Ar
New Yorke baigiantis moks gautinos lietuvių visuomenės 

lo metams, komp. Vyt. Bacevi veikjŲ, kurion įeina: K. Man 
čius parodė publikai savo muzi k\1Sj K. Burba, A. L. Balso lei 
kjnės studijos mokinius, kurių dėjas Pr. Ožinskas, inž. agr. J. 
koncertas buvo viešas. Bukevičius, L. Ryšelis, J. Šven

Koncerte pasirodė apie 10 čio?is’ J' Kanapinskas, J. Za 
mokinių, kurių tarpe ir 2 lietu XJck"s’ Grudzinskas, K. žu 
viai — Aldona Kanaukaitė ir kauskas’ J- Kaltis, K. Ka 
Alfonsas Dzikas.

Koncertas buvęs įdomus ir 
domėjosi originali akūryba, do rimtai paruoštas, 
mėjosi lietuvišku tautiniu dra DAlLININKAS ANTANAS 
buziu (p. Tamošaitienės dar ROKŠTELĖ
bas) ir domėjosi Lietuva, apie 
kurią E. Kardelienė papasako su šeima iš Australijos, Adelai 
jo. Delegacijos, kuri buvo atdės miesto, persikėlė gyventi į 
vykusi E. Kardelienes kviesti, Ameriką. Australija apgailės 
ji buvo apdovanota ir gražiai ^uJa netekusii kultūrininkų šei 
priimta.

SIMFONINIAI KONCER 
TAI MONTREALY_

Montrealy vasarą simfoni 
niai koncertai vyksta Mont Ro 
yal kalne. Miesto salės laiptuo 
se sutalpinamas orkestras, o

LIETUVIŲ CENTRAS
ARGENTINOJE IMASI DI g <

MARGIS VAISTINE
Dr J. Basanavičiaus vardo ■t 408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont 

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

to konservatorijoje, kurią bai 
gęs ir dalyvavęs eilėje koncer 
tų ir operų. Šiame koncerte jis 
dainuos iš Hendelio „Samso 
nas“, Rosini „Sevilijos kirpė 
jo” ir kitas dainas, kurių tar 
pe ir lietuviškai.

Koncertas įvyks In Versity 
Arena.

OP. SOL. E. KARDELIENĖ 
PAS MUZIKOS MĖGĖJUS

Montrealy yra kultūringų ir kotarpy. 
muziką mėgstančių šeimų, ku 
rios kas mėnesį ruošia priva 
čius muzikinius vakarus.

Vienas toks susibūrimas Ver 
dūne specialiai užsiprašė op. 
sol. E. Kardelienę, kad ji padai 
nuotų lietuvių liaudies dainų ir 
supažindintų su lietuvių muzi 
kine kūryba. E. Kardelienė pa 
sirodžiusi tautiniu drabužiu, 
koncertavo ir sukėlė didelį su 
sirinkusiųjų susidomėjimą. Do 
mėjosi liet, liaudies dainomis,

ir 
iš

veik visi susirinkimo dalyviai 
išreiškė savo pageidavimus ir 
siūlė ateities veikimo planus. 
Valdybos ir komisijų raportai 
priimti vienu balsu.

Naujon LC valdybon išrink 
ti: pirm. Arturas A. Mičiūdas, 
vicep. K. Burba, seki. Birutė

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jouas^V. MARGIS, Phm. B.

(MGARV, Mta, kad nuo vienų šokių liko draug.
* Smilga sielojasi, kad calga

NEREIKIA RAŠYTI NETIESOS. riečiai nesusipranta ir neišsi
Prašome atšaukti melą ir ilga skaitė abiejų sudegusiųjų renka į valdybą Smilgos. Tai

šmeižtą prieš Calgario Lietu pinigus, kad gali sakyti, jog jau tikra kiaulystė. Tur būt
vių Draugijos Valdybą („Ne vienas buvo biednas, o antras jiems nepakeliui su šmeižtų

minskas, inž. L. Vaitiekūnas, priklausoma Lietuva” No 21 ne? Be to minimas veikėjas yra meisteriu ir faktų kraipytoju. 
J. L. Mičiūdas, A. Misiūnas. (421) gegužės 25 d. š. m.), ant vietos žmogus, dalyvauja jis ir Ant galo sako: jei jau tavo

Naujam LC pirm. Artūrui A. galvis „Calgario užkulisai“, pa visa šeima visur ir visada su draug. nėra tinkamų žmonių
Mičiūdui pirmininkaujant, inž. sirašęs Smilga. Vietoje, kaip jis Calgario lietuviais. Daug yra rinkti į valdybą. Reiškia jau ne 
J. Bukevičiui sekr. ir dalyvau sako, atskleisti tikrus faktus dirbęs ir dabar dirba Calgario be Calgario Liet. Draug., o pir 
jant 12 šios komisijos narių, ap apie įvykius, juos visaip iškrai Liet. Draug. labui, ir jau keli mininko draugija. Gaila, kad 
tartas šis svarbus Argentinos po ir rašo grynas nesąmones, metai yra draug. valdyboje. Gi Smilga turi galvą tik kepurei 
Lietuvių Centrui ir visai koloni Atsakysime į kiekvieną jo melą antroji šeima gyvena gana toli, užsidėti, o ne protauti, nes jei 
jai reikalas.

Pasikeičiant nuomonėmis 
apie statybos reikalą ir lėšų 
klausimą, inž. J. Bukevičius pa 
tiekė platų projektą, kuriuo ei 
nant laike 4 metų, kol vyktų 
statyba, sukelti milioną pezų. 

Visi komisijos nariai kviečia , . .. i • a. ... .
------------------------------------------------ j darbą visus, kas šį darbą bran 81- Toliau> da 1S s,ude sure2ge tiems nelaimes atsekamais 
mokyklos, o Australijoje tos rū <dna. Ateikite su patarimais ir &ė’ Yra faktas> o k“r kl*a dalis ms žmonėms rinkliavos? J- "j’1'— " 

publika kėdes gauna aikštėje, šies bei paskirties mokyklos parama. .i,, to
kurioje sutelpa apie 5.000 as 
menų. Paprastai daugelis dar 
klausosi iš toliau ir iŠ salės. 
Žmonių j koncertus paprastai 
susirenka labai daug.

^KONCERTŲ STAEMUME^ — ve<Jėjas, A. Stasytis, St. Namų Komiteto posėdis, į kurį

vykusi E. Kardelienes kviesti, Ameriką.

mos, nes p. Rūkšteliene yra dai 
nininkė.

MELBURNO LIETUVIŲ 
SEKMADIENIO MOKYKLA

Kanadoje ir JAV veikia šeš 
tadieninės lietuviškųjų dalykų

r_____ . Argentinos Lietuvių
veikia sekmadieniais. Centras turi turėti tinkamus

Melbourne liet, parapijos rūmus!
sekmadienio mokyklą Šiemet
lanko 73 mokiniai. Ypač gau 
sūs pirmieji skyriai. Mokyklo 
je dirba mokytojai: Vyt. Samu

MELBOURNO BENDRUO 
MENĖS NAMŲ VAJUS 

Įvyko Melbourne Lietuvių

Švambarienė, Br. Zumeris ir buvo pakviesti visų oiganizaci 
vasaros metu vyksta koncertai, kapelionas kun. Pr. Vasaris, jų atstovai ir akcijų platintojai, 
kurių pagrindą sudaro simfoni Mokykla suskirstyta į 6 sky Pasitarimui pirmininkavo Ko 
nis orkestras, bet dalyvauja ir rius — 6 metų. Jį baigę vaikai miteto pirmininkas Alg. Žilins 
solistai, kurie, kaip ir dirigen prilygs lituanistinių dalykų ži kas. Aptarta akcijų platinimo 
tai, dažniausia esti kviestiniai nojime normaliai Lietuvos pra vajaus pravedimas ir organiza 
gastrolieriai. Publikos į šiuos džios mokyklai. Pamokos vyks cijų talka šiame darbe. Nutarta 
koncertus susirenka ligi 20 tū ta sekmadieniais australų para vajų pradėti birželio 1 d. ir jį 
kstančių į kiekvieną. Koncertų pijos mokyklos patalpose—St. vykdyti iki rugsėjo aštunto 

. Mo sios, o po to tuoj kviesti akci 
ninku susirinkimą.

ADELAIDĖS LIETUVIAI 
STATOSI LIETUVIŲ 

NAMUS.
Australijos, Adelaidės mies 

t0‘, lietuviai nutarė pasistatyti 
bendrus namus aukų rinkimo 
būdu. Į statybos komitetą iš 
rinkti šie asmens: V. Raginis 
— pirm., J. Kalvaitis — vicep., 

_______ _ ___________ J. Pyragius — sekr., šliužas — 
pasirodymui, vaidini ižd., inž. Reisonas ir inž. L. Gar g°s nešvarios kepurės.

stadium yra 136 gatvės ir Am John's, East Melbourne, 
sterdam Avenue kampe. kykla pradeda darbą 9.30 vai.

ČIKAGOJE VASAROS SIM me
FONINIAI KONCERTAI t“ ^olSniai užima baž„*£i”e' 

atvirame ore taip pat vykdomi, pirmuosius suolus. Gražu tėvą 
Kaip ir pernai, ir šiemet pirmą ms ir vyresniesiems matyti, 
jį koncertą vedė dirigentas Mal kaip jaunoji karta žengia pir 
ko, daug kartų koncertavęs myn ir ruošiasi juos pavaduoti.

Po pamaldų mokiniai turi mo 
kykloje vieną pusvalandį dar 
praktiškų užsiėmimų, kaip tai 
dainog, žaidimai, pasiroušimas 

bai kuriam i

paeiliui. Smilga rašo: Būk bu mažai, arba ir visai nesusideda protautų, tai taip nerašytų, 
vę laikraščiuose rašyta, kad erpuaq ojptu jį ‘siBtAniaiĮ ns Kas metai yra renkama Draug. 
Calgario lietuvių veikėjo sude neturi su Calgario Liet. Drau valdyba ir jei kaikurie valdybos 
gė stuba su visu turtu ir rank gija, nėra jos nariai ir 1.1. Be to nariai įeina į Valdybą jau keli 
raščiais. Iš kur Smilga išpešė draug. valdyba vėlai sužinojo metai iš eilės. Tai tur būt na 
tuos žodžius? Jeigu Smilga sa apie įvykusį gaisrą. Bet kodėl riai jais pasitiki, nes valdyba 
ko, kad taip buvo parašyta, tai Smilga praleido progą parėkia dirba lietuvių gerovei, ir remia 
akiniai jam jau būtinai reikalin muoti savo kromelį? Kodėl ne visas labdaringas organizacijas 

’ i pinigais. Smilga 
- Jei naktimis neužmiega ir sieloja 

turto? Juk namas sudegė iki kas ką padaro, Smilga visada si, kad rinkimai jau čia pat, ir 
pamatų ir viskas jame buvęs žu bando kaišioti savo kleivą ko ragina calgariečius pabusti ir 
vo liepsnose. Neišgelbėtas nei ją, o pats nesugeba, ar neturi išsirinkti tinkamą valdybą. Ži 
siūlo galas. Tai kokią dalį turto žmoniškų jausmų pagelbėti, noma, Smilga narėtų būti tau 
Smilga čia mato? žmonėms, kurie, anot jo, buvo tos vadu ir norėtų prieiti prie

Kas link rankraščių, tai jie biedni. iždo, nes tas jam labai kvepia,
nėra visai minimi. Čia jau Smil Kodėl Calgario Liet. Draug. Bet veltui: nesi narys ir neturi 
ga prašovė pro šalj ir negražiai oeĮsileidzia Tautos Eondo? O Draug. balso, nenori prigulėti 
padarė. Nors jis turi didelę no kada gi Smilga girdėjo Tautos prie Draug. ir sykiu dirbti, tai 
sį, bet, mažą uoslę. Smilgai tie Fondą barškinant į duris, o lindėki patamsėję ir taikykis 
rankraščiai turbūt neduoda ra mes jo neįsileidome? Kodėl ne vėl kam nors iš pasalų gnybti, 
mybės, nes iš tų rankraščių bu 
vo statomi scenoje vaizdeliai, 
duetai, kupletai ir tt.

Smilga mano atidengęs dide 
lę slaptybę, nes pasako, kad tai 
buvo C.P.R. Co. pastatas. Jei 
gu Smilga daugiau žinotų, o

Kaune ir Vilniuje.

MOTERYS MOKSLO 
DARBE

Melbourne universitete
gusi humanitarinius mokslus ir maras, platika, šokiai ir tt.
dabar mokytojaujanti gimnazi Mokyklos tėvai savo susirin 

kime nutarė, kaip ir pernai, vai 
kams po pamokų duoti arbatą. 
Arbatą paruošia patys tėvai. 
Tėvų Komiteto nustatoma tvar 
ka. Tėvų Komitetą sudaro: B. 
Naujokaitienė (pirm.) Z. Joku 
baitis, L. Padgurskis, M. Sta 
nevičienė, A. Šilva. Tėvų Ko 
mitetas ir mokytojai nutarė su 
ruošti vieną vaikų vakarą ir me 
tų gale, gruodžio 18 d., Kalė 
dų Eglutę.

— Laimos knygyne Brook 
lyn 11, N. Y., kurį dabar tvar 
ko naujasis savininkas B. Jaci 
kevičius, šiuo metu labjausiai 
perkamos knygos yra Alės Na 
kaitės „Trumpa diena” ir Juo 
zo Vaičeliūno „Tėvynės sargy 
boję“. Šią knygą galima gauti 
„NL“ redakcijoj, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montral. Kai 
na 1,50.

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..- BE3-0978

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.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

gavo kreditokoperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Toronto, Ont. KE 3027.

prisijungia prie KLB? Jeigu Gale teiksimės paklausti, kiek 
Smilgai nerūpėtų nesąmones Smilga esi aukavęs Lietuvos 
traukti, o tik tiesą, tai nereiktų reikalams, ar kokioms kitoms 
klausti, nes žino, kad Calg. Lie labdaros organizacijoms. Tuš 
tuvių Draug. įstatai yra tam ėjų žodžių, žinoma, visada atsi 
priešingi. Bet jie būtų galima randa, bet kada reikia kišenę 

_ ____ , _ pakeisti, jei Smilga ir daugiau atidaryti, tai jau Smilga lenda 
mažiau kalbėtų,°tai žinotų jog tautiečių prigulėtų prie dr-jos. į patamsį, ir jo jau nematysi. O 
geležinkelių furmonai gyvena Kodėl neįsileidžia dipukų į butų tikrai įdomu, jei būtutnei 
Comp. stubose. Taip ir čia ne valdybą? Čia vėl netiesa ir fak paskelbęs, kam ir kiek esi au 
buvo išimtis. Vietoje, kad pri tų kraipymas. Jau treti metai kavęs? To nepadarei, nes tur 
sipažintų, jog tyčiojasi iš žmo kai dipukas yra išrenkamas į būt neturi ko parodyti. Calga 
gaus nelaimės, Smilga griebia valdybą ir tykiai dirba. 3 kiti rį° Lietuvių Draugija visur ir 
si kaltinti Liet. Draug. pirmi dipukai buvo valdyboje ir ilgo visada garsina lietuvių vardą, 
ninką. Kam jis pareiškęs: kas kai darbavosi, kolei pragyveni 
neaukavo šiam tautiečiui, turi mo jieškodami turėjo apleisti 
važiuoti pas Staliną. Čia jau Caigarį, ir atisakyti iš einamų 
daugiau negu negudrus išsireiš pareigų. Ir dabar, kaip visada, 
kimas. Ir jis paeina iš po Smil dipukai yra traktuojami, kaip 

Nieko lygūs ir nėra skirstomi.
baliauskas — techniškųjų rei panašaus nebuvo sakyta ir Sta Ką valdyba turi parodyti, 
kalų tvarkytojai ir stud.-teis, lino ar kokio kito kraugerio var kad dirba lietuvybės labui? 
S. Čibiras -— patarėjas teisi das nebuvo minimas. Net nebu Kur jų aukos? Štai neviernas 
niais reikalais.

W. A. L E N CK I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

i — lt " 'M 11 M ------ t

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

ir visada skelbia pasauliui, kad 
mūsų tauta yra gyva. Tai daro 
visokiuose viešuose pasirody 
muose. Pernai piliečių dienos 
parodoje su kitomis 17 tautų, 
ir lietuvių trispalvė plevėsavo 
Calgario gatvėse, l'ik dėka Cal 
gario Liet. Draug. Tarptauti 
nėj valgių parodoje šiemet, kas 

vo ir reikalo. Nes iš virš šimto Tamošiau, nuo draug. įsikūri atstovavo mūsų tautą su pui 
lietuvių, gyvenančių Calgary ir mo dienos (2 metai) esame pa k?aus!ai pap.u?š*u stalu» ir lietu 
plačioje apylinkėje, neaukavo siuntę aukų Tautos Fondui, va miškais valgiais. Vėl ne Silmga. 
tik Smilga, pusantros moteries sario 16 gimnazijai Vokietiojj, Įvur darbas, ten Smilgos ir su 
ir dar du, kurie paprasati vadi Raudonajam Kryžiui, Vėžio ty nerasi, o kur kas ap
narni „Nosis ir Ūsai“. Kiti gi rimo institutui/ Kiek yra pa šmeižti, tai kas kita.
visi su užuojauta ir suprasdami siųsta gėlių sergantiems ir mi Kas vėl atstovavo lietuvius 
reikalą aukavo labai duosniai. rusiems lietuviams, paremta lie šiemet piliečių dienoje? Tik ne 
Ir tik ačiū tiems, toji šeima tuvių šeimų nelaimėse. Tai jau Smilga. Dar daug galima būtų 
jau, kaip sakoma, stovi ant ko susideda graži suma, ir tos vi pacituoti, ką Calgario Lietuvių 
jų. sos aukos buvo narių nubalsuo Draugija yra nuveikusi. Bet

Smilga toliau filozofuoja, ko tos, ir pas kasininką yra kvitai. gaila vietos laikraštyje, pažy 
dėl draug. pirmin. nesigriebė Taigi, Smilga čia muša savo ka mėsim tik tie, kad sujungę lie 
rinkliavos prieš pusantrų metų ktą į sieną, ir tik jam pačiam tuvius į vieną galingą kūną, ko 
sudegusiems, kurie, anot Smil skauda. seniau nebuvo, ir nekas netikė
gos, tikrai buvo biedni? Ar Sm Jie esą numeta centą lietu j°» kad tas būtų galima pada 

vybei, turėdami šimtinę paja ryti. Taigi pradžia graži. Ir jei 
mų nuo šokių. Ar Smilga teik netokie Smilgos, darbas eitų 
tusi pasakyti, keli šokiai Calga dar sėkmingiau.
rio Liet. Draug. paliko po šim Calgario Lietuvių Draugijos 
tnię? Taipgi lai Smilga pasako, Valdyba.

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.

GENERAL INSURANCE į
A L. D U D A 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS! | I

Dundas-Dovercourt įoraia.
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 (BodySlender). Vilkiko pagalba. 
? Ontario Motors League patarnavimas.

Atsiskaitymas už darką išdėstomas pagal pageidav:mą.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. VII. 6. — Nr. 27 (427)

džiu, „taikos karveliai“ rusų 

AWSXI įWP ORTAS' “ir -“1,,,kos ir sporto 
— Anglijoje, vieno angliko 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTAS. nų kunigo byla, pateko net į
Sydnėjaus Kovas — Condell nės Teritorijos meisteris. augščiausią bažnyčios instanci 

Park 1:3. ALB Apylinkės Valdyba, ją, už ignoravimą savo tiesiogi
Kovo futbolo vienuolikė susi įvertindama šią mūsų krepšinin nių pareigų. O kaltininku viso 

tiko su australų Condell Parko kų gražią sportinę veiklą, pa to buvo futbolas. Mat, kunigas 
komanda. Rungtynes pralaimė laikomą keletos pasišventusių visai netikėtai gavo įėjimo bi 
jo 3-1 asmenų, laiko esant reikalingu lėtą svarbiausioms finalinėms

Rungtynėms teisėjęvęs teise šias sportininkų pastangas pa rungtynėms^ dėl Anglijos tau 
jas, atrodo, buvo smarkiai nusi 
statęs prieš mūsiškius. Tik rung 
tynėms prasidėjus australai 
įmušė 11 metrų baudinį. Už 
kiek laiko Kriaucevičius įkirto 
gražų įvartį, kurio teisėjas ne 
užskaitė. Visą pirmą puslaikį 
ir didesnę dalį antrojo, mūsiš 
kiai spaudė australus, bet įvar 
čio įmušti nepajėgė, išskyrus 
Buroko baudinį, iš maždaug 25 
m. atstumo, kuris buvo tikrai 
nesulaikomas. Kovo gynimas 
ir šį kartą buvo labai geras. 
Puolimas dirbo' sąžiningai, bet 
neišnaudojo progų.
Kovas — Dellwood Rangers 

7:3
Kovas žaidė prieš australų 

Dellwood Rangers. Šį sykį, no . - . . - -v
rs aikštė buvo' blogam stovyje n9ill pasaulio meisterių vaizy 
ir mūsiškiai žaidė nepilnos su bose, 
dėties, bet dirbo sąžiningai ir 
rungtynes laimėjo pelnytai. 

Kovui įvarčius laimėjo: M. 
Vasaris 2, Baikovas 2, Norvilai 
tis 2 ir RuŠa 1.

Rungtynes stebėjo 
skaičius lietuvųi.
Australijos sostinės lietuviai 

steigia sporto klubą.

remti ir, kiek sąlygos leis, ska rėš. Tai pačiai dienai buvo pa 
tinti kitų sporto šakų kultyva 
vimą, įsteigiant savarankų lie 
tuvių sporto klubą.

V. Patašiaus lygiosios su 
Australijos meisteriu.

Australijos tarpklubinėse 
chmatų pirmenybėse už Sydnė 
jaus universitetą kovojo' ir Vyt. 
Patašius. Pastarajam susitiki 
me Universitetas—Greenwich, 
Vyt. Patašius prie pirmosios 
lentos susitiko su Australijos 
šachmatų meisteriu J. Purdy, 
jaunu, bet gabiu ir daug žadan 
čiu šachmatininku. Kieta, ketu 
rias valandas trukusi, kova už 
baigta lygiomis.

J. Purdy išvyko į Europą, 
kur atstovauja Australiją jau

ša

skirtos ir vestuvės. Tačiau ka 
da jaunasis atėjo susitarti galu 
tinai dėl visos ceremonijos, ku 
nigas jam atsakė, kad tą dieną 
jis jungtuvių negalės atlikti. 
Jaunasis susijaudinęs atsakė, 
kad svečiai yra pakviesti, mais 
tas baigiamas supirkti, o jis pa 
ts tos dienos laukiąs jau net 3 
mėnesius.

Kunigas jam atsakė, „aš fut 
bolo rungtynėms bileto laukiau 
visą savo amžių ir jį tik gavau 
po 30 metų!...’’ Mat finalinėms 
taurės rungtynėms biletai yra 
gaunami labai sunkiai. Eilėje su

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

ERŠKĖČIUOTI EUROPOS...
Atkelta iš 3-čio psl.

ja yra toli, o Vokietija prie pir pareiškimų, neigiamai paveiku 
mųjų durų. (p. 141).

Sustodamas
TIES JAV UŽSIENIO POLI 

_______ ______ __ __________  TIKOS ĮTAKA KONTINEN
stojama dar 24 vai. prieš išpar TINĖS EUROPOS SĄJUN 
davimą jų ir dažnai nueinama GOS STEIGIMO EIGOJE, 
tuščiomis namo. autorius pakartotinai labai grie

— JAV senatas j 
Austrijos taikos sutartį.

_ — DB užs. reik. min. MacMi
jieties metime atsiekė naują pa lan Anglijos parlamente pareis 
šaulio rekordą — 81,75 m. kė> kad iš 4 didžiųjų susitikimo

__  Sov. Sąjunga pakvietė pa daug laukti negalima. Gali tas 
šaulio futbolo meisterį Vokieti susitikimas tiktai ateities gai 
jos rinktinę, sužaisti rungtynes res nužymėti.
liepos 24 d. Maskvos stadione. — Amerikos gyventojai turi 
Greičiausia vokiečiai kvietimą 33 milionus televizorių ir JAV 
nepriims, nes tikrumoje nuo lie —350 televizijos stočių. Tele 
pos 1 d. pradedamos atostogos, vizijos išradėjas yra rusų kil 

Cannberroje jau keleri metai Keistai sutampa šis kvietimas 
veikia lietuvių krepšinio ko su Vokietijos kanclerio Ade 
manda — Australijos Federali nauerio kvietimu. Vienu žo

Amerikietis B. Held,

šaulio rekordą — 81,75 m.

didelis

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

r NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. I i 
| PASKOLOS: — ] [

5 % % užbaigtiems namams ir statybos eigoje. ; ; 
o ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
; ! plotai. i
;; ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. ] 
i i Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai ' 
! ! mingų atsitikimų. <
‘ Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate i

Įtiksiąs — Jums padėti! '
Agentai: A. Markevičius OP 1-9816. '

D. N. Baltrukonis VI 7634. !
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. 
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.

; 1 Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 

DYERS Co

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

siu Europos apsijungimo idėją, 
pavaizduodamas Europos spau 
dos ir politikų atsiliepimais. 
Ypatingai

NEIGIAMU DINAMIZMU 
AUTORIUS ŠIAME REIKA 

LE LAIKO PREZ. EISEN 
natvirtinožtai skiria du laikotarpius: Tru HOWERIO PAREIŠKIMĄ 
patvirtino------- a --------; PANAIKINTI JALTOS IR

KITAS SUTARTIS.

mės JAV pilietis Dvarkin, ku 
ris išrado ir elektroninį mikros 
kopą, didinantį daiktus 200 tū 
kstančių kartų.

— 12 JAV ūkininkų vyks į 
Rusiją pasižiūrėti kolchozų, o 
rusai išleis į Ameriką būrį kol 
chozininkų, kurie susipažins su 
privačiu JAV žemės ūkiu.

mano - Achesono ir Eisenhove 
rio-Dulleso. (p. 149). Trumą 
no-Achesono bolševizmo sulai Europiečiai tuojau supratę, kad 
kymo politika labai gerai pavei siekiama atkurti Vokietiją prie 
kusi ir Europos tautos rimtai škarinėse sienose su Rytprūsių 
jieškojusios apsijungimo ele junkeriais ir nacių stiprybėmis 
mentų ir jau toli buvusios nu /____ ;__ y - ■ ■
jusios. Europa tenkindamas! jAV vidaus politika/ kuri Irgi 
esąmąja padėtimi, ir nors būda atsiliepianti į pasaulį. Tai juo 
ma visiškoj defenzyvoj, stipri kingas Stevenson-MsCarthy gi 
nusis prieš agresiją.^ Bet kai^rin n£as, dažni administracijos ne 

įvykdomi pareiškimai ir dažnas 
bipartizaninis veikimas.

Nors [autorius ;lpakarto;tinai 
per visą knygą pasisako, kad

kimų metu prasidėjusi „dina 
miškos“ linkmės „varyk atgal 
ir išlaisvinimo“ (roll-back and 
liberation) politika, tuomet eu 
ropiečiai pradėję kitaip galvoti. 
Prie to, europiečius labai nei 
giamai paveikęs „MacArthuris 
mas ir McCarthismas

Autorius gausiai pateikia da 
bartinės JAV administracijos

į DR. DORA GORDON |
| DANTŲ GYDYTOJA

Kalba lietuviškai
| Tel.: W Alnu t 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

ta susidomėjimo. Kiekvienas be 
sidomįs Europos apjungimo 
problemomis turėtų su ja susi 
pažinti. Joje ras daugybę fak 
tų ir jų įvertinimų. Knygą ra 
šant panaudoti labai gausūs 
šaltiniai. Prof. Northrop yra 
jau kelių knygų autorius.

(European Union and Uni 
ted States Foreign Policy.

Prof. F. S. C. Northrop. 
New York — 1954, The Mac 
millan Company leidinys. 230 
p. Kaina $ 4.75). J. A.
■ Pijus XII suteikė audienciją 
amerikiečiams žurnalistams, ku 
riems pasakė, kad jie turi vado 

. v. , . , v. .' vautis „amžina tiesa ir amžinu
Autorius siek tiek paliečia ir teisingumu“. Nors, gydytojų 

patariamas, 79 metų Popiežius 
yra sumažinęs auidencijų skai 
čių, tačiau mielai priėmė žurna 
listus ir jiems pasakė:

„Suprasti tiesą ir likti ištiki 
miems tiesai visame, ką jūs ra 
šote ir kalbate, yra nelengvas 
uždavinys, tačiau tai yra kilni 

Europos valstybių apsijungi tarnyba ir įpareigojanti pareiga 
mo pagrindu yra tų tautų gy tūkstančiams ir milionams žmo 
venimiškųjų įstatymų normos, nių, kurie yra jūsų žodžių įta 
bet į pabaigą jis išvedžioja, kad koje, Amžina tiesa ir Amžinas 
dėl nepasisekimų Europai apsi teisingumas turi būti jūsų ga 
jungti daugiau kaltės esama lia ir įkvėpėjas“.
dabartinės JAV administraci — Kinijoje pasireiškia dide 
jos politikoj. lis nedarbas ir trūkumas pramo

Bendrai paėmus, knyga ver ninių prekių.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS i
1 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $
$ Kreipti* vakarai* po 630 vai. $

Detect* 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.

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

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

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSL TARNYBOJE 

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

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai. |
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris. j

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

I Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
į TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. 
>n««»u»nn>n»:M:»»nnn»nnm:»»»»»:nn»»»:>n»»mnt»»im»i»tw«

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

šeštadieniais — vi*ų dieną.
Kreipti* po 6 vai. vakaro,

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Į ;$!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

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

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

ME 7-6 727 p- Rutkauskas. ;

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

Į 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., Vijle Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

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

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d ;
Tel. RA7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMl&LTOK
HAMILTONO APYLINKĖS MARGUMYNAI.

Yra gauta žinelė, kad rašyto ir vaizdžiai aprašė vakarų ir 
jas J. Švaistas-Balčiunas su po šiaurės Kanadą ir to žavaus 
nia atvyksta pirmą kaitą į Ka krašto gęožį.
nadą dalyvauti p-lės B. Jasine Birželio 25 d. Hamiltone ap 
vičiutės vedybų iškilmėje, ku sivedė Charlis Bugailiškis su 
rios įvyksta liepos 2 d. Toron p-le Muril Trainer. Jų šliūbas 
te-Hamiltone. Mes laukiame jų įvyko šv. Onos bažnyčioje lai 
atsilankymo ir į Copietown, lin ke šv. mišių. Iškilmės metu gra 
kėdami jiems laimingos kelio žiai giedojo žinoma dainininkė 
nės. ponia Dyjak. Vestuvinės vaišės

Birželio 13 d. Copetawn, įvyko 222 klube, Hamiltone.
Ont. lankėsi visuomenininkas. piačiai žinoma Hamiltone p. 
P. Liaukevičius su ponia iš p Miia§evičių šeima pirko neto 
Mac Gregor, Manitoba, pas jį nuo mįesto dvylika ekerių že 
Bugailiškius. Jie buvo atvykę mgS su mį§ku, kur jie pradėjo 
į Toronto, į jų sūnaus Jono ves statytis modernų namą. A. B. 
tuves.

Mac Gregor apylinkės lietu VAJAUS RENGĖJAI?
vių kolonija yra viena iš dau 22. 12. 54 m. „N. L.“ Nr. 50
giausia žinomų Kanadoje. Ne 
dėl to, kad jie ten augina pla 
čius laukus kviečių, kiek dėl to, 
kad jie gražiai tarpe savęs su 
gyvena. Aš tą pastebėjau, kai 
1951 metais lankiausi. Edrans, 
Man., pas savo prietelius P. L. 
Žemaičius, kur susipažinome ir 
su daugiau tos malonios koloni 
jos lietuvių. Nelieka kas dau 
giau man rašyti, kadangi dide 
lio gabumo rašytojas J. Prons 
kus apie juos yra plačiai apra 
šęs.

J. Pronskus, manau, yra pir 
mas iš lietuvių, kuris teisingai

Hamiltono Vasario 16 gim. r ė 
mimo komisija patalpino visuo 
menei pranešimą, kad komisija 
nuo 1955 m. kovo m. 1 d. pra 
deda aukų vajų vasario 16 gim. 
namų fondui ir Saleziečių lietu 
vių gimnazijai.

Visa lietuviška spauda rašo 
ir prašo gimnazijai remti komi 
sijų bei tautiečius skubios pini 
ginės paramos, nes gimnazija 
yra kritiškoje padėtyje.

Hamiltono Vasario 16 gimn. 
rėmimo komisija tų pagalbos 
šauksmų negirdi. Štai jau pra 
ėjo keturi mėnesiai nuo paskel

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

bimo dienos, bet vajaus dar ne 
matyti.

Aukotojai, paaukavę dolerį, 
pageidauja, kad tas doleris grei 
čiau pasiektų svarbų tikslą.

Aukavęs.

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

Geriausius vyriškus ir moteriškus ! Į
kostiumus ir paltus J

siuvatik ; t

G. PALMER CUSTOM TAILORS I
Geriausia medžiaga < £

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. A
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. TSav. G. Palme r-P aliliūnas. ] £

I
 Carlton Clothes Shop t 

LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų i > 

rūbų siuvykla. i

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! ; ;

Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. ■ > 
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus i I 

ir nesame patyrę;nusiskundimų. ; [

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, ; ; 
ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.

281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.Telef. J. A. 2-6439. !

U—PERKATE ar PARDUODATE?

DIDOUT n ■ « , * Namai *Ūkiai *Sklypai
* Bizniai * Pramoninės nuosavybės

' ; Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: — ; ;
A. P R A N C K E V I Č IŲ . . . LI 9-4121.

; ; Hamilton Office .... 913 Main St. East. <
D T R H TIT REAL ESTAETE K 1 U U L1 1 LIMITED

: : KANADOS STAMB1AUS REALTORIAI j
i i Skyriai visoje Ontarijoje.

RODNEY Ont.
LIETUVAITĖS GERIAUSIAI BAIGĖ MOKYKLĄ.

Birželio 15 d. St. Thomas EI Tenka pastebėti, kad Diana 
gin General Hospital chool of R. Nasickaitėė mokykloje buvo 
nursing buvo šią mokyklą bai viena iš pirmųjų mokinių ir už 
gusiųjų išleistuvės, kurių tarpe gerą mokyklos baigimą gavo 
buvo rodniškės: „Diana-Ros net 100 dol. premiją asmen. iš 
mary Nasickaitė — duktė p.p. Dr. Bristow — tos mokyklos 
Budreikų, gimusi Montrealyje lektoriaus, žymaus chirurgo, 
ir nuo 10 mt. amžiaus, motinai Po baigimo, grįžus namo su 
antrą kartą ištekėjus už tabaki diplomu ir gerais atestatais, 
ninko Petro Budreikos į Rod Dianos tėveliai ta proga suruo 
ney, Ont., apsigyveno kartu su šė vaišes, į kurias atvyko daug 
tėvais. Ir antroji Frida Kebly kaimynų bei artimųjų ir Dianą 
tė, taip pat duktė tabakininkų pasveikino apdovanodami ver 
A. E. Keblių. tingomis dovanomis.

Studentų gyvenimas.
SANTAROS SUVAŽIAVI 

MAS DETROITE
Birželio 18, 19 dienomis Dėt 

roite įvyko apygardinis vidų 
rinių vakarų studentų santarie 
čių suvažiavimas. Daug daly 
vių buvo atvažiavę iš Chicagos 
(16 narių), be to iš Clevelando 
ir Ann Arboro. Viso suvažiavi 
me dalyvavo apie 40 studentų 
santariečių.

Suvažiavimą atidarė Detroi 
to Santaros skyriaus pirm. Jau 
nutis Gilvydis. Pranešimą apie 
šių metų veiklą padarė Julius 
Šmulkštys, paskutinius tris mė 
nesiūs laikinai ėjęs Santaros 
pirmininko pareigas. Apie San 
taros charakterį bei ateities už 
davinius labai kruopščiai paren 
gtą paskaitą skaitė Saulius Ši 
moliūnas. Zenonas Rakašius nu 
švietė Santaros santykių pro 
blematiką su kitomis akademi 
nėmis bei neakademinėmis or 
ganizacijomis. Leonas Sabaliū 
nas išryškino Santaros politi 
nės veiklos prasmę šių dienų 
aplinkybėse.

Ilgoje ir išsamioje paskaito 
je Santaros pirm. Vytautas Ka 
volis apžvelgė mūsų jaunimo 
organizacijų ideologinius bruo 
žus bei veiklą, praeityje.
i ISantarfečių y suvažiavimas, 
praėjo labai pakilioje nuotaiko 
je. Pranešimai sukėlė gyvas 
diskusijas, kuriose suvažiavi 
mo dalyviai turėjo progos pasi 
sakyti įvairiais Santaros bei vi 
sos lietuviškosios studentijos 
klausimais. Buvo priimta eilė 
rezoliucijų, sveikinančių lietų 
viškasias akademines organiza 
cijas bei visus tuos, kurie San 
tarą moraliai bei materialiai rė 
mė praeityje. Taip pat buvo iš 
siųsti sveikinimai Santaros gar 
bės nariams p. A. Devenienei 
ir p. J. BačĮūnui. Valstybės sek 
retorius Dulles buvo pasveikin 
sas už pastangas pavergtųjų 
tautų gynime.

Suvažiavimui pirmininkavo 
S. Simas, sekretoriavo D. Va 
riakojytė.

Iš suvažiavimo studntai san 
tariečiai skirstėsi pakilia nuo 
taika pasiryžę dar labjau suak 
tyvinti savo pastangas Lietu 
vos išlaisvinimo bei lietuvybės 
išlaikymo darbe užsienyje.

R. D.
ĮSPŪDŽIAI APSILANKIUS 

PONIOS GRYBAITIENĖS 
VASARVIETĖJE 

ST. ADELE
Vieno sekmadeinio rytą, su 

sitarę su kita šeima, susikraus 
nežiūrint, tėm į „Meteorą“ ir išvykom ap 

  __ " • • — ~ Įjujį 
lį gerbiu, sulaikyti nuo to, kas laiko vasarvietę St. Adele, De 
savo forma ir intencija taip aiš Carie bulvaru pro Canadair 
kiai rodo, jog čia yra ^paskiros fabriką 11 keliu, pro St. Jero 
valstybės kritika ir puolimas, me ir^Shawbridge St. Agathe 

Dr. Nunez-Poruondo: Pone 
pirmininke, kai Kubos delega 
cija gavo kvietimą kalbėti šio 
je sesijoje, mums nebuvo pra 
nešta, kad vėliau bus sudary 
tos taisyklės, nustatančios, ką 

ta Anelė ir Jonas Danėnai, ir pasakyti pirmininko poziciją, mes, suvereninių valstybių ats
kiti artimieji bei kaimynai Pr. Aš noriu laikytis bendros tvar tovai, turime kalbėti ir kaip
St. Repšiai, J. S. Aleliūnai, A. kos, kuri buvo paskelbta pirma kalbėti.
O. Kazakevičiai, A. S. Kudir dienį. Tai ne pirmininko uždą ~ 
kai, Stankevičiai, Makuzai ir ki vinys, šitokio pasaulio politinių apie visas problemas, 
ti. Daugybė kanadiečių, buvu reikalų susimaišymo metu, eiti ties, ateities ir praeities. Jis tie 
šių ligonių, kuriuos Diana slau į diskusijas dėl pastabų, kurios siogiai nurodė vieną narį šioje 
gė ligoninėje laike praktikos, ką tik čia buvo padarytos. Bet asamblėjoje, tautinės Kinijos 
ją aplankė, šia proga pasveiki pirmininko pareiga yia žiūrėti, respubliką, tardamas, kad jos 
no ir apodvanojo biangiomis kad tu posėdžių pobūdis nebū atstovai neturi teisės čia kartu 
dovanomis uz jos parodytą nuo tų keičiamas. Jungtinėse Tau su mumis sėdėti, ir, pone pir sipina = gražų vainiką Mieste 
širdumą. Gi Diana ir jos tėve tose yra paskiri organai, ku mininke, jus jo nesustabdėte ir - - 1 - --- ą‘
liai visiems už sveikinimus, at riuose kitų valstybių veiksmai nekvietėte prie tvarkos. Jis mu 
silankymą bei vertingas dova tam tikru laiku gali būti kriti ms nupiešė vaizdą, kuriame jis 
nas, pareiškė nouširdžią pade kuojami ir kuriuose jos pačios prieš mus vienoje pusėje atsi 

gali gintis, kitais žodžiais sa stojo su Picasso taikos balan 
Linkėtina abiem jaunom se kant, kur vyksta debatai. Čia džiu, o kitoje pusėje jis pasta 

selėm su pasišventimu ir nuo gi nėra tos galimybės. Čia ne tė kitas tautas agresorių švieso
je. Šitai neatitinka tikrenybės, kelti pavergtųjų tautų balsą, 
Štai kodėl aš jaučiu, kad aš tu balsą tų savo tėvynės pavergtų 
rėjau teisę pasakyti teisybę, ka žmonių, kurie taipgi trokšta 
dangi kas nors turi gi čia iš džiaugtis taika.

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 PA VESKIT MŪSŲ 
ĮSTAIGAI:

Steadman
Kronas &

Valevičius
REAL ESTATE

ĮSIDĖMĖKIT MŪSŲ BROKERS ADRESĄ:

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

IR MŪSŲ TELEFONĄ

Li 9 - 2 448
KUBOS ATSTOVAS GINA TEISYBĘ nėra progos atsakyti. Iš to iš

Atkelta iš 2-ro psl. eina> k,ad kritJka ar Puolimai
Dr. Nunez-Portuondo: (skaidytos. Vien tik Europoje jie t^j^žiami^todėl‘VašVuriu 

to iš rasto): Jie (sovietai) tų uzeme 1.185.252 kvd. km. sve bi delegatą, ----- t „----------, --------
patj norėjo padaryti su Pietų timų žemių ir pavergė 98 mil. * ag .. ir . 5atstovaujamą §a lankyti P. Grybaitięnes, 
Korėja, anksčiau jau sudoroję žmonių. . . - - -- ’-!1 --------- • • * ’
Š. Korėją, ir jie norėjo užimti Pirmininkas: Man labai ne 
Irano provinciją, nors abiem malonu nutraukti bet kurį kai 
pastaraisiais atvejais, Jungtinių bėtoją, bet aš turiu pasakyti 
Tautų rezoliucijų ir drąsos dė gerbiamam atstovui, jam reikš 
ka, tos pastangos buvo sustab damas pagarbą, kad jo kalba 
---------------------------------------------  yra nevietoje. Mes čia esame,

Nepamiršo jos net iš Montre man gaila, bet aš turiu tai pa 
alio dėdės bei pusbroliai — Juo kartoti, ne tam, kad diskutuotu 
zas, Jonas ir Algis Rimkai, Pr. me paskirų valstybių veiksmus, 
ir. Jr. Kušleikai, iš Toronto te Aš tuo. klausimu noriu aiškiai 
ta Anelė ir Jonas Danėnai, ir pasakyti pirmininko ]

turime kalbėti ir kaip

Ponas Molotovas kalbėjo 
dabar

link. Per 2 valandas padarę per 
50 mylių, pasiekėm St. Adele. 
Truputį pasiklausinėję ir pasi 
dairę, sustojam prie P. Grybai 
tienės namo 15 rue Beaucha 
mp.

Šeimininkę randam dar bepu 
sryčiaujant. Tuojau aprodo mu 
ms namus, išvedžioja po visus 
kambarius ir kiemą. Namas 
gražus, švarus ir geri baldai. 
Erdvus kiemas. Visai netoli 
ežeras, už jo Laurentians kai 
nai. Aplink vasarvietės. Apei 
nam ežerą ir užkotpiam į kai 
nūs, iš kur vaizdas malonus: 
ežeras, kalnai ir vasarvietės su

ką.

lyje yra katalikų ir protestan 
tų bažnyčios, kinas, tavernė, 

j ir restoranų. Čia va 
sąrą žmonės atvažiuoja atosto 

Nukelta į 8 psl.

širdumu dirbti pasirinktoj gar diskusijų vieta. Kiekviena tau 
bingoj profesijoj — pagelbint ta kalba tik vieną sykį. Sovie 
artimui. A. K. tų Sąjunga jau kalbėjo ir jau

St. Z a v a c k i o ūkyje 
važiuojant Bock Street, % mylios nuo Rodney, West 
Lome link, kairėje pusėje, pirmame miškelyje
K. L. B. Rodney Apyl. Valdyba ruošia šiemet pirmąją

GEGUŽINĘ liepos 10 d., 3 vai. p.p. 
Gros puikus vietinis džazas.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti.
Rengėj ai.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.-------- Tel. YO 3440. ffi
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mowt|real 
DAUG LANKOSI IŠ KITŲ NEPAPRASTAI DIDELIS 

VIETŲ JUDĖJIMAS
Vasaros metu Montrealy Praėjusį savaitgalį, kuris bu 

daug lankosi iš kitų Kanados vo ilgas, nepaprastai daug ma 
ir JAV miestų, ypač iš artimes šinų važiavo iš Montrealio ir į 
niųjų — Bostono, New Yorko Montreal}. Vien per Jaque Car 
ir kt. Ypač daug lankėsi praėju tier tiltą penktadienį pravažia 
sį savaitgalį. vo per 40 tūkstančių mašinų,

Pas mūsų kalakutų ūkio sa o per kitus 6 tiltus, kurie yra 
vininką Kazį Luką, kuris dabar vartai į Montrealio salą, maž 
augina per 5.000 kalakutų, daug tiek pat kiekvieną yra pra 
viešėjo giminaitis iš Bostono, važiavę mašinų. Prie tiltų toks 
pastovus „Nepr. Liet.“ skaity buvo didelis susigrūdimas, kad 
tojas Juozas Lukas su dukra ir mašinos nusitęsdavo po 8—10 
žentu p. Mikšėnu. Svečiai taip mylių. Tai yra skandalinga pa 
pat lankė Ville Lasalle pp. Vi dėtis, kurią miesto tėvai būti 
limus ir pp. Speičius. nai turėtų sutvarkyti, iškasda

Sekmadienį iš Toronto lankė mi po upėmis tunelius. Jeigu 
si p. Saplys su šeima. P. Saplys reikia 3—4 valandas laukti, kol 
rūpinasi vilniečių sąjungos rei tiltą pravažiuosi, tai yra netvar 
kalais, kurie nuo pernai pas ka ir apsileidimas, 
mus nejuda iš vietos. AUŠROS VARTŲ CHORAS
BUS MOKYKLŲ GEGUŽINĖ liepos 24 d. ruošia gegužinę su 

Liepos 17 d. Montrealio lie |abai įdomia programa, viso 
tuviškos mokyklos ,rengia ge kiais užkandžiais ir gėrimais. 

Plačiau bus paskelbta sekan 
Čiuose NL numeriuose. 
GRAŽIOS PRIEŠVESTUVI

NĖS PAGERBTUVĖS
Laukiamos Vytauto- Gyvio ir 

Onos Jonikaitės sutuoktuvės. 
Besituokiantiems giminės ir 
geri draugai suruošė priešves 
tuvines pagerbtuves, vieną die 
ną p-lei Jonikaitei ir kitą dieną 
V. Gyviui. Pagerbtuvėse daly 
vavo labai daug žmonių, ku 
rie sunešė daug dovanų ir dar 
daugiau linkėjimų, kad nauja . x 
sis ju gyvenimas būtu šviesus kandidatams } miesto pirmeny 
ir laimingas.

Į TORONTĄ BUVO

Šių metų liepos mėnesio 10 dieną 
Montrealio „NERINGOS” skaučių tuntas 

ruošia

Linksmą Gegužinę
kuri įvyks p. Skruibio ūkyje

važiuojant Ottavos keliu, 6 m. už Rigaud miestelio 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

„Neringos“ tuntas.

Šalia Laurentian pagrindinio kelio (11 a)
;3 mylios nuo Cartierville tilto, prie St. Martin miestelio

I BOULEVARD
RESTAURANT

■ Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
: čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite.

< Patogus sustojimas mašino, moderniški moteliai nakvy 
Į; nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

gužinę p. Skruibio ūkyje, su šo 
kiais, muzika ir geru pasimau 
dymu. Kviečiami visi, seni ir 
jauni. P. Skruibis padarė šie 
met daug pagerinimų svečių pa 
togumui. Iš Montrealio tą die 
ną spec, išeis du autobusai — 
nuo AV bažnyčios 9 vai. ryto, 
antras nuo Šv. Kazmiero baž 
nyčios 9 vai. ryto. Norintieji 
pasinaduoti aut|obusa(is prašo 
mi iš anksto užsiregistruoti 
tel.: HE 7877, HE 3285 ir CH 
8495. Jokios ekstra rinkiavos 
už mašinas nebus.

LIGOS IR NELAIMĖS
SLA narys p. Čepulis darbo 

vietėje buvo sužeistas i galvą 
ir negalėjo dirbti 3 savaites. 
Dabar jau pasveiko'.

P. N. Šipelienei Verduno Ii 
goninėje padaryta didelė opera 
cija — išimti tulžies akmens. 
Operuotos p. Mažulaitienė ir 
p. Petrauskienė ir apendikso 
operacija K. Bartaškai jr.

P. Stanley Sadauskas, nese 
niai viešėjęs Montrealy ir tvar

DĖL VAIKŲ AIKŠTELĖS. GRIAUS SENUS NAMUS
Vaikų aikštelė veiks, kaip ir Montrealio miesto savivaldy 

pernai, nuo liepos 15 d. iki rug bė nutarė nugriauti miesto cen 
pjūčio 1 d. Seselės sutiks ir. ii tre, tarp St. Catherine, St. De 
giau laike savaitės vaikus pri nis ir St. Urbain gatvių visus 
imti. Tartis kiekvienu atveju senus namus ir vietoje jų pa 
su seselėmis. Vaikai į aikštelę statyti naujus, kuriuose būtų 
priimami: mergaitės ir berniu pigūs darbininkų butai. Viso limo bažnyčioje pamaldų metu 
kai iki 8—9 metų. Visais aikšte numatyta nugriauti 648 pasta buvo reikalaujama bent po šim 
lės reikalais kreptis pas seseles: tai. Vietoje jų pastatytuose na tą dolerių nuo kiekvieno dir 
1474 Rockland Str., telef. PO muose numatoma 1300 šeimų bančio lietuvio ir lietuvės para 
6-9397. butai. Visas šis darbas atsieis
ŠACHMATŲ RUNGTYNĖSE apie 25 milionus dolerių.

ĮSPŪDŽIAI... 
bes V. Judzentavičius iškovo . , , .» „ , .
jo 3-čią vietą (laimėjo 3, pra Atkelta 1S 7 Poslapio, 
laimėjo 2) ,o J. Viliušis laimė gų, savaitgaliams ir medaus

„ČIGONŲ BARONAS“ SLA 236 KUOPOS NARIŲ 
TORONTE. ŽINIAI.

Spalio 8 d. Torontant atvyks Birželio 12 d. susirinkime ne 
ta Chicagos lietuvių choras dalyvavusiems nariams prane 
„Pirmyn“, vadovaujamas muz. šame, kad liepos ir rugpj. mėn. 
p. Steponavičiaus su operete susirinkimų nebus, jie birželio 
„Čigonų Baronas“. Dalyvauja m. susirinkime dalyvavusių na 
Metropolitain operos sol. p. rių vienbalsiai buvo atidėti iki 
Brazis. rugsėjo 11 d. ir įvyks regulia

Koncertas įvyks Eatones Au riu laiku — 2 vai. p. p. Lietu 
ditorijoj. vių Namuose 235 Ossington.

Prašome kitų organizacijų Nariai, kuriems būtina mo 
tą dieną parengimų nedaryti. kesčius sumokėti, prašomi krei

Rengėjai Toronto Jūrų skau ptis pas fin. rašt. 202 St. Cla 
čių rėmėjų būrelis.

SUGRĮŽTA SESERYS?
Buvusios Toronto liet, vaikų 

darželio seserys kotrynietės sa 
vo vokiečių seserų viišininkių 
buvo grąžintos į Europą. Kana 
dą pasiekę jųjų laiškai savo tu 
riniu primena iš Sibiro' lietuvių 
gautus laiškus. Dvi iš jų daro 
rimtus žygius grįžti atgal. Jos 
padavė prašymą seserims kaži 
mierietėms, kad jos išrūpintų 
joms leidimą atvykti iš Euro 
pos ir įstoti į lietuvaičių kaži 
mieriečiu vienuolyną Čikagoje.

S. J.
RINKLIAVOS

Praėjusį sekmadienį Prisikė

pijos salių statybai. Tam pa 
Čiam reikalui pinigus renka ir 
po namus.

TORONTO LIETUVIŲ 
MUZIKINIS ATŽALYNAS
Muz. St. Gailevičiaus piano 

studijos mokiniai sėkmingai iš 
, . . „ v. . laikė egzaminus Toronto Kara

das, o antrą latvis. Viso run žiemą atvažiuoja daugiau žmo liškoje Konservatorijoje. Egza 
gėsi 5. niy» negu vasarą. minus laikė sekantieji moki

ATKREIPKITE DĖMESĮ
Nauji AV bažnyčios suolai sarotojus atostogoms ir savait

rens Avė., kad dėl užtęstų mo 
kesčių būtų galima išvengti be 
reikalingų kliūčių nelaimės art 
veju.

Visi nariai, kurie dalyvavo 
kuopos narių bendroje nuptrau 
koje, prašomi atvykti į foto stu 
diją „Luna“ ir ten užsisakyti 
pageidaujamą nuotrauką. Kai 
na 1 dol. O. R. J.

KILNUS PAVYZDYS.
Yra faktas, kad nemažas 

skaičius lietuvių - verslininkų 
Kanadoje, savo verslus jau spė 
jo išvystyti į stambias bendro 
ves. Tai, džiugus reiškinys. Su 
gebantiems savo bandymais at 
sistoti ant tvirtesnių pamatų, 
tenka tik palinkėti ir toliau aug 
ti ir tobulėti, nes tai sudaro ir 
visiems lietuviams pasigėrėji 
mo ir naudos.

Štai, Toronte turime plačiai 
žinomą statybos b-vę „Talką“. 
Šią b-vę sudaro ir jai vadovau 
ja nuoširdūs lietuviai, kurie sa 
vo energingo ir sėkmingo „Tai 
kos“ darbo vystyme, niekad ne 
pamiršta ir lietuviškų, kultūri 
nių bei labdaros reikalų, visad 
su malonumu duosnias aukas 
suteikdami. „Talka“ iš visų 
verslų yra pirmoji atsiliepusi ir 
į Vasario 16 d. gimnazijos rū 
mų skolos sumažinimą, paauka 
vusi šimtą dol. per K. L. B-nės 
Šalpos Fondą.

Tai kilnus ir nuoširdus pa 
vyzdys. Reikia tikėti, kad šiuo 
pavyzdžiu paseks ir kitų verslų 
savininkai, suteikdami aukų 
šiam būtinam ir neatidėlioti 
nam tiksliu. Statybos b-vei 
„Talka“, už suteiktą stambią 
auką reiškia nouširdų lietuviš 
ką ačių —

KLB Šalpos Fondo C. K-tas.
NAUJAS PAMA 

LDŲ LAIKAS.
Nuo liepos 3 dienos — sek 

madieniais lietuviams 'pamal 
dos bus 9.30 vai. rytais Šv. 
Pranciškaus bažnyčioj, 1479 
Albert Road ir Seminole gat 
vių kampas W. H. 5-7413 iki

mė 
išvykę vilasaliečiai Jonas ir Er jo 4 vietą' (laimėjo 2, pralaim. nesiams, o žiemą — su slidėmis 
ta Šulmistrai, Lena ir Kostas 3) Pirmą vietą laimėjo olan i kalną slidinėti. Pasakojo, kad 
Leipus ir p-lė Rinkytė. 
DR. J. ŠEGAMOGAS su šei 
ma buvo išvykęs savaitgaly pa 
sivažinėti Champlain ežerų sri 
ty, pasimaudyti ir išsiblaškyti. 
RAŠYTOJAS Albinas Valenti 
nas, viešėdamas Montrealy, la 
nkėsi „NL“ redakcijoje, paly

kęs brolio palildmą;^'skaity dėtas p. černišovo h p. Alek ~ “"^Aais rai naudinga. ‘ ‘ ' class honours, 4)
tojas, susirgęs ir gydėsi Fich nos, kuris talkino savo mašina. . T ... *v kjebonas at . . , , Regina, 14 metų, t-s «.uiOaa,burgo, Mass., ligoninėje, kur Be ko kita, p. Valentinas Cika ^si dar ka^ta i š P&bUV? į C /aland%£vy first class honoiirs, 5) Pundžiū 

° -r •* • ’ •*-------Kreipia oemesj aar Kartą } sj kom namo. Pakely pne Shaw.. A1,___ ., ’ ' ,
faktą ir prašo ant klaupkų ne bridge sustojam pas pp. Staniu f- . , ’ , m •’ s ursas>
sistoti ir sėdint suoluose kojų lisu kur Montrealio Lietuviu f 1 honours.

Darbininkų draugija turėjo ge
: Socialistų internasionalas ap 

Mance ir ir pasivaišinę grįžom pavakary jungia visas žymesnes socialis
Verduną. tų partijas laisvajame pasauly

Ona IlevičienĮČ. je. Jam priklauso- ir Lietuvos
T n n m p n c -ziNinq socialdemokratai. Šitas interna 
I R U M r O S ŽINIOS cionalas yra griežtai nusistatęs 
— V. Rastenis, Lietuvos Žur prieš komunistinį režimą, pa 

nalistų Sąjungos pirmininkas ir vergiantį žmogų ir atimantį iš 
lietuvių delegacijos 2-me tarp jo pilietines teises.
tautiniame juristų kongrese na — Gautosiomis iš Argenti 

išvyko atostogų — bus Toron rys, drauge su V. Sidzikausku nos žiniomis, per įvykusį suki
jame atstovavęs lietuviams tei Įima nukentėjo ir mūsų tautie rugsėjo- mėnesio imtinai. 

________ ________ _____ ' - Visus mielus lietuvius pra 
su šeima išvyksta atostogų į ją. buvo taip pat užsukęs ir į Resp. Prezidento A. Stulgins šau uoliau lankyti savas pamal

Vliko Vykdomąją Tarybą Reut kio šeimos giminaitis. Jis buvo das.
sužeistas Buenos Aires mieste 
netoli sprogusios bombos ske 
veldros ir, nuvežtas į ligoninę, 
netrukus mirė. Birželio 18 d. 
iškilmingai palaidotas Chacari 
ta kapinėse. Buvo gimęs Kau 
ne 1921 m., Argentinoje laikė 
meno studiją, vaidino filmuose 
ir buvo sukūręs su stambiu ka 
pitalu savo firmą.

— Vakariečiai kelia klausi 
mą pradėti derybas dėl laisvų 
rinkimų visame Vietname.

— 40.000 studentų šiemet 
lankė JAV universitetus iš 60 
kitų valstybių.

mų, negu vasarą.
Ponia Grybaitienė priima va niai: 1) Gurevičius Leonardas, 

•;14 metų, išlaikė už 7-tą kursą 
yra aprūpinti minkštomis klau galiams su pilnu užlaikymu pri su pažymėjimu Honours, 
pkomis. Tos klaupkos padary einamom kainom. Po sunkaus 2) Kizytė Vida, 15 metų, 6-s 
tos patogios ir tiktai atsiklaup darbo fabrike praleisti čia porą kursas, honours, 3) Petrelis 
ti. Kai kas gi stojasi ant jų, ki dienų ar savaitę - kitą yra tik Domas, 14 m., 6-s kursas, first

3) Petrelis

Žymantaitė 
4-s kursas,

buvo operuotas. Montrealiečiai ga* išsivežė Montrealy išeinan 
‘ ... čios „Vėplos”.

Serga Ona ir Veronika Ver PP- BAKANAVIČIŲ vasarvie nelaiUvti
‘ iicučs. tė, Brome Lake, jau turi pilną ant nelaikyti. - -

* Darbovietėje buvo sutrenk vasarnamį vasarotojų, iš Kana SV. JONO LIUTERION1Ų gužinę. Ten maloniai pasišokę
J . . i ’ T. — A   .  Txx-»—.~xxx i— i»- rrrivnm L-O rv

jam linki sveikatos.

bylienės.

tas ir 3 sav. negalėjo dirbti p. 
Pinkevičius, dabar jau pasvei 
kęs.
PP. SIRVYDAI laukia pas sa 
ve atostogaujančių dukters ir 
žento iš Brooklyno.

J

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E. 

tel UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm. 

RA 2-5229.

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel: TR ««

dos ir Jungtinių Amerikos bažnyčioje, Jeanne 
Valstybių. Prince Arthur gt. kampe, lie į
PP. LIAUDINSKAI, buvę mo pos 10 d., 12,30 vai., lietuvių 
ntrealiečiai, o dabar gyveną pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis. 
Waterbury, JAV, atostogų me DR. B. MATULIONIS iš Wal 
tu atvyko į Montreal} ir vieši lum Lake, R. I., lankosi Kana 
pas pp. Skinkius. doje, St. Johne, pas dukterį su
P. JAUNIENĖ, vilasielietė, su žentu, 
vaikais išvyko į Worcesteiį, ka P. PUNIŠKIENĖ su vaikais 
me žada viešėti 2 mėnesius. i _.
BARAUSKAS Leonas su šei te, Hamiltone ir kt. _ . . _
ma viešėjo, atostogaudamas, SMILGEVIČIUS Kazimieras sininkams, atvykęs į Vokieti tis Zenonas Paplauskas, buv. 
Bostone pas gimines. i
DR. POVILAITIS Bronius su JAV, kur nors į pajūrj. 
žmona važinėjosi Amerikoje ir PP. STANKEVIČIŲ 
ilgesnį laiką viešėjo New Yor atostogavo JAV. 
ke . IŠ FILADELFIJOS montrea
DAILININKĖ p. Žmuidzinie liečius sveikina J. Augaitytė, 
nė, atostogaudama, yra pasiry V. Vaičiūnaitė, S. Naginionis 
žūsi nupiešti Rawdono krioklį, ir A. Kudžma. 
kurio vaizdas dailininkę jau MIKALAUSKAITĖ Genė lėk 
seniai traukiąs. tuvu išskrido į New Yorką,
KIELĮENĖ Ona išvyko į JAV kur užkviesta į viešnagę, 
pas dukterį N. Mitkuvienę į 
New Jersy.

KUR VAŽIUOJATE 
VASAROTI?

J. Jurgučio ir J. Matisaitytės 
pensionatas Rawdon, 117 Met 

, prie pušyno, žavių

Kun. V. Rudzinskas, 
Windsor© lietuvių kolonijos 

klebonas.

šeima lingene.
6 dienas trukusio kongreso 

50 kraštų atstovai vienu gaisu 
pasisakė už pagrindinį princi 
pą, kad ir valstybė turi paklus 
ti įstatymui. Žmoniškumo su 
metimais intervencija net ir 
anapus valstybės ribų, dar ne 
reiškia kišimosi į kitos valsty 
bės vidaus reikalus. Kiekvie 
nos vyriausybės pareiga yra įs 
tatymais saugoti žmogų, nepai 
sant jo įsitikinimų, religijos ir 
rasinių skirtumų. Pirmasis tarp 
tautinis teisininkų kongresas, 

‘ kuriame buvo atstovaujami 
taip pat lietuviai, įvyko 1952 
m. Berlyne.

— Ketvirtasis Socialistų In

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.TAUTIEČIŲ DĖMESIUI

Montrealio priemiesty par caife St> prie pušynO) žavių 
duodama pusė modemiškai įre kri0,kiiu jr smėėlėtų maldynių. 

Patogus susisiekimas autobu 
sais, traukiniu ir geras plentas 
lengvom mašinom. Virtuvė ve 
dama prityrusios virėjos. Kai 
nos visiems prieinamos. Teirau ternacionalo kongresas šiemet 
tis Montrealyje telefonu: VI įvyks Londone liepos 12 — 16 
2983, po 6 vai. vak., o vasarna d. d. Į jį yra pakviesta ir daly 
mio telefonas: Rawdon 360. vaus taip pat Lietuvos social

— Beipino valdžios radijas demokratų partijos tremtyje de 
pranešė, kad esą susekti sąmo legacija. Kongrese numatoma 
kslai prieš Kinijos komunistų iškelti ir Lietuvos, Latvijos 
diktatūrą Mandžiūrijoje ir Šan bei Estijos pavergimą liečian 
chajuje. čius klausimus.

ngto restorano, Curb Cervice, 
prie labai gero susisiekimo ke 
lio, smarkiai augantis biznis. 
Gera proga vedusių porai. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
GL 7179.

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

NOSIES, GERKLĖS ir :l; 
AUSŲ SPECIALISTAS

ir CHIRURGAS : Į
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. J;
Tel.: FR 7684. EX8822S

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

Dr.EAndrukaitis

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
mūsų

: 956 SHERBROOKE E. jį
Tel: CH 7236.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

UŽ $ 11.25 Į 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. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
pnima 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

K. L. B. Britų Kolumbijos
APYLINKĖS VALDYBOS

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

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

Suite 14, Tunstall Building
709 Dunsmuir Street

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

Dr. N. Novoskkis
DANTŲ GYDYTOJAS 
34S BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) |
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo I 

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