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PASKUTINIAI PASIRUOŠI MAI PRIEŠ KETURIŲ ■ fci ■ I VIUAMIMV

KONFERENCIJĄ 
Susirūpinkime Lietuvos likimu!

Liepos 13 dieną JAV užsie yra tais klausimais pasisakę, 
nių reikalų ministeris ~ — — 
Dulles išskrido į Europą, kur mėtytis 
liepos 15 diena

PARYŽIUJE SUSITINKA
VAKARŲ UŽSIENIŲ REI

KALŲ MINISTERIAL
Jie svarstys ekspertų paruoš 

tus klausimus.
Reikia žinoti, kad ruošiantis 

keturių konferencijai, Vakarų 
„ yąįstybės buvo sudariusios eks 

pertų komisijas, kurios paruo 
še konferencijai skiriamus klau 
simus. Kiek žinoma, ekspertai

Žinios iš VLIK’o
VLIKAS DAR TEBES1FERMENTUOJA

Seniai jau rašiau apie Vii pos mėn. susitarimą New Yor 
ką ir. jo tūlus užkulisius, kurie ke, priklauso-ne Vliko nariams, 
vis dėlto yra, nes juos faktinai bet jį sudarančių grupių Cent 
turi net ir kiekvienas pavienis rams. Taigi, čia dabar gauta iš

Pavergtųjų Europos Tautų atstovai „Europos sostinėje“. — 
Iškilmingas sesijos atidarymas.—Solidarumo dvasia. 

LAIŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS.
Liepos 1 d. buvo atidaryta Ryšium su tuo tenka pastebėti,--------  - —------------  r ----- - —b.,

Pavergtųjų Europos Tautų se kad Pavergtųjų Europos Tau asmuo. Tat nėra ko stebėtis, jei New Yorko- žinių, kad tūli cen 
sija, Strasburge. Dalyvaujan tų sesiją svikinusiųjų tarpe bu "" 1,,,„ ..x^ x -- -m-;-:
čių tautų vėliavėlėmis išpuošto vo ne tik civilinės valdžios ats 
je salėje užėmė vietas 9 paverg tovai, bet taip pat augsti dvasiš

■ j.......... . Katalikų vyskupo įgalio
ir „juodojo“ internacionalų ats tas prelatas Neapel ir izraelitų 
tovai — viso 42 žmones. Ant Didysis Rabinas Deutsch linkė 
paaugštinimo — prezidiumo jo susirinkusiems pavergtųjų 
stalas: darbo prezidiumas ir tautų atstovams sėkmės jų ko 
garbės svečiai. Fone žalia vėlia voje dėl savo tautų, o kartu ir

D. F. Tušti žodžiai, kuriais pasiryžę 
Rusijos diktatoriai, 

šiam reikalui negali padėti. Rei 
kia konkrečių darbų. 

Amerikos politikų — Eisen 
howerio, Dulles, Knowland ir įį ta"į' be’j liberalų, „žaliojo“ kiai. 
kitų pasisakymų, 
NEGALI BOTI NEI TAIKOS 
NEI SUGYVENIMO, KOL 
BUS PAVERGTŲ TAUTŲ. 

Turi būti suteikta Europos _ 
rytų ir vidurio tautoms teisė va su Europos žemėlapiu. Jame visos Europos laisvės. Šių dvie
laisvai išsirinkti sau valdžias —du trečdaliai juodas lopas. jų skirtingų konfesijų atstovų

_____ir laisvai nustatyti valdymosi tai komunizmo pavergtųjų 100 sveikinimas pademonstravo, kad 
turėjo skirtingų pažiūru f klau formas. Be šių sąlygų išpildy milionų žmonių gyvenamoji te naujoje nuo priespaudos išlais
simus, kuriems turėjo savo vy mo nei taika, nei nusiginklavi ritorija. Jų atstovai laisvėje su vintoje Europoje, neturės vie —--------- r----------  p nartiSkai
riausybiu nurodymus. Esą jie mas neįmanomas. Tokią rezo sirinko, kad remdamiesi savo tos religinė ar skirtingų įsitiki ra savaime yra originali, nes pa V ’. išsiaiškini
tuos skirtingumus suderinę. Da liuciją yra priėmusi ir Strasbur patyrimu, nuplėštų nuo Mask mmų neapykanta. Kiekvieno Pfastai. prezidentas pats neatsi P • esminio oobū
bar visa tai, kas yra paruošta ge posėdžiavusi vakarų Euro vos „taikos trokštančiojo“ kau žmogaus įsitikinimai bus ger statydina, nes jis yia lenką nekalbas už VlikoP nre
ekspertų, peržiūrės vakariečių pos ministerių taryba ir ten kę ir bendromis jėgomis neleis biami ir jis galės laisvai gyven mas- Kodėl gi jis paisrinko nau bąs p
užsienių reikalų ministerial, ku pat posėdžiavusi Pavergtųjų tų sovietams įsiteisinti jų oku ti savoje tautinėje bendruome 
rie po to Paryžiuje liepos 17 d. Europos tautų' sesija.

VISUS 4 SUSITIKIMUI 
PARUOŠTUS KLAUSIMUS

APTARS SU ATLANTO 
PAKTO MINISTERIAL.
Po to vakare visi mnXsteriai acuaivuuo w. T . . „. __ .

išvyks į Ženeva, kur liepos 18 land sako, kad prezidentas Ei ‘ Jau Pnmosios sios sesijos Taip pat ir atskirų delegatų se 
d. susitiks SU Rusijos delegaci senhoweris konferencijoje lai 
ja. kysis tvirtai, bet niekad nebus

Oficialiai susitinka valstybių perdaug jį dar daugiau sutvir ž iaikraščiai neistemrė nutvT’.:2~' 
galvos: Eisenhoweris, Edenas, tinti. Musų telegramos (į Svei .. . _ • •• brėžta,
Faure ir Bulganinas, bet kiek cariją, Genevą, 4-nų konferen 
vienas jų turi po užsienių reika cijai) dar labjau sustiprintų va 
lų minister} ir po būrį ekspertų, kariečių laikyseną.

KANADOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS 
IŠVYKSTA I PARYŽIŲ, 

nes ten liepos 17 d., kaip augš 
čiau pasakyta, susitiks visi At 
lanto pakto užsienių reikalų mi 
nisteriai ir apsvarstys ekspertų 
paruoštą ir trijų vakariečių už 
sienių reikalų ministerių priim

puotuose kraštuose. Turint gal nėję. Tai yra pagaliau tikrasis
Būtų gerai, kad voje, kad greitai įvyks 4 didžių Europos tautų visiems bendras

MES VISI VAKARIEČIAMS konferencija, ši PET sesija humanistinės 
f GENEVĄ SIŲSTUME turi ypatingos reikšmės. Jos

LAISVĖS REIKALAVIMUS. balso sunku bus neišgirsti snū 
duriuojančiai „pasaulio sąžiJAV senatorius W. Know

; kultūros paliki 
mas, kurį kėsinasi įvairios rū 
sies totalitarinės srovės pasku 
tiniais laikais sunaikinti.

dienos parodė gyvą visuome 
nės susidomėjimą. Net rusų 
„neerzinti” linkusieji

gu toks politinis organas, kaip trai užprotestavo vlikinį grupių 
Vlikas, taipgi turi užkulisius, susitarimą, kaip neteisėtą.
Mums tačiau tuose užkilisiuo 
se rūpi ne smulkūs, bet esmi 
niai reikalai.

Verta žinoti, kas yra pasku 
tiniu metu patirta.

Susidarius Vlike opozicijai ii 
pusiauopozicijai, prieita prie 
krizės, kurią, kaip jau žinoma, 
iššaukė Vliko pirmininko, prel. 
M. Krupavičiaus, atsistatydini 
mas.

Suprantama, kad ši procedū

Kiek galima susiorientuoti iš 
Vliko užkulisių, nepaprastoji 
krizė įvykusi todėl, kad prezi 
dentas sumanęs kombinaciją — 
išeliminavus vieną grupę, pasi 
telkti dvi grupes, atsieit, prezi 
dento terminologija naudojant, 
„praplėsti -Vliko VT bazę”... 
tuo pačiu užtikrinant sau prezi 
dento poziciją.

Vadinasi, krizė iš tikrųjų

mas. Kodėl gi jis paisrinko nau 
jovišką kelią? Štai čia, ir atsidu 
riame užkulisiuose.

Matote,

zidento rimtumą ir į reikalą žiū 
rėjimą iš esmės pagal Vliko už 

Matote, Vliko- užkulisiuose duotis ir tikslus, o ne pagal par 
jau patirta, kad jis skaičiavęs tinę kalkuliaciją.
tūlų grupių neapdairumu ir ne Todėl Vliko užkulisiuose yra 
susiorientavimu. Bet, atrodo, tūlo nepasitenkinimo, kad rim 
pats bus padaręs neapdairumą, ti reikalai nenorima spręsti rim 
Nes jo paskelbtasis grupių pa tu būdu. Bet nenustokime vii 
sitarimas, pagal 1954 metų lie ties, kad bus geriau. (hlj).

sijos atidarymo proga pasaky 
tose kalbose (Masens — Latvi

*ary ja, Auer — Vengrija) buvo pa
, pavergtu tautų atsto 

vai, 'gyvenantieji laisvėje, ne 
mano priklausyti tai emigrantų 
kategorijai, kurie nieko nepa 
miršta ir nieko neišmoksta.
Buv. Vengrijos parlamento na masi 
rys ir ministeris Prancūzijoje mab 
Auer pareiškė, kad susirinku

___ __ _ _ _ 
išlaisvinimo iš sovietų okupacl JV pirmoji atsiliepė Oltawos lie 
jos, nemano grąžinti savo tėvy tuvių bendruomenės apylinkė, 
nėms senuosius režimus, bet su Į® diplomatų pirmasis atsiliepė 
teikti laisvę tautoms pačioms 
pasirinkti sau tinkamas valdy 
mo formas.

Po sveikinimo kalbų PET se 
sija perėjo prie darbo posėdžių. 
Dienotvarkėje klausimai: Euro 
pos integracija ; priemonės, rei 
kalingos apsaugoti laisvajame 
pasaulyje pavergtų tautų kultu 
rinį palikimą; pavergtųjų Euro 
pos tautų pabėgėlių paramos 
klausimai ir kt.

Lietuvių delegacijai šioje se plaukia. Jau atsiuntė aprašymą 
sųoje vadovavo LLK pirm. V. įr nuoraukas Toronto lietuvių 

o------ r----------  ---------- ----- _ Sidzikauskas. Jos nariai VT šeštadieninės mokyklos,
priešigumus, kivirčus, kovas ir pirm. K. Žalkauskas, URT V- jos jau atiduota rinkti.
neapykantą. Tautų solidaru Jas Karvelis ir VLIKo- .na Labai svarbus salės reikalas 
mas, tarptautinis bendradarbia rYs K. Simonaitis. Be to, krikš dar tebesprendžiamas. Tris tū
*___ r .„E L J----------- 1—X.. ------------ :______.__________ _ ................. .... ——g

— tai yra principai, kuriais re 1° (NEI) delegacijos sudėty lie gatvėje pažadėta, bet dar galu
■ — • - - ~ tuvis Ed. Turauskas.

Sesijos

3-ji Lietuviu Dienulėti apie šią sesiją ir jos tikslus 
bei uždavinius.

Tačiau, jeigu šioje sesijoje 
pirmoje vietoje ir vyrauja ko 
vos momentas — kovos dėl sa 
vo kraštų laisvės, perspėjimas 
Vakarų vyriausybėms nepaleis 
ti iš akių lanksčios ir klastin 
gos sovietų imperijos politikos, 
negalima praeiti nepaminėjus 
ir tos dvasios, kurioje 9 tautų 
atstovai posėdžiauja. Jeigu 
New Yorke šios institucijos po 
sėdžiai vertinami daugiau,kaipo 
antikomunistinė kova, į kurią 
nuo Pabaltijo iki Balkanų liki 
mo draugus sujungė visiems 
bendras laisvės troškimas, tai 
šiai sesijai pačios vietos parinki 
mas, suteikia PET naujo aspek 
to.

Mat, Strasburgas — „Euro 
pos sostinė” — šiandien 
naujos dvasios, kylančios Euro 
pos simbolis. Jis yra simbolis 
tos Europos, kuri stengiasi nu 
galėti praeities atskirų tautų

Trečiajai Lietuvių Dienai ir bės problemų. Prel. J. Balkū 
50-ties metų lietuvių jsikūrimu nas išrinktas Benrduomenės 
Kanadoje sukaktuvėms ruošia garbės pirmininku. Į prezidiu 

visą laiką, nenutiūksta mą trejiems metams išrinkti: 
pirm. ats. pulk. J. Šlepetys, vi 

Jau yra gautų atsakymų į Ko cep. — prof. J. Puzinas ir sekr. 
šieji kovodami dėl savo kraštų miteto kvietimus. Iš organizaci — Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie

Ir dar viena svarbi detalė. 
Yra pavojus, kad vokiečiai rei 
kalaudarni sujungti Vokietiją, 
pareikalaus prie Vokietijos pri 
jungti Rytinę dalį Prūsijos, ar 
ba Mažąją Lietuvą. Stipriai su 
sirūpinkime ir tuo. Telegramo 
mis vakariečiams

_____  ______   REIKALAUKIME LAISVOS 
ta keturiu konferencijai medžią LIETUVOS SU KARALIAU 
ea___________________ J__________________ČIAUS SRITIM,
S4-

Kaip matome, šiai keturių kuri Jaltos susitarimu atskirta 
konferencijai ruošiamasi labai nuo Vokietijos kaip lietvuiška 
atydžiai atsidėjus ir tariantis 
su Atlanto pakto valstbybėmis. 
KĄ GI VAKARIEČIAI 4-RIŲ 

KONFERENCIJAI 
PARUOŠĖ?

Ekspertai dirbo Londone, Pa 
ryžiuje ir Bonnoje. Pastarosios 
keliamasis klausimas yra pa 
grindinis — tai yra Vokietijos 
sujungimo klausimas. Jo pag 
rindan esąs padėtas Edeno pla 
nas: demokratiniai rinkimai vi 
soje Vokietijoje; taip išrinkta 
sis steigiamasis seimas paruoš 
Vokietijos konstituciją, suda 
rys valdžią, kuri darys taikos 
sutartį ir bus laisva dėl dėjimo 
si su rytais ar vakarais ar likti 
neutraliai (duoklė sovietams). . * - u . , , - • . -
FIGŪRUOJA IR NUSIGINK sigrobta’tai ir tai bus dldelis Pa ninką nuo dvarininko-feodalo (prezidento vietai kandidatas gautas.

LAVIMO KLAUSIMAS, • --
nes Rusija yra padariusi tokį 
pasiūlymą. Ekspertai yra pa 
ruošę ir šį klausimą, į kurį Va 
karai duos visai konkrečius at 
sakymus.

Visų pirma čia iškyla konkre 
čios kontrolės klausimas, kurio 
neišsprendus, Vakarai jokiu bū 
du nepatikės sovietų žodiniam 
pasisakymui, kad jie nusigink 
luos. Vakarai reikalauja, kad 
nusiginklavimo kontrolė būtų 
konkreti, —- kad nusiginklavi 
mo ekspertai turėtų teisę viso 
se 1 
sandėlius ir tt. ba jabaj minoriška. Atrodo, kad J. Kuprėnienė — reviz. k-ja. ! „ , . . .......
NUSIGINKLAVIMO KLAU jis turės duoti adugiau, negu Garbės narėmis pakviestos, kimu ir lietuvių jų sostinėje ir tautinės padėties. Ypač nuodu dės ligi K imtinai, o L jau orga

SIMAS ESĄS PAVESTAS atėmė. ’ Lietuvos Įgal. Ministerio Va Vilniaus krašte įvairiais būdais gniai buvo aptarti klausimai, nizuojama.
VESTI AMERIKAI. — Kanados užs. r. min. Pear šingtone žmona Marija Žadei pažeminimu, netgi persekioji liecią Rytų Europą. Būdamas Baigusieji universitetus, col 

Kadangi keturių konferenci son iš Paryžiaus vyks į Mask kienė ir Jadvyga Tūbelienė. mais. Bonnoje ir kituose Vakarų Vo lege, high school ir kitas spe
jos pirmasis šūkis yra šaltojo vą, kur pakviestas atsilankyti. , . .. , , Ark. Jabrzlkowski ilgesnį lai kietijos miestuose, Dr. Gerutis ciales mokyklas prašomi atsiųs
karo baigimas ir tarptautiniu — Chruščiovas liepos 4 d. . ~7 Elsenh°wens. išvykdamas ką sirgo vėžio liga, nuo kurios matėsi su visa eile vokiečių irti apie save žinių ir savo foto

^išvrfnini dalyvaudamas TAV ambasado ! 4 konferenciją, per radiją ir ir mirė lietuvių politinių veikėjų. grafijas. Norima, kad butų pil
— JAV lenku kongresas Ei — JAV Lietuvių Bendruo nesnes lietuvių, einančių moks

ne.
OKUPANTAI GRĄŽINA 

LIETUVOS 
IŠVEŽTUOSIUS?

Bimbinė komunistų spauda 
pasityčiodama praneša, kad į 
Lietuvą iš katorgų, po 15-kos 
metų kalėjimo, esą grąžinti b. 
užs. reik. min. J. Urbšys su 
žmona, atstovas Prancūzijai P.

Įgaliotas Lietuvos ministeris 
Brazilijai F. Meieris. Yra gau 
ta jau ir min. dr. Graužinio at 
sakydamas, min. 
ir kt.

Lietuvos 
pirmininkas 
kas praneša, kad kvietimą daly Klimas ir buv. min. Šilingas, o 
vauti Kanados lietuvių Vieny min. K. Šakenis nutaręs pasi 
bbės šventėje priima, jis pats likti Sibre... 
atvyks į Montrealį ir dalyvaus 
šioje šventėje.

Metraščiui medžiaga jau

P. Žadeikio

Laisvės Komiteto 
min. V. oidzikaussritis ir skirta grąžinti laisvai 

ir nepriklausomai Lietuvai. 
Tautiečiai, atsiminkime, kad 
nuo- mūsų veiksmingumo labai 
daug kas priklausys.

Tai svarbiausia, kas čia pa 
sakyta, šių savaičių pasaulinės 
politikos srityje. Atkreipkime 
visu rimtumu dėmesį šiems rei 
kalams, nes jie 
mi.

Neabejotina,
SOVIETINIS ____________________ ______________________ . __  ____ r_____ ___ ___________
TAS BANDYS VAKARAMS vimas, žmogaus vertp ir laisvė cionių demokratų internaciona kstančjus talpinanti salė Craig 

PAKIŠTI „NUOLAIDŲ”. — tai yra principai, kuriais re lo (NEI) delegacijos sudėty lie gatvėje pažadėta, bet dar galu 
Pasigrobę didesnę pusę Eu miasi Europos kultūra. Prancū tuvis Ed. Turauskas. tinai bus jos klausimas išsiaiš

ropos, Sovietai turi iš ko pada zijoje savo- laiku kilo revoliucį Sesijos pabaigoje iškiltum kintas šią savaitę. Visokiu atve 
ryti „nuolaidų“, nes jeigu jie ja, kuri laisvės lygybes ir broly gas priėmimas pas Europos Są ju — jeigu ne Craig gatvėje, 
tiktai dalį pasiliks to, kas jų pa bės vardu išlaisvino naudžiau jūdžio pirmininką Noegelen tai Verduno Auditoriumas bus

Tačiau norima gauti 
paskutinius Prancūzijos didesnių patogumų, todėl lau 

prezidento rinki kiama galutinio sprendimo.
boliu tų jėgų, kurios kaupiasi mus; socialdemokratas), ku Kanados Lietuvių Bendruo 
moderniąjai baudžiavai sunai rin buvo pakviesti politikai, vi menės ir visos kitos oiganizaci 
kinti. Ši dvasia atsispindėjo vi suomenininkai, žurnalistai ir 
sose kalbose ir sveikinimuose.kt. viešojo gyvenimo- atstovai.

gali būti lemia

kad
IMPERIALIS

yra

sigrobimas, o tariamomis „nuo priklausomybės. Prancūzijos per 
laidomis“ kaikurie vakariečiai miestas Strasburgas tampa sim Respublikos 
gali susižavėti. Budėkime!

Reikia labai apgailestauti, 
kad niekas iš pavergtųjų nepa 
siėmė iniciatyvos rinkti parašų 
po- reikalavimu tautoms laisvės, 
kai sovietai rinko parašus už 
propagandinę jų „taiką“. Šiai 
konferencijai tai būtų labai rei Vašingtone įsteigtas Lietuvių 
kšmingas dokumentas.

KITI KLAUSIMAI YRA 
ANTROJE VIETOJE.

Katalikiškąjį pasaulį vis dar pareigomis j
tebedomina įvykiai Argentine čiai: N. Paramskienė — pirm.; Roimualdas Jalbrzykowski. 

iankvttlabrita > Atrod°- P"onas ~ V' Gri8ai..................................................
va styoese lankyti lahrikus, tuliaciją paskutinė jo vieša kai tytė — sekr.; G. Krivickienė ir

i
AUKOJO „N L“

Z. Burkšaitis, Verdun.... 1,— 
A. Bugailiškienė, 

Copetown, Ont.
V. Mockus,

S. S. Marie, Ont 
J. Liaudinskas,

Waterbury, U.S.A.........4,50
VKLS St. Catharines sk. 1,— 
J. Petruškevičius, Edm. ..2,— 

Visiems rėmėjams nuoširdž 
iai dėkojame. NL.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Primenama, kad sekantis 

„Nepriklausomos Lietuvos“ nu 
meris išeis savaitę praleidus — 
liepos 27 dieną.

„Didžioji virėja“ labai pavi 
luotai, bet jau pradeda ateiti,— 

jos primenamos, kad jos, atsi todėl tikimasi, 
liepdamos į 3 Liet. Dienai ruoš siems ją galima bus netrukus 
ti Komiteto atsišaukimus, tuo pasiųsti.
jau siųstų apie savo veiklą ži Kas nori dar 
nias. plokštelių patefonui pagal sąra

TRUMPOS ŽINIOS šą, paskelbtą „NL“ 25(425) 
— Pasiuntinybės patarėjas nr. Užsisakyti ligi liepos 15 d.,

Dalis

2,—

1,—

kad užsisakiu

gali užsisakytiAMERIKOS SOSTINĖJE MIRĖ JALBŽYKOVSKIS
1 Birželio 19 d. Baltstogėje, su

Moterų Atstovybės Klubas, į laukęs 79 metų, mirė, savo lai . ,
kurį įstojo 16 narių. Išrinkta ku nekartą netinakmais veiks Dr. A. Gerutis birželio pabaigo atsiunčiant ir pinigus, nes užsa 
penkių asmenų valdyba, kuri mais prieš lietuvius pasireiškęs, je ir liepos pradžioje lankėsi kant plokšteles reikia iš anka 

pasiskirstė sekan buvęs Vilniaus arkivyskupas Vakarų Vokietijos sostinėje ir to sumokėti pinigus.
■" ’ ’ J ” ’ ' • turėjo vo-keičių užsienių reika Dar galima užsisakyti Lietu

Vilniaus arkivyskupu jis iš lų ministerijoje kelis pasikalbę vių Enciklopediją, kurios NL 
buvo nuo 1926 iki 1939 m., at jimus politiniais klausimais, iš redakcijoje dar yra 3 egzemp 
sižymėdamas prodenkišku vei plaukiančiais iš dabartinės tarp lioriai. Jau renkamos visos rai

karo baigimas ir tarptautinių -Chruščiovas liepos 4 d. :
politinių santykių sušvelnini dalyvaudamas JAV ambasado Lleviziia Dasak’sPkajba kJ iš R 

mas — tai pačioje Amerikoje je Maskvoje paskleidė anekdo *e ,Z1R pas. .ys r 3 J................. • -------------------------------------------------- , ------------ , ,
j šį klausimą žiūrima kenkle tą apie 4 konferenciją: girdi, *°s konferencijos galima ike senh eriui jteikė mem du menės išrinktosios pirmosios lūsį*™™ 
čiai ir realiai uošvė (Vakarai) nepasitiki žen t s> mą, kuriame ryšium su 4 kon Tarybos posėdžiai New Yorke Redakcijos adresas. 7722 Ge

Eisenhoweris Dulles ir eilė tu (Rusija), nes ji pati nebuvo — Nehru lankėsi Italijoje ir ferencija reikalaujama Lenki praėjo labai sėkmingai. Apsvar orge St Ville Lasalle, Montre 
JAV senatorių bei politikų jau ištikima... . Londone. jai leisvė. styta visa eilė svarbią lietuvy ai, 32. P. Q„ Canada.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

SUSIRŪPINIMAS VLIKO REFORMOMIS
Vlikui paskelbus, kad atsista dėtį stabilizuoti. Naujai sudary 

tydina visos jo viršūnės (žiū tinos Vykdomosios Tarybos pa 
rėk NL 24(424) nr., 1 pusią skirtį vertiname kaip laikinę — 
pį), spaudoje pagyvėjo VLIKo rūpintis einamaisiais reikalais, 
reformų klausimas.

„Drauge“ J. Jasaitis taip sv 
arsto.

„Didžiausia negerovė mūsų 
laisvinimo kovoje yra Vliko ir 
dar veikiančios diplomatinės vos laisvinimo pastangoms vyk 
tarnybos santykių nesutvarky dyti daro Vliko sustiprinimą 
mas ir darbų nesuderinimas. būtinu ir neatidėliotinu. Būti 
Iki šiol daug daryta nuolaidų na išlaikyti pats Vlikas ir pa 
iš Vliko pusės Lietuvos diplo daryti viską, ką Vliką sudaran 
matinę tarnybą atstovaujan čios organizacijos ir pati mūsų 
čiam p. Lozoraičiui, kuris ne emigrantinė 
randa reikalo bendradarbiauti 
su Vliku Lietuvos laisvinimo 
darbe. Susitarimas su p. S. Lo 
zoraičiu. jei ir neduotų didelės 
naudos, tai bent apsaugotų nuo 
priešingų žygių prieš Vliko 
veiklą.

Dėl susidariusios padėties

kol Vlikas bus pertvaiKytas. Į 
betkurią vietą naujai sudaryti 
noj Vykdomojoj Taryboj so 
cialdemokratai nepretenduoja.

Sunkėjančios sąlygos Lietu

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos" 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU : 
DĖKITE PINIGUS Į VOK^ 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 ui 
visu- metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

Apie l LlfCo reformas
Tai aktualus klausimas, nes kaip ir mūsų lietuviškieji santy 

pats VLIKas paskelbė savo va kiai. 
dovybės ir savo Vykdomosios Dar viena stambi negerovė 
Tarybos krizę — atsistatydini — nesutarimas VLĮKo užnuga 
mą. riuose — VLIKą sudarančių

Žinoma, šį klausimą spręs grupių asamblėjoje, tariant ame 
VLIKą sudarančiųjų grupių rikoniškai. O šie nesutarimai 
centrinių organų susirinkimas, turi ne tiktai jau suminėtas 
bet, anot patarlės — „vox po priežastis, bet dar ir srovinės 
puli-vox Dei“—ne be prasmės rivalizacijos ir net asmeninių 
būtų išklausyti ir vox populi, kaikurių grupių atstovų intere v. _ _ , „
atsieit žmonių balsas, kuris in sų priežastis. Šia pastarąja pras džias darbas svarstyti šį klausi reikalui ginti senajame konti 
teresuotas, kad VLIKas būtų me ypač yra vertas dėmesio T" ,n ~~''*"’ 1
darbbingas ir garbibngas. VLIKo būstinės klausimas. Tai

visuomenė gali, 
kad mūsų kovai už Lietuvos 
laisvinimą vadovaująs organas 
pajėgtų vykdyti jam skirtąjį ir 
vis sunkėjantį uždavinį“.

„Naujienų“ redakcijos pasta 
ba; Sprendžiant iš Delcgatūros 
pareiškimo, oficialioji socialde 
mokratų pažiūra Vliko rezisten 

santykiuose tarp Vliko ir diplo cijos klausimu nedaug tesiski 
matinės tarnybos niekas negali ria nuo kitų daugumą sudaran 
pateisinti p. S. Lozoiaičio lai čių grupių pažiūros, nes Dele 
kysenos“. gatūra pripažįsta, kad Vliko

Galima ar negalima, bergž vykdomasis organas Lietuvos

mą. Iš viso ko per 10 metų ban 
_______________ ___________ ___ dymų begalima viena išvada: 

VLIKo pirmininkas ir Vyk klausimas, kurį tenka pakarto Pahkti šį reikalą pačio sau liki 
" ™ ' . ...____________________________________muįt nes nuo ty santykių page

rėjimo, jeigu jie ir būtų, vis 
dėlto nieko gera laukti nėra pa 
grindo, Todėl teveikia p. Lozo 
raitis sau, o Vlikas sau. Ši jų 
veikla, kad jie išeis tokiu būdu 
„į soclenktynes“, bent bus ma 
tomą, kai dabar kaltes vieni ki 
tiems verčia dėl neveiklumo.

------------ ----- -- ------------ - ----------- 7xx. ux.xxxcxUOxu xxxxxxu, x.vx xtJ^«xv z.x., J- Jasaitis daro tokias svars 
Daug padarė intensyvi pro nei būtinumo. Na, nėra ir 3ą tymų išvadas:

domoji Taryba atsistatydino, tinai gvildenti.
Kėdei atsistatydino? Tuo reikalu buvo1 visokių
Mes tikrai nežinome „pasku nuomonių. Ir šio pasisakymo au 

tiniojo kupsto“, kuris „išvertė torius, nors ir neįtikintas, bet 
vežimą“, bet mums ir nereikia buvo perkalbėtas už VLIKo kė 
to žinoti. Yra visa eile duome Įima į Ameriką. Bet po rimtų 
nų, kurie visuomenei yra gerai specialios komisijos išsiaiškini 
žinomi. Pagal tuos duomenis, mų Amerikoje, paaiškėjo, kad 
o ne pagal „užkulisius“, tuos VLIKo kelti, bent dabar ir ar 
reikalus ir galime švaistyti. timiausiu laiku, nei reikalo yra.
r ' • ■ •

paganda, kuri daugeliu atvejų 
buvo1 ir yra pikta, neteisinga ir 
nesąžininga, jau nekalbant, 
kad ji yra Žiauriai antipatriotiš 
ka ir, tiesiog, neprotinga. Ji, 
deja, smarkiai paskleidė savo 
piktų gandų ir apkrėtė net ir, 
iš pirmo požiūrio, rimtus asme VLJKą sudarančių grupių vi 
nis, o ką jau kalbėti apie linku dujų tarpusavio santykių įsi 
sius į lengvatikybę 11 visokių tempimo, kuris prasiveržia net 
sensacijų gaudytojus. Tai prisi ir viešumon.1) 
dėjo bendrai prie VLIKo dis 
kreditavimo, kurio kaip tiktai 
siekia Lietuvos okupantas ir 
okupacinę bei kolonialistinę po 
litiką vedantis sovietizmas, Ma

. skvos palaikomas per komunis 
tų spaudą.

Bet be primetamos VLIKui skelbti krizę. Na, neabejotina, 
negerovės jis pats yra pareiš kad yra ir neviešų krizės prie 
kęs savo silpnybių, kurias jau žasčių.
ne kartą teko minėti, bet ir da Tat, krizė yra ir su tuo rei 
bar, kai jau vyksta krizė, pra kia skaitytis. Kokia gi galėtų 
vartų konstatuoti. būti geriausia išeitis?

Daugelio perdėtai ir nepras Receptų netrūksta. Žinoma, 
mingai VLIKas kaltinamas del kaip jau sakyta, klausimą sp 
nesusitarimo su Diplomatų še ręs tie, kas turi pareigą spręsti 
fu. Šis reikalas, kaip dabar jau tokius klausimus. Šių eilučių 
visai tiksliai yra paaiškėję, yra autorius dar prieš paskelbiant 
betikslis, nes su Diplomatų še krizę, buvo nurodęs, jo many 
fu susitarti neįmanoma. Ne tik mu, geriausius būdus VLIKui 
tai todėl, kad jis to nenori ir persitvarkyti, J

lygu. Atrodo, kad kol kas VLI „Asmeninės sudėties pakeiti 
Ką kelti į Ameriką būtų tie r“aS Viike įneštų naujas idėjas, 
siog pavojinga. Tačiau VLIKo naujus sumanymus ir naują ko 
kėlimo klausimas kaikurių gru 
pių labai griežtai statomas ir 
tuo jau skaldo jo jėgas ir įneša 
nesantaikų, einančių net ligi

nente privalo būti Europoje. 
Tad pasilieka tik susitarti dėl 
pačios Vliko būstinės.

Bet mums nevisai supranta 
ma pareiškime išreikštoji nuo 
monė, kad sąlygos Lietuvos 
laisvinimo pastangoms vykdyti 
„sunkėjančios“. Mums atrodo, 
kiap tik priešingai. Iki paskuti 
nių dvejų trejų metų vyriausias 
mūsų uždavinys buvo žiūrėti, 
kad Lietuvos aneksija nebūtų 
vakarinių demokratijų sankcio 
nuota: o dabar jau yra svarsto 
ma, kokių žingsnių reikia imtis, 
kad Lietuvos išlaisvinimo rei 
kalas pasidarytų Vakarų užsie 
nio politikos dalim. Sąlygos pa 
lengvėjo, o ne pasunkėjo; tik 
padėtis d’arosi labjau kompli 
kuota ir reikalauja daugiau kon 
kretaus darbo, o mažiau ginčų 

PW abstrakčiomis temomis“, 
bu Apie Lietuvos laisvinimo, są 

' pasakė tei 
sybę, kuri yra visai aiški.

Bet kai dėl Vliko nepajėgu 
Lietuvos Socialdemokratų mo, tąi Socialdemokratų Dele 
' 3 Delegatųra Užsieny gatūra, matyt, yra patikėjusi

vos dvasią, Taip pat neesminis 
dalykas ar Vliko vadovybėje 
bus krikš. demokratai, valst. 
liaudininkai ąr soę. demokra 
tai, svarbu, kad būtų išvengta 
tolimesnio skaldymosi ir tarpu 
savio. rietenų, o visos jėgos 
tų nukreiptos vieningam Lietu lygas „Naujienos“ 

Šitos priežastys, išnaudoja VOB laisvinimo darbui,’ 
mos vilkinės opozicijos, kurios „Naujienose rašoma: 
propaganda patikėjo net kaiku ”jT.. " ° J
rios politinės, VLIKą sudaran Partijos ] .... o-- . _ t * ■
ęios, grupės, — veikė VLIKą svarstė augščiau patiektąjį Vii LASo organo — „Laisvos Lie

- - - - ko nutarimą bei Eltos paaiški tuvos’ ’ propagandai ir, tokiu
nimą ir laiko reikalinga viešai būdu, pati prisideda prie savo 
pareikšti, kas seka, ir kitų grupių atstovų degreda

Lietuvos Socialdemokratų vimo į nepajėgiųjų kategoriją, 
Partijos Delegatūra jau ilgesnį o tuo pačiu degreduoja ir patį 
laiką su gyvu susirupinimu ste VLIKą,
bi, kas dedasi Viike, kaip vyks Tąs ' nepajėgumas tai tikra 
ta jo darbas ir kokiose sąlygo nesąmonė, O kodėl gi pajėgie 
se Vlikui tenka dirbti. Delega jj; ėsą dabar jau Amerikoje, 
tūra yra įsitikinusi, kad Vii nieko neveikia ir neparodo sa 
kas gyvena sunkią krizę ir rei vo 
kalingas iš pagrindų reorgani 
zuoti, siekiant jį sustiprinti, su 
derinti, pakelti jo darbingumą, 
patikrinti mūsų emigrantinėj

.. r -Z-Dabar jis visuomenėj jam, kaipo vyri"" .....
nesiekia, bet ir todėl dar, kad primygtinai nori pakartoti siu siajam kovai už Lietuvos laisvi padėties apžvalgą“

Veda sktn. inž. J. Bulota.

MONTREALIO SKAUTŲ TUNTO VASAROS 
STOVYKLA.

Montrealio Skautų Tunto š. pranešti žemiau duotais telefo 
metų vasraos stovykla įvyksta nais.
liepos 23 — rugpjūčio 1 dieno Dėl smulkesnių informacijų 
mis, Inglewood vietovėje, 40 kreiptis pas vienetų vadovus ar 
mylių į šiaurės vakarus nuo ba sktn. V. Kalendrienę telet. 
Toronto. Užsiregistruoti dar LA 3080, psktn. J. Pažėrą te 
galima pas s. v. vyr. skilt. J. lef. RO 2-7503.
Piečaitį, telef. RA 2-4449. Sto 
vykios mokestis sumoje 15 dol. 
privalo būti sumokėtas iki lie 
pos 17 d.

Stovyklon yra patartina pa 
siimti šiuos reikmenis: 3 šiltas 
anklodes, paltą, šiltą megztinį, tawos keliu yra vyresniosios 
dvejis babtus, du rankšluos imigracijos kartos — susipratu 
čius, muilą, dantims valyti prie si0 lietuvio F. Skruibio ūkis. Ja 
menes, metalinę lėkštę ir puo me jau antri metai iš eilės, gra 
dūką, šaukštą ir šakutę, 50 pė Žioje Ottawos upės pakrantėje, 
dų virvę, brezentą, ilgas kelnes, Montrealio skaučių „Neringos“ 
apatinius baltinius, lemputę, po tuntas turėjo vasaros stovyklą, 
pieriaus ir pieštuką, maudymo šiais metais F. Skruibis stovyk 
si kelnes, dvi poras kojinių ir lavietę žymiai patobulino, kas 
žaidimo priemones. Šiuos visus įgalino skautes įkurti gražiau 
daiktus reikia sudėti į maišą, ge savo „palapinių miestą“ su ple 
rai surišti ir užrašyti savo adre vėsuojančia trispalve ant augš 
są. to stiebo centrinėje stovyklos

Išvažiavimo vieta ir laikas aikštėje. Ten pat įrašytas sto 
bus paskelbti kitos savaitės lai vykios šūkis: „Mokslui, darbui 

ir tėvynės meilei“.
Nors stovyklautojos į stovyk 

lą suvažiavo birželio 30 d., ta 
čiau oficialus stovyklos atida 
rymas įvyko liepos 3 d. Stovyk 
lą atidarė KLB Kultūros Fon 
do Įgaliotinis Montrealy Stp. 
Kęsgailą. Stovyklai visą laiką 
vadovavo Skautininke I. Luko

Stovyklos vadovybė.

GRAŽI MONTREALIO 
SKAUČIŲ STOVYKLA.

Penkiasdešimt dvi mylios 
nuo Montrealio* važiuojant Ot 

l vyresniosios

kraštyje. 
psktn. St. Na$inionis, 

Tuntininkas.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ 
STOVYKLA

įvyksianti nuo liepos m. 23 d. 
lig rugp. 1 d. prie Inglewood, 
Ont, Stovyklon registruojasi 
skautai-ės jūros sk;, vyčiai, ševičienė. Adjutante — S. Pa 
vyr. skautės, vilkiukai ir paukš kulytė. Abu sekmadieniu sto 
tytės. vykioje pamaldas laikė Tėvas

Pagal susitarimą su Toron J. Raibužis S'. J. Visą stovyk 
to Kultūros Fondo valdyba sto los laiką buvo puikus oras, to 
vyklon priimami ir ne skautai- dėl skautės gerai pailsėjo, įgi 
ės nuo 81ig 15 m. amžiaus. Ka jo daug skautiško patyrimo ir 
dangi stovyklautojų skaičius aplankė netoli esančias žymes 
yra ribojamas ir šiuo metu už nes istorines vietoves.
siregistravus dideliam skaičiui, Kaip kiekvienoje skautiško 
beliko tik keletas laisvų vietų, je stovykloje priimta, vakarais 
Londono vienetai dar nėra pri buvo ruošiami laužai. Šiais me 
statę galutinio sąrašo. Pasku tais skautės savo laužų progra 
bėkit. momis gali pasididžiuoti. Jų

Stovyklon važiuojantieji iš programos buvo persunktos 
,vna Niagara Falls, jaunatvės džiaugsmu ir tėvys ą c«Ibu s, c.,- s a^-

ir VLIKo opozicijos užkulisiuo bes, kurios, kaip ir ligšiol, butų tl, Jel. Vilkas būtų perkeltas į giau darbų, Tas atkutimas tęsė herines, London n Harm ton atn«tnvauianti/;T liet/
se. Nėra, bent kol kas, jokių „amžinos*“, veik monarchiško Jungtines Amerikos Valstybes, gį 1955 metų pradžioje ir jis atvyksta tiesiog j stovyklavietę didžiu ^norn rinkdavrU
perspektyvų šis klausimas pozi pobūdžio, ir, atrodo, bijomasi Europoj sudarius Vliko vykdo pradėjo gana stipriai reikštis—liepos mėn. 23 d. Montieahs ■ p;rma;; ia..s, „ydeo-ė
tyviai pajudinti, — todėl jis ir moderniškesnio susitvrakymo, m?ji organą Lietuvos reikalui daug stipriau negu dauguma PaSa^ Montrealio tuntimnko nu ' • ir
atidėtinas gal geresniems laika daugiau tinkančio esamoms lai senajam kontinente atstovauti ekonomistų buvo laukę. Šių me rodymus. Toronto vienetai is Skruibienė oaskutiniii -_

.................................................................................... T0M0 nusistatymo Lietuvos H“"' K 

Socialdemokratų Partijos Dele mykštė ūkio viršūnė (pasiekta Stovykla įvyksta prie Ingle , ly„ lebonas Levas J. Kubt 
gatūra yra ir šiandien, Ji vęr 1953 metais), gi birželio mėn. wood, Ont. Mr. W. Standing .
tina visas Vliko pastangas sa daugumoje sričių ta viršūnė bu ūkyje ir pasiekiama iš Toronto y .B uzc arymas )vy o 
vo. bei Vykdomosios Tarybos vo peržengta ‘ ~ ‘ * ’’enos 10 d 3 vai n n Pn tn
veiklai suderinti ir suintensy ~ • 
vinti esamose sąlygose ir su 
ten turimais žmonėmis, ple 
čiant bendradarbiavimo bazę 

11IU apiuiCZtiam latn-ui. auiyiu , . . vjy-
neparodė, kad būtų nepasiekęs, būdu atkristų opozicija, visi da Bavo tarpe, Kaip bergždžias. 

Kur kas rimtesnė VLIKo ne iyvautų ir visi solidariai neštų Nepajėgus ir nesusikonsolida 
pasisekimų priežastis yra „su atsakomybę, turėdami lygias Y.ęs. Vlikas tegali sudaryti nepa 
klupimas Bonnoje“. Jis, iš tolo sąlygas. Atkristų rivalizacija Vykdomąją Tarybą, j ku 
žiūrint, nesunku buvo numaty dėl pirmavimo ir tuo pačiu sro n? k6”.* dau£Umoj tie

įspėjęs VLlką per“ „Neprfklau vienyb^r^sudarymo“" pagrindu lyglS"-
somą Lietuvą“ bent neskubėti, butu sukonsoiiduota visuome "°

neigiamai, sudarė bendrą nepa 
lankią atmosferą, ir privertė jį

i pajėgumo?

AMERIKOS GERBŪVIO 
BAZĖ

Dr, J, Budzeika „Drauge“ 
riau daro „Amerikos ekonominės 

___ j o____............... __ _ __ _ _ _ ' ir konsta 
dabar jam jau neduoda vlikinė lymus, nes nematyti kol kas, nimą vadovaujančiam organui tuoja, kad Amerikoje 
„opozicija“ eiti į susitarimą, kad būtų krizė bandoma iš autoritetą, Stodami už Vliko „Apie 1954 metų pabaigą 
Todėl šis reikalas yra „įklim spręsti tokiu būdu, kuris elimi būtiną išlaikymą, socialdemo pradėjo reikštis a/kus ūkio at 
pęs“ ne tiktai ambicijų ir pa nuotų nesutarimų priežastis, kratai esamose sąlygose mato kutimas, pramonės gamyba a, 

. ..._______________ . ■ —■ .'-..-i- n atsiraci0 d 
______    ______ __ ________________ _____ i________,  __ __ ____ ;______ . _ , , . .. J oinmmiaa tęsę---------------- > ]—~   ■■ ------------- ;------ .. ..

Nėra, bent kol kas, jokių „amžinos“*, veik monarchiško Jungtines Amerikos Valstybes, gį 1955 metų pradžioje ir jis atvyksta tiesiog į stovyklavietę ** ■ 
J ------- - .... . w-------- • in:l--------i.j_. ... - . . . liepos mėn. 23 d. Montieahs— yiai su aiciziu

ms, o gal ir visiems — ad clen ko ir nuotaikų sąlygoms, 
das grecas.

Tačiau negalima pasakyti, 
kad praeity už šį nesutarimą bū 
tų kaltas vienas Diplomatų še 
fas; ne, buvo' ir VLIKo kaltės. 
Tas tiktai VLIKui „kreditas“, 
kad jis, kaip sakoma, pasimokė 
ir daro iš to išvadas, o Diploma rinktųsi rotacine tvarka sutari 
tų šefas tokio susipratimo dar mu apibrėžtam laikui. Tokiu

Kol kas niekas rimtai nesu 
kritikavo ir neįrodė, kad siūly 
mas sudaryti VLIKo Vykdo 
mąją Tarybą, kuri galėtų būti 
vadinama VLIKo Prezidiumu, 
iš visų VLIKą sudarančių sro 
vių atstovų, kurie pirmininką

ir ginti. . u a ,______ .
Tokio nusistatymo Lietuvos šių bėgyje buvo pasiekta pir 23 d. rytą. 

Socialdemokratų Partijos Dele mykštė ūkio viršūnė (pasiekta f

' Sc ant f Siaurį vakarus *.» ? vai. p.p. Po to
Dabartinis ekspansijos prie per Brantpton !0 keliu lig Clan

zasčiu yra daug, bet svarbiau de vietovės, po to stebėti kelio ..___ . - 1,. J.
šiai paminėfinos yra trys. Pir rodyklę „Inglewood“ iš kairės svečiams
ma, labai augštas naujų namų pusės. Pasukti Inglewood ke . v Jdidę.a. d. kinpi ^nvvV
statybos lygis, antra —. didele hu ir stebėti stovyklos ženklus.
automobilių gamyba ir su tuo Stovyklon važiuojantieji pa 
susijęs gamybos padidėjimas siima pilną tvarkingą nuifor 
plieno ir kitose 
trečia — vis to

Tėvai didžiai. dėkingi stovyk 
los vadovybei, ypač Skautinin 
kei I. Lukoševičienei, už pavy i

- . dingą rūpesingumą vadovauji
pramonėse, ir mą tvirtus batus, kojines pa nt tai žiai nusiseku8iai st| 

----------  --------------------- --------- , .X xuv pcxvxx. oxxx . . - „ - , „ llia« besitęsiąs mainą baltinių. Lietpalti (pa vvklai Vienas iš 
ti- Jr šio ^ašinio autorjus buvo vinės ambicijos. Tuo visiškos augštas naujų fabrikų statybos gal galimybę). Sport, batelius, yKaip pernai> tajp įr aįernk

„ ' T .. , maudymosi kelnaites (būtina), mQsu ses$s i§plėtė savo palapi
Dr J Budzeika remdama šiltesnį švarką, ilgas darbines nes gražiame Ottawos į 

sis vykstančiais ekonominiais kelnes. kraštyje, šimtamečių ąžuolu ir
laikome svarbiausiu ir visu nir gyve.nimo reiškimais, tei Ųžsiklojimui du dekius ar tujų paunksmėje—ponų Skrui
laikome svarbiausiu ir visų pir gia> kad ir artimoje ateityje kaldra> čiužiniui maiša (ne pla biu ūkyje 
įįSestauSmiriaėTviikas pa kTd JAvXnomiS‘,eSni 3? ',?ch )' •“P”*1’- “k ^etai ka,da s‘°7kla Pracina 

’■■■ ____ , t'■ paorezia, Kaa jav eKonominis tinius baltinius, impregnuotą be lietaus, bet ši, be praūžusios
’***. * v <■ *» mūsų sesėms

ms ir paukštytėms leidžiama buvo ištisai graži, saulėta ir šil 
pasiimti miegamas kariškas su ta. Visos sesės gražiai saule nu 
dedamas lovutes. degusios. Daigelis ir i§ jaunes

Valgymui: 2 bliūdelius, puo nių išlaikė ir plaukymo egzami 
delį, šaukštą, šakutę, peilį. nūs.

Škautai-ės pasiima kompasą Užbaigiamąja! stovyklos die 
ir užrašams popierio. Toronto nai (VII. 10.) „neringietės“ 
skautai-ės,neturintieji susisieki padarė gegužinę...

mo priemonių nuvykti stovyk Svečių privažiavo ir priplau 
1or, j lio- lĮnr-M; ~• 1 7 1 Nld'elt"! i 9-t? ’ I’

nei galimybės, nei vilties. 
Todėl paties Vliko reorgani

somą Lietuvą“ bent neskubėti, butų sukonsoiiduota _______
Deja, VLIKas turi „karštų gal nė, išskyrus pačius ekstremis . - ... ,
vų“, kurios dar didesniam nepa tus — iš kairės ir dešinės, ku ^aylm4 mes’t .SOC’? 
sisekimui pradėjo „pakajus klo rie vis vien jokiu atveju nesi . ,,
ti meškos kailiais“, kai pati dės į bendrą darbą, nes jų tiks 
„meška buvo dar girioje“. lai yra visai priešingi. a r---------------  „ ---------------- VUUUb Uttlll|Uus, luiuLęRuuvų De netaus net si

Nemažas suklupimas buvo Tiesa, paskutinis „akmenė ®taroJ°J savo sesijoj nerado lai aktingumas ir gerbūvis remiasi patiesaIą po čiužiniu Vilkiuką (VII. 4.) ’audros 
Vašingtone. Deja, prie jo prisi ]įs“ __  VLKo' būstines klausi ar rei^alo apie tai kalbėti, ramių laikų, ne karinės pramo H ...... . '
dėjo ir ALTos egzekutyvas, be mas — nepalankus bent kokiai būdamas, atrodo, pirmučiausiai nįS) ūkine, gamybine baze, 
pagrindo neturįs „geros akies“ konsolidacijai. Tačiau daugu susiruPin?s esamąją Vilke pa ------------
diplomatams. Na, tai dar vie ma turėtų pasiūlyti maksimum, l'""1111 w ■■n v .. x ...— i — Lietuvoje sovietai niekaip
nas įrodymas, kad reikia vaikš------------- - kaip augščiau pasakyta, — ir neišbaigia arti dirvonų,
čioti tiesiais ir lygiais keliais ir ’) „Naujienos“ — socialde kas atkristų, tą visuomenė jau ■ 10.000 žmonių mirė dėl tilto, 
nesinaudoti šuntakiais, kuriuo mokratų organas, o tuo tarpu mokėtų įvertinti ir suprasti. Iš Rusijos sugrįžęs kun. G. Bis 
se visada yra duobių ir visokių deda prieštaraujančius savo Tat, VLIKui linkime išeiti iš sonnette praneša, kad besta 
nelygumų. Musų elgsena turi centro pasisakymams priera krįzės pačiu geriausiu būdu. tant tiltą per Amūro upę mirti

"ri-a. tieęi ,r nvos-rd., J. K. vri rušaln apie 10.000 žmonių, lo^
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Keturių didžiųjų konferencija ir lietuviškieji veiksniai
VT KRIZĖS UŽKULISIAI. — NEBEPALAIKO NET GY NUSIEJL—BALTŲ VOKIEČIŲ DRAUGIJA. — NAUJAS POLITININS VEIKSNYS?

Viso pasaulio akys nukreip 
tos į paruošiamuosius žygius 
keturių didžiųjų konferencijai. 
Kiekvienas Molotovo judesys, 
jo nusišypsojimas ar susirauki 
mas užfiksuojamas nuotrauko 
se ir teikia žurnalistams pagrin 
do įvairiausioms spekuliacijo 
ms apie būsimos konferencijos 
sėkmingumą. Diplomatinė veik 
la visose pasaulio sostinėse pa 
siekė augščiausio įtempimo: 
Adenauerio apsilankymas JAV 
ir Londone; Nehru kelionė po 
Rytų bloko kraštus ir viešėji 
mas Londone; Molotovo kai 
bos su Pinnay Paryžiuje ir San 
Francisko; kvietimas Adenau 
eriui atvykti į Miskvą ir pn. ro 
do-, kad
PASAULIS TIKRAI STOVI 

DIDELIŲ SPRENDIMŲ 
IŠVAKARĖSE,

kurie gali ilgam nulemti jo 
ateitį. Net ir mūsiškė ALTa 
sujudo ir įteikė JAV vyriausy 
bei atatinkamą memorandumą, 
atlikdama tuo savo būtiną pa 
reigą.

Tačiau ALTa tai juk tik už 
sienio lietuvių balsas ir dargi 
ne visų. Įdomu, ką šiuo metu 
veikia mūsų „tautos balso atsto 
vai. „Valstybinio nepriklauso 
rnumo“ tęsėjai palaimintai tyli. 
Negirdėti jų balso niekur. Apie 
Romą jau nekalbėsime, čia dar 
sykį akivaizdžiai pasirodė visų 
„tęstinumo tęsėjų“ aktų ribotu
mas. Pasiuntiniai gali žygius 
daryti tik pas savo vyriausy 
bes, prie kurių jie akredituoti, 
gi diplomatų šefo titulas tarp 
tautinėj arenoj, atrado, neturi 
vilties susilaukti to magiško 
susižavėjimo, kuriuo jis naudo 
įasi mūsų tūluose sluogsniuose, 
kad galima būtų juo operuoti.

Vliko' siūlytoji Viekšnių — 
diplomatų, Vliko, Alto ir LLK 
atstovų konferencija Paryžių 
je, kurios tikslas būtų tinka 
mai pasiruošti 4-ių didžiųjų su 
sitikimui ,yra, kaip pikti liežu 
viai kalba, palaidota prieš jai 
prasidedant. Abu vyriausieji — 
„popiežius“ Pfullingene ir „an 
tipopiežius“ Romoje — joje, sa 
koma, nedalyvausią. Vienas
mat, atostogauja, kitas šia kon 
ferencija nesiinteresuoja. Dar 
sykį aiškiai pavaizduota, kaip

AMBICIJOS STATOMOS 
AUGŠČIAU UŽ REIKALĄ.

Ar nesusilauksime Ženevoje an 
trosios Bonnos? Ar neatsiras 
Ženevoje 2 mūsų atstovai, ku 
rie varžydamiesi viens kitą de 
graduos delegacijų akyse ir, 
Lietuvos reikalui konferenci 
joj iškilus, nebus žmogaus, į ku 
rį delegacijos galėtų ir norėtų 
kreiptis reikiamų informacijų?

Tįesa, vienas iš ambicijų reiš 
kėjų — pfulingiškis — jau yra, 
kaip Elta pranešė, faktinai atsi 
statydinęs — ne pirmą ir atro 
do nepaskutinį sykį. Tačiau 
klystų tas, kas manytų, kad da 
bartinė VLIKo VT krizė yra 
susijusi su noru tarptautinių 
įvykių akivaizdoje greitai tin 
kamiau susitvarkyti, mūsų vi 
suomenę konsoliduoti. Jau vien 
faktas, kad krizę iššaukė VLI 
Ko pirmininko atsistatydini 
mas, kurį VT paseke solidaru 
mo dėliai, parodo, kad apie pla 
tesnę konsolidaciją vargu ar ga 
Įima kalbėt. Tikrosios šios kri 
zės priežastys yra Vliko buvei 
nės klausimas! (Tai yra, gal, 
mažiausioji priežastis. Red.) 
Taigi, tuo metu, kada pasaulis 
ruošiasi lemiamom derybom, iš 
Šaukiama krizė dėl Vliko. . . bu 
veinės! Būtų juokinga, jeigu 
nebūtų taip tragiška.

Mat, Sidzikauskui vadovau 
jant, tautininkai ir socialdemo 
kratai besąlyginai pareikalavo 
Vliką atkelti į Ameriką. Kad 
Vliko palikimo Europoje šąli 
ninkai per daug neišsigąstų ir 
pačją operaciją, reiškiančią Vii 
ko likvidaciją, būtų lengviau at 
likti, grupės New Yorke nuta 
rė šiais metais Vliko sesiją kv 
iesti Amerikoje. Šioje sesijoje 
dalyvautų grupių atstovai, gy 
venantieji šiame kontinente 
(jau ši konstrukcija reiškia fak 
tinai Vliko galą, nes tai būtų 
institucija be savo narių, be at 
sakomybės). Šioje sesijoje, rei 
kia manyti, nesunkiai būtų pra 
ėjęs nutarimas Vliką atkelti iš 
už jūrių, marių. . . (kaip pasi 
keitė mūsų galvosena: anksčiau 
Amerika buvo kažkur toli, to 
Ii...)

Bet eurųpiečiai nepasidavė, 
sudarė VT krizę, priimdami re 
zoliuciją, kad

ką atlyginimą su reprezentaci Arba tiksliau išreiškus —

KOKIUS DARBUS VLIKAS 
TURĖTŲ ATLIKTI AMER1 
KOJE, KURIŲ NEGALI AT 
LIKTI DABAR TEN ESAN 

TIEJI VEIKSNIAI:

pasiuntinybė, Altą, na, ir pre 
tenzingasis Sidzikauko LLK 

i negu metus tuo liekąs be darbo? Ryšium su tuo 
„Lais dėti, niekas iš Amerikoj gyve klausimu vykstančiose diskusi suprantama tautininkų laikyse 

vos Lietuvos“ žodžiais kalbant, nančiųjų savo kuklių pajamų jose, būtų patiektas tikrai svar na. Paskutinio Vliko posėdžio 
atsisėsti į „riebią, gerai Tautos nenori keisti į tą „Laisvos Lie bus ir rimtas argumentas, ką 
Fondo pinigais apmokamą“ vie tuvos“ išreklamuotą „milžiniš Vlikas turės Amerikoje veikti?

(Laiškas iš Vokietijos) ! .
... „ jomis ir kelionėmis“ Vykdomo

SUDARANT NAUJĄJĄ VT BOTŲ ĮTRAUKTA „NAUJŲ Tarybo; Atsieit, Vlike da 
ŽMONIŲ, KIEK GALINT PLATESNE BENDRADAR iyįauti norima, bet amerikoniš 

BIAVIMO BAZE“. ko standarto atsisakyti, tai jau,
Šis reikalavimas yra tiesioginis tą Vykdomojoj Taryboj ir tuo saugok Viešpatie, ne. 
kvietimas Amerikoje gyvenan pačiu bent vieną sykį patiems Niekas, turbūt, (net Europo 
tiems politikams bei visuomeni pozityviai, ne vien tik pašaipa, je esantieji) nesipriešintų Vii 
ninkams atsisakyti „juodo ir įsijungti į konkretų laisvinimo ko perkėlimui į Ameriką, jeigu 
sunkaus, kruvino prakaito rei darbą. Deja, kaip jau tenka gir per daugiau negu i 
kalaujančio, darbo“ ir, , "

Populiarus Bavarijos Porų Šokis

OLD VIENNA

Vienas iš įdomiausių senųjų vo
kiečių tautinių šokių yia Šchuh- 
platter — bavarų flirto- šokis, vai
zduojąs kaip vyras mergmasi prie 
mergaitės. Šokis prasideda mer
gaitės sukimusi aplinkui, iš pas
kos ją iš labai arti seka vyras, plo 
damas rankomis tikslu laimėti jos 
dėmesį. Pagaliau, ji baigia ignato 
ciją ir pora sukasi aplinkui vad. 
lander stiliumi, šokis užbaigia
mas simboline pozicija, parodam, 
kad mergaitei vyriškis patinka.
Sis šokis kartu su kitais vokiečių 
kultūros reiškiniais, atsineštais 
Kanadon imigrantų, be abejonės, 
turės didelės reikšmės jūsų nau
jojo kraštd kultūriniam vysty
muisi. Prisiminkite tai, kai gal

vojate apie savo tėvynę.

metu paaiškėjo, kad dabartinio 
jų atstovo Vlike nebepalaiko 
net tie, kurie iki šiol jį gynė.
Pati tautininkų s-ga nuėjo fron 
tininkų pramin tais takais — 
savo laikyseną parėmė ne prin 
cipu, bet asmeniu, dargi, kaip 
speciali komisija konstatavo, 
su specifingumu. Taigi, jiems 
šiandieną būtų nelengva rasti 
kelią atgal į bendradaibiavimą.

Kita vertus, tautininkams, 
grįžus prie senosios linijos, nė 
ra jokio intereso stiprinti Vii 
ką. Atvirkščiai, Vliką atkėlus į 
Ameriką, Europoje atsirastų 
politinė tuštuma, kurią jau yra 
pasiruošę užimti „koordinan 
tai“ su savo fondais ir diploma 
tų šefu, kaipo jų veiklos iška 
ba. Taigi, Vliko likvidacija ne 
prieštarautų ir jų pagrindinei 
koncepcijai.

Bet

KODĖL KITI, DEMOKRA 
TINIŲ GRUPIŲ ATSTO 

VAI, PRTARIA JŲ 
PLANAMS

ir aistringai kovoja už Vliko 
perkėlimą į Ameriką? Trum 
pai atsakymas būtų maždaug 
toks: Daugumas Lietuvoje bu 
vusių daugiau ar mažiau augš 
tų valdininkų, emigravo į Ame 
riką. Per visą nepriklausomy 
bės laikotarpį, jie jautėsi esą 
„visuomenės grietinėlė“. Todėl 
ir šiandieną jiems sunku su 
prasti, kaip kas nors gali vykti 
be jų tiesiogės žinios? Jie jau 
čiasi tam tikri „tautos vadai“. 
Betgi gyvendami Amerikoje 
po truputį netenka savo svorio, 
jų vardai blėsta ir jie juo to 
liau, juo mažiau betuu galimy 
bių groti pirmuoju smuiku. Į 
Europą vykti reikštų atsisaky 
ti amerikoniško pragyvenimo 
sandarto. Todėl griebiamasi pa 

Nukelta į 8-tą psl.

Kait) kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

62. KAIP ĄŽUOLS DROTS PRIE NEMUNĖLIO“..,
... ne kaip „žirnis prie viešo kelio“...

Įdomi, atrodo ir teisinga, Tiktai pasižiūrėkite į „Nepri 
liaudies patarlė — „kaip žirnis klausomos Lietuvos“ skelbi 
prie viešo kelio“, nes žirniui mus, ir įsitikinsite, kad yra ne 
prie kelio tikrai ne koks gyve maža tokių. Jie jau ne tiktai pa 
nimas: keliu, o ypač dideliu, darė sau pragyvenimą, bet yra 
praeina daugybė visokių žmo ir rėmėjais, palaikančiais tai 
nių ir žirnį skabo, raško, visi jį spaudą, tai Kanados Lietuvių 
tokiu būdu skriaudžia... Kaip Tarybą, tai Bendruomenę, tai .... . . . . ..... .. . ....
g-į tat žirniui prie kelio ^erai kitas organizacijas, kuriu yra P* Voronikaicio ir p. Jankaus restoranas, o tiz jo moteliai ■ prie St. IVIartin miestelio, prie 11A kelio j L^urynijos kalnus, 
jaustis ir kaip būti laimingam? įvairiems reikalams, tai ^end jr vasara nenutrūksta turistų, — Visiškai! — trumpai atsa Veronikaičių šeima išvyksta, bet ir velnias gretinasi. . . Ko

Bet, pasirodo, kad kartais rai> kaiP mes sakome, palaiko ypač Jungtinių Amerikos ko ir matoma, kad pasitenkini Bet, vos išvykus pp. Veronikai Jums dar norėti?
„žirnis pire kelio,, turi labai ge lietuvybę. Štai iš ankstyvesnės Valstybių, judėjimas: vasarą mas ne dirbtinis, nes trykšte čiams, skamba telefonas. Taigi, kaip matote, ir pp. Vo
ras sa’- ^as ir juo jis sumanęs kartos ateivių — Victoria Cle maudytis ir poilsiauti Lauryni trykšta iš visos šeimos nuotai -— Klausau, — atsiliepiu. ronikaičiai ir jų partneris p- 
nis, juo jis geriau tarpsta, smar aners & Dyers Co-, Dodonaitės jos kalnų miškuose, ežeruose— kų. — Čia kalba Jankus. Ar pp. Jankus, vienu balsu patvirtina,
kiau bujoja, šakojasi ir plečiasi kirpykla, A. Norkeliūno Mont upėse) o‘ žiemą — ten slidinė — Jūsų partneris, p. Jankus, Voronikaičiai jau išvažiavo? kad restorane, prie didžiojo ke 
išsikerodamas ir apimdamas re£ū Enterprise, arba vėliau at tjs nuo kalnų slidėmis. kaip girdėjau, yra geras kulini — Deja, taip. Gal prieš 10 lio į Laurentian kalnus, iš Mon
vis didesnį pakelės plotą. . . vykusiųjų ir jau „įsikibusiųjų“ Malonu buvo pasikalbėti su ras? minučių. ■ ■ trealio pervažiavus Cartierville

Mat, „žirnis“ žirniui nely — J- Gražys kailinių paltų spe pp Voronikaičių šeima, — O, taip! Jis puikus kulina — Skelbimą priėmėte? tiltą, prie St. Martin miestelio,
gus... cialistas, Adomonis su Budriu atVyko savo gražia maši ras. Bet... jau ir aš esu pramo — Taip. O kaip Jums seka Boulevard Cure Labelle puikus

Galima tiktai pasidžiaugti, nu District Estate Brokers, lai na kęs, nes turint restoraną, rei si? restoranas, kuris aptarnauja
kad jau daug tokių „žirnių“ krodininkas A. Žukas, Niauros — Tai jau jr magįna turite? kia būti kulinaru. — Gerai. Biznis eina labai ten pat esančius Motelius, ge
Kanadoje pakelėse prigijo, įsi *re Pilypaičio Televizijos ir Ra — nustebau. — Kaip produktus gaunate? gerai. Bet bėda vienam. . . rai gyvuoja. Jis kaip tiktai ir
gyveno ir, kas keisčiausia, išau dio tarnyba, Rutkausko Sta Nu — Be mašinos negalima ap Užsakote, ar patys atsigabena ■*— Tai susiraskite porą. Mer nuneigia patarlę „kaip žirnis
go į. . . ąžuolus! Tai nuostabus Pe Luxa Dry Cleaners, Kiaušo sejtj pasiėmus tokį bizni, — du te? gaičių Montrealy užtenka. O prie kelio“, nes jis puikiai gy
reiškinys ir įsidėmėtinas fak ’r Šiaučiulio medžio dirbtuvė etu atsako pp, Voronikaičių po — Būtinai pats atsigabenu, jei nenorite mergaitės, yra ir vuoja, „kaip ąžuols drūts prie
tas.. Lyg toje giesmėje: „Kaip Baltica, M. Mačiuko siuvykla ra Mat, aš jau dabar specialistas našlių, kurios, gal būt, Jūsų lau Nemunėlio“...
ąžuols drūts prie Nemune t*., ir tt. Kur čia visus iŠskai — Tai sekasj geraj? maistą pasirinkti. Atvažiavęs kia. . . Kas važiuosite į Laurynijos
lio". . . Čiuosi! — Labai gerai! aš užsakau, ko noriu ir kaip no — Kad jos kažkaip prisilai kalnus 11A keliu, visada galėsi

Taigi — daugelis hetuvų Ka Ir štai dabar P. Voronikaičio — Anksčiau, kaip atsimenu, riu. Pats prižiūriu, kad būtų pa ko. . . te pasinaudoti poilsiu (nes au
nadoje prigijo. Prigijo, kaip ir J. Jankaus Boulvard Restau vis vargdavote ištisus laikotar daryta gerai. Taip padaryta, — Aš Jums pabūsiu piršliu, tomobiliams vietos begalės) ir
„žirnis prie kelio“, o išaugo, rant, anot patarlės, tai tas „žir pius be darbo, o dabar darbo už kaip klientai pageidauja. Todėl Norite? patenkinti apetitą.
kaip „ąžuols drūts prie Nemu nis prie kelio“, kuris padarė ne tenka dienai ir nakčiai? mūsų restoranas duoda pirmos — O, piršlio amatas neblo Vis dėlto gerai, kad lietuviu
nėlio“. Ir gerai įsistiprino, jau paprastą metarmafozę, išaugęs —Oje! — numoja ranka p. rūšies steikus, viščiukus ir tt. gas. Tiktai, kažin, ar brangiai ms sekasi savarankiškai įsikur 
čia po kojomis tvirtą Kanados į ąžuolą ir bujoja, „kaip ąžuols Voronikaitis. — Dirbame, gali — Pats ir nusigabenate?, piršlybos atsieis? ti ir tapti „sau ponais“.
žemę, o ant jos — gerą ekono drūts prie Nemnuėlio“. ma sakyti, ištisai dieni) ir nak — Žinoma. Tai labai papras — Patys niekai, — sakau. — Atrodo, kad restoranai lietu
minę bazę, geras gyvenimo są Man visada malonu pasikal tį. Jeg tiktai spėjame rasti mi ta. Jums nieko nekainuos. viams yra ta sritis, kurioje jie
lygas. bėti, kaip lieutviai kuriasi Kana nutėlę, kad apsivalytume. Įdomu dar buvo patikslinti. — Bet, — aimanuoja p. Jan greičiau prigyja. Juk visa vir

Štai, visa eilė tokiu tautiečių, doje, kada tas įsikūrimas seka — Kada daugiausia užimti? — O žiemą? kus, — vis dėlto vienam nege tinė jų yra Montrealy ir jo apy
kurie, šiek tiek susitaupę pini si gerai vyksta ir turi geras per — Nuo- penktadienio popie — Žiemos metu labai daug rai. Restoranas eina gerai. Apy linkėse: Staniulio, du Jocų, 
go, arba net ir pasiskolinę, ėmė spektyvas, geras viltis į ateitį, čio ligi pirmadienio ryto, bet ir vyksta slidininkų į kalnus. O varta kyla. Jau turime samdy Kiškio, Petronio, Šukio, anks
si savarankaus drabo ir ši®n O toks yra tas suminėtasis Bul visą savaitę nuolat vyksta judė čia prie musų restorano Mote ti ir tarnautojus, o jų juk nepri čiau Girinio, dabar Veronikai
dien turi nuosavus verslus, pa varo Restoranas, kuris puikiai jimas, tiktai ne toks intensy liai — puikūs moteliai. Ręsto žiūrėsi, nesekiosi paskui. Kas čio ir Jankaus ir dar kitų. Ir
sidarė savo srities specialistais, įsikūręs netoli už miesto, prie vus, kaip savaitgaliais. ranas yra skirtas juos apĮarnau kita būtų, jeigu taip turėčiau visi gerai verčiasi. P. Vorom
žinovais ir šiandien gyvena sa didžiojo kelio, vedančio j Lau — Ar patenkinti? — vis ne ti. Todėl gyvenimas ir jį iydįs porą. . . kaičio ir p. Jankaus restoranas
varankišku gyvenimu, patys rynijos kalnus; prie kelio, ku atstoju, atsimindamas, kaip p. darbas vyksta žiemą ir vasarą — Svarbu, kad biznis gerai ypač turi geras perspektyvas, 
sau „bosai“, nuo nieko neprik ris pažymėtas skaičium 11 A, Voronikaitį dažnai matydavau be pertraukos. eina, — sakau. — O kur geras nes yra prie didelio kelio, mote
lauso’ ir gyvena, galima sakyti, kuriuo kasdien pravažiuoja tū susirūpinusį, kankinamą nedar Linksma ir patenkinta, kūpi biznis, ten ir pinigai, o kur pini lių ir turi galimybes į platų ir 
pasiturinčiai ir laimingai. katančiai mašinų, kuriuo Žiemą bo. na gyvybės ir džiaugsmo, pp. gai, — ten ne tiktai žmogus, didelį išsivystymą. Sėkmės!
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STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA
„ŠVIESOS“ IR „SANTAROS” STUDENTŲ 

STOVYKLA.
Liepos 2, 3 ir 4 dienomis aka liovimasis vieni kitus šmeižti tyli gatvė, 

deminis „šviesos“ sambūris su gal galėtų dar pataisyti šį jau 
rengė tradicinį stovyklavimą, nimo nusivylimą senosios kar 
prie kurio šį kartą pi įsidėjo, ir tos politikais, 
studentai „santariečiai“. Sto 
vyklavimas vyko YMCA Camp 
Grenkill, prie Port Jervis, N. 
J., augštomis pušimis apaugu 
šiame kalnelyje, kurio papėdė 
je tyvuluoija kalnų ežeriukas.

Stovyklos vietovė aprūpin 
ta visomis priemonėmis įvairio 
pam sportui: gali žasti tenisą, 
orihįį, krepšinį, gali jodinėti 
arkliais, gali irstytis laiveliais. 
Pušiniame šile, kad u netaip 
daug pakilusiame nuo jūros ly 
gio, naktys vėsios.

Jaunimas džiaugėsi ištrūkęs 
toms kelioms dienoms iš mies 
to karščių, kurie tą savaitgalį 
ypačiai kankino New Yorką. 
Prie jaunimo prisidėjo ir kele 
tas vyresniojo amžiaus svečių, 
„Šviesos“ - „Santaros“ bičių 
lių; susidarė gražus būrelis, mis. Pabaigoje buvo įteikti žen 
apie 80 žmonių. kleliai naujai priimtiems „Švie ...ar "

Kaip visados „Šviesos“ sto sos“ nariams. Susirinkus salėn „ S,Z1OJ° grindys, 
vykiose, laikas buvo suskirsty šokių ir zaidmių, stovyKhnis re 
tas tarp fizinio 
žėjimosi tyrąja gamta ir inte gardžiai prijuokino, perskaitęs busimuosius studentus jų pla 

nuošė ir pastangose visokerio 
pai paskatinti ir paremti.

3) Santariečių bičiuliams
Lietuvių Studentų Santara 

reiškia gilią padėką visiems 
Santaros bičiuliams, pirmaisiais

Iš visų stovyklinių parengi 
mų įspūdingiausia buvo „Tėvy 
nės prisiminimų valandėlė“, ne 
paprastai gražiai pravesta sek 
madienio vakarą. Stovyklauto 
jai visi susėdo po tris - keturis 
į laivelius, kiekviename laively 
je žibėjo žibintas (žvakutė spal __ yi . . ....
votame popieryje), ir visi laive Kažkuris is namiškių, girdėti, 
liai išsirikiavę vienon eilėn plau S"iauP3 at^u.ja. 
kė per ežerą, skambant lietuviš vandenį leidžia, 
koms dainoms ir mėnuliui skai martausi supykęs lovoj, 
sčiai šviečiant. Plaukė jie į kitą Neužmigsiu ,daugiau, sumoju, 
krantą, kur buvo sukurtas lau 
žas ir iš tolo girdėti bvuo dai 
na, tarytum senovės vaidylos. 
Prie laužo, visiems ten suplau 
kus, toliau aidėjo dainos, užve 
dant dainininkei Vincei Jonuš 
kaitei-Zaunienei, perpinant pat 
riotinėmis melodlekamacijo

sporto bei gro daktorius stud. Jacyna visus

lektualinės jaunimo veiklos. Še stovyklos laikraštį. Stovyklos 
štadienį, liepos 2 d., Vytautas vadovybė, praktiškai daugiau 
Kavolis, baigiąs socialogijos šia inž. Jurgis Valaitis ir stud, 
studijas Harvardo universitete, Ratas, tikrai nusipelnė lietuviš 
patiekė iš savo srities — religi kos visuomenės padėkos už 
jų sociologijos — įdomią pas taip gražiai pravestą stovykla 
kaitą: „Religiniai motyvai Lie vimą, kur janimas atsigavo kū 
tuvos istorijoje“. Analizuoda nu ir dvasia, 
mas tas įtakas, kurias padarę 
lietuvio charakteriui religiniai 
įsitikinimai, pradedant senąja 
lietuvių tikyba, vėliau, nespė 
jusia įsišaknyti reformacija ir 
pagaliau įsigalėjusia kataliky 
be, prelegentas sieke iš to po 
žvilgio išaiškinti lietuvių visuo susirinkusi apygardiniame są 
menės ideologinį susiklostymą, skrydyje Detroite, sveikina vi 
ypač priešingybių poliarizaciją, sas lietuviškas akademines or 
Paskaita išklausyta iddeliu dė ganizacijas ir kviečia jas vie 
mesiu ir po jos gyvai pasikeis ningoje kovoje dėl Lietuvos 
ta nuomonėmis. laisvės įrodyti nekintamą jau

Sekmadienį, liepos 3 d., Dr. nosios lietuvių kartos solidaru 
J. Pajaujis, atvykęs specialiai į mą. 
šią stovyklą iš Vašingtono, lais 
vo pašnekesio forma kalbėjo 
apie reikalą ir galimybes jauni 
mui trmetyje juo geriau pasi džiaugiasi gausiu šiemet viduri 
ruošti būsimam darbui laisvoje nes mokyklas baigusios lietu 
tėvynėje. Čia iškilo diskusijų viškosios jaunuomenės būriu ir 
Lietuvos laisvinimo klausimais, tikisi galėsianti juos rudenį pa 
Iš pasisakymų aiškėjo, kad ne sveikinti kaip jaunuosius kole 
santaika laisvinimo veiksnių gas geriausiuose Amerikos uni 
tarpe, nuolat velkama spau versitetuose, bendradarbius lie 
don ir aitrinama žemiausios rū tuviškose akademinėse organi 
Šies polemikos straipsniais, vei zacijose ir nuoširdžiai laukia 
kia jaunimą atstumiančiai nuo/mus bendraminčius ; Lietuvių 
aktualiosios politinės veiklos. Studentų Santaros eilėse. Lie 
Tiktai veikus susiderinimas ir tuviškoji visuomenė kviečiama

P. S.
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

SANTAROS SĄSKRYDŽIO 
REZOLIUCIJOS.

1) Į akademines organizaci 
jas

Lietuvių Studentų Santara.

2) į vidurines mokyklas bai 
gusiuosius

Lietuvių Studentų Santara

„TIESA“ ROŠO TIESĄ. 
Iš 1955 m. kovo 27 d. „Tiesos“ 

Ką groja vandentiekio vamzdžiai
• Gėda joms grindimis vadintis,

Nakčiai nurimus, Jeigu kumštis į plyšį lenda.
Kietas miegas sukaustė butą. Jei jau krauti, tai krauti bylą: 
Tik staiga: Radiatoriai štai prie sienų.
Laukinis kaukimas... Jų tik pusė sekcijų šyla,
Ir tylos — lyg vsiai nebūta. Bet ir tai ne kiekvieną dieną. 
Staugia, rauda, vaitoja, klykia. Dar pridėkime vamzdžių džazą, 
Virsta, griūva garsų tirados. Kad paveikslas pilnesnis būtų... 
Ir nelengva suprast iš sykio, Ech! Valstybės lėšų nemaža 
Kas gi šičia vidurnaktį dedas. Išduota per šitą butą.
Bet imu iŠ miegų blaivėti, O gavai, — 
Ir tada paslaptis atsiskleidžia: Reikia pykti, keikti, 

Ir nervuotis, 
Ir dūsaut gailiai. — 
Atrandi čia ne vieną dar daiktą 
Padaryta blogai, be meilės. 
Rizikuodamas nervų kaina, 
Su valdytoju užvedi karą. 
O komisijos eina ir eina, 
Vis apžiūri ir...

groja— Nieko nedaro. 
... Kambariai nemaži, patogūs. Darbas man — 
Plieskia saulė Švenčiausias dalykas.
Tiesiog į langus. Koks bebūtų —
Būtų butas visai neblogas, Didelis, mažas...
Jei ne piktos brokdirbio rankos. Bet jei darbas brangus, o 

netikęs, 
Jis rūsčiausios satyros prašos. 

Susivartė po vieną lentą. Ne, bičiuliai
Jš butų valdybos, 
Jau užteks nerangiai krutėti. 
Laikas gi ir dėl butų kokybės 
Rimtą, vyrišką kovą pradėti.

CALVERT’O BLOKNOTAS...

KANADIEČIAI SAKO
„SO LONG!” (so long) ir

" „GOOD BYE!” (gud bai)
Šis neformalus atsisveikinimas, kilęs iš 
arabiško „salaam“. Formalesnis atsisvei 
kinimas yra „good bye“ (gud bai), kuris 
yra kilęs iš senosios anglų formos „God be 
with ye“ (tebūnie Dievas su tavim).

CALVERT HOUSE
— Paklausykime,
Draugas Rostovai, 
Ką vandentiekio vamzdžiai

AMHERSTBURG, ONTARIO

MOTERYS UŽKARIAUJA 
VISAS DARBO SRITIS 
JAV Darbo Departamentas 

praneša, kad moterys dabar jau vietų Sąjungos ir turės neužil 
dirba nuo A iki Z — visuose go vėl tenai grįžti, slaptai siū 
446-se užsiėmimuose, pažymė lo iki 2.000 dol. tam vyrui, ku 
tuose 1950 m. gyventojų sura ris jas vestų, kad tuo būdu jos 
šyme. ~ "
daug moterų architekčių, che žinią yra pateikęs Vienos dien 
mikių, inžinierių, dantų gydy rastis „Weltpresse“. 
tojų, chirurgių, advokačių ir * * *
teisėjų. Jos yra sargybinės, du H Oficialus Vatikano organas 
rininkės, auto stočių patarnau „Osservatore Romano“ prane 
tojos, parkų ir aikščių prižiurę ša, jog buvusio prancūzų diplo 
tojos, auto aikščių tvarkytojos, mato Rogege Peyrefitte knyga 

Per puskutinius 20 mėnesių pečkurės, liejikės, tirpintojos ir „Šventojo Petro Raktai“ yra 
jos steigimosi metais suteiku JAV-se visiškai nustojo rūkę įvairių mašinų operatorės. Mo nukreipta prieš Popiežių ir Ka 
siems jai nuoširdžios paramos net pusantro miliono žmonių, terų skaičius raštinių tarnybo talikų bažnyčią. Yra numatyta 
ir prašo visų, kuriems akademi Tas žinias 
nės jaunuomenės tautinis susi lie Health 
pratimas aušrininkų, varpiniu ko 38 mil. 
kų ir viltininkų idealų šviesoje moterų, 
yra brangus, nepamiršti ir prak ~ 
tinių tos veiklos sunkumų.

V. Kavolis, H. Žibąs, 
A. Šimoliūnas.

Sąskrydis taip pat nutarė 
dėkoti sekr. Dulles, prašant 
ir ateityje ginti pavergtųjų 
kraštų bylą, ir pasiųsti teiegra 
mą, paremiant senato rezoluici stadioną, talpinintį 
ją S-99, sen. George. tūkst. žiūrovų.

K^.7' XtC - rXKr--—

DAUG ŽMONIŲ NUSTOJA 
RŪKĘ

pa

RUSĖS SIŪLO AUSTRIJOS 
VYRAM $2.000 PASOGOS.

Rusės, kurios atvyko iš So

Per tą surašymą rasta galėtų pasilikt i Austrijoje. Šią

U. S. Pub se paaugo iki 2 milionų. Sekre šią knygą įtraukti į 
Bet teberū torių, mašininkių ir stenogra skaityti draudžiamų 
13 milionų fisčių skaičius padaugėjo puse šus.

miliono. Moterų skaičius maši * * *
nustojusių nų operatyvinėse pareigose pa H Šiemet jauniausia 
su anksty didėjo iki 3 milionų. Didžiau lijoj, o gal ir visoje Europoje, 

padidėjimas pasireiškia yra 13 metų mergaitė, kuri ne 
, sve 

pasakė, jog rūkantieji greičiau menų fabrikuose ir skalbyklo riančią 3 kg. Jos sužieduotinis 
suserga vėžiu. se. Didelis moterų skaičius dir teturi 16 metų. Vestuvių juodu

— Anglija numato Londone ba techniškose pareigose. Tarp turės palaukti dar metus, nes 
pastatyti didžiausią pasaulyje jų — radijo operatorės, atletės, šalies įstatymai reikalauja, kad 

200—250 sporto instruktorės, matininkės nuotaka turėtų nemažiau 14 
ir braižytojos. metų.

patiekia 
Service, 
vyrų ir

katalikams 
raštų sąra

Skraidančios lėkštes ir atominės 
bombos prosenoveje

PASAULIO PRADŽIA IR PABAIGA
Kaip daug prosenovės žmo Bet prosenuoliai nemažiau 

nės žinojo apie Visatos struktū moksliškai žinojo ir Pasaulio si 
ra, arodo, kad paimta iš mūsų stemos pabaigą išaiškinti: 
moderniausio astronomijos „Kai ketvirtosios dimensijos 
mokslo: ratai, kurių vienas yra kaip mū

„Vienas ratas pasisuka. Tik sų saulė, ir visa tai, kas yrą ma 
vienui vienas pasisukimas pada žesnės jėgos ir augštesnio skai 
romas ir kiekviena sfera, ir vi Čiaus, tokie kaip aštuntasis ir 
sų laipsnių saulės seka jo kur devintasis laipsnai, atsisuks 
su. Jame dingsta laiko naktis prieš vienas kitą ir prarys vie 
ir aeonai (amžių amžiai) reiš nas kitą, ir atsisuks bei sudras 
kia mažiau nei sekundės trum kys savo motiną (nebulę), tuo 
poje žmogaus dienoje. met Kosminis Ratas bus pasi

„Dešimt milionų milionų ae ruošęs greitesniam sukimuisi“ 
onų (amžių amžių) praeina ir (Naujos žvagždės, Novos, gimi 
dusyk milionas milionų Bra mas).
mos Ciklių (311,400,000,000, Tai reiškia mahaprala 
000, 000 metų yra lygu vienam j ą (pasaulio pabaigą).
Bramos Ciklui arba Didžiajam „Pralaja“ yra terminas, su 
Aeonui), ir tačiau dar nėra pil sietas su „Siva“ Naikintoju“, 
na viena kosminio laiko valan Gali būti benties pralaja, tau 
da. Rate, sudarančiame tą Ra tos pralaja, kontinento, plane 
tą, yra mažesni ratai nuo pirmo tos ir net visos saulės sistemos 
sios iki dešimtosios dimensijos, pralaja, tai vadinamoji „Yuga 

„Tie (ratai) savo cikliniame Ugnis“ arba mūsų astronomų 
apsisukime savo jėgos sferose žodžiais „spuer-nova“.
laiko kitus mažesnius ratus Mahapralaja (didžioji prala 
(planetas ir tp.). Ir daugelis ja, maga ir šiandien kai kur 
saulių sudaro kosminę (saulę). Lietuvoje tebevartojamas žo

„Ratai ratuose, sferos sfero dis, reiškiąs labai diedlį daly 
se. Kiekviena seka savo kryp ką). Sanskrito Maha Deva reiš 
timi ir atstumia arba atmeta sa kia Didis Dievas Mahapralaja 
vo brolį, ir tačiau nė vienas ne yra ištisos galaksijos (žvaigž 
gali išsisukti nuo motinos su dyno) sudegimas, kuriuo „vai 
pančių rankų“. Tai pakanka kai grąžinami Tėvui“. Pasak 
mai vaizdžiai nupasakota Visa Braminų apskaičiavimus, to 
tos struktūra, net Palomaro kios mahapralajos įvyksta per 
Kalno astronomams supranta kiekvienus 310,400,000,000, 
ma kalba. 000,000 metus!

JUTIMAS BE JUSNIŲ PAGALBOS
Šviesus ir skambus Elenos Keller gyvenimas

Kaip nuostabiai yra tvarko ganizmas, vaizdžiausiai bus ma 
mas arba tvarkosi žmogaus or tvti iš vieno asmens, Helen Kel

motina ItaTačiau 
skaičius, palyginus 
vesniu laiku, yra žymiai padau sias 
gėjęs. Tai dėl to, kad gydytojai drabužių įmonėse, elektros reik seniai pagimdė mergytę,

rūkyti

Nesiginčyk su draugužiu.Pičiuno nuotykiai.

]er, gyvenimo. Įsivaizduokime stipru, silpna ir juokinga. Iš 
žmogų kurčią ir aklą iš pat kū žmogaus rankos paspaudimo ji 
dikystės. Neturint tų dviejų pasako., ar tas yra daug ir ko 
svarbiausių jusnių, visas pašau vertas.
lis yra joudai tamsus ir mirti Netekus dviejų jusnių, gam 
nai tylus. Nematant žmonių ir ta ją apdovanojo žymiai sustip 
negirdint jų kalbos, rodos, sun rintomis likusiomis jusnimis. 
ku betikėti, kad pasaulyje dar Ji pati rašė „Journal“, kaip 
yra žmonių, jei bent juos ran Londone, vos įėjus pro vartus, 
ka palieti arba netikėtai jais ap iš neginamų lapų kvapo ji at 
sibrendi. Taip pat nematant ir spėjo esanti Green Paike, ir ji 
negirdint nieko, sunku, rodos, sakosi galinti atskirti New Yor 
įsivaizduoti, kad pasaulyje yra ko Fifth Avenue nuo menkes 
tokie dalykai, kaip saulė, diena nių gatvių vien iš kvapų, prasi 
ir naktis, paukščių' čiulbėjimas, veržiančių iš namų, pro ku 
gėlių žydėjimas ir tūkstančiai riuos ji praeina. Ji žino, kokią 
kitų visoms penkioms jusnimis kosmetiką moterys vartoja ir 
kas sekundę jaučiamų dalykų, kokią kavą verda ir ai krosny 

Tačiau Helen Keller, gimusi se kūrena anglis ar malkas.
prie, 74 metus Alabamos farmo „Kokios puikios baltosios aly 
je ir vos dvejų metų amžiaus vos!“ ji sušuko, tik iš pauosty 
dėl keistos ligos likusi amžinai n)°> atskirdama baltąsias nuo 
akla ir kurčia, šiandien yra gar violetinių.
si visoje Amerikoje ir pasauly Negalėdama girdėti žmonių 
je, kaip žymi kalbėtoja, rašyto kalbos balso, ji „girdi“ vibraci 
ja, veikėja ir mokytoja. Mark jas” (oro bangavimus). Orkest 
Twain yra pasakęs, kad devy rui grojant ji gali pritarti me 
nioliktame amžiuje buvo tik liudijai, jausdama muzikos vib 
dvi įdomiausios figūros, tai Na ravimą salėje. Durų skambu 
poleonas ir Helen Keller. Ji to čiui suskambėjus ji beregint ei 
kia pasilieka ir dvidešimtąja na atidaryti duris. „Klausyda 
me. mosi,, savo kojomis, ji sakosi,

Pasaulis, kuriame ji gyvena atskirianti iš^ žingsnių pro ją 
savo ilgą palaimintą amžių, yra praeinančius žmones ir jų cha 
paremtas lietimo jusnimi, netu rakterius, ar jie ryžtingi, ar be 
rįs fizinių spalvų, nei garsų, valiai, darbštūs, ar tinginiai, 
Jos rankos jai atstoja klausą energingi ar pavargę, drąsūs ar 
ir regėjimą ir daugeliu atvejų bailiai, pikti ar nuliūdę.
dar geriau, nei akys ir ausys. Ji turi „dešimti akių skulptū 
Tirdama ranka savo draugų ir rai“, pasakė prof. Gaetano Sal 
sutinkamų žmonių veidus, ji vemini, kai 1950 m. jai lankan 
„skaito“ juos lyg būdama aiš tis Florencijoje ji „apžiūrėjo“ 
kiaregė. Ji puikiausiai atskiria Michellangelo skulptūras. Sal 
net žmonių kalbos tarmes, pirš vemini pagamino tam tikrą stu 
tais paliesdama kalbėtojo gerk miamą pastotę, ant kurios pasi 
lę. Ji sako, kad rankos yra tiek stojusi Helena savo ranlja brau 
pat geros pažinti veidui ir žmo kė Medici, šv. Jono Baptisto, 
gaus charakteriui. Savo tamsy Madonos su Kūdikiu figūras ir 
bės ir tylos pasaulyje ii ranko kt. Skulptorius J. Davidson st" 
mis jaučia visa, kas yra yražu ' ė;es Heleną, kaip ji ranka „aj

žiūrinėjo“ meno kūrinius, pa tebuvo knygų akliesiems, tad 
reiškė, kad jis akimis iki tol ne ištisi knygų tekstai buvo jai 
buvo taip tiksliai matęs tas fi mokytojos „spėliojami“ į ran 
gūras, kaip jis jas matė, sekda kos delnu. Visuomet tirdama, 
mas Helenos rankos judesius, stebėdama, apgalvodama, ap 
apčiupinėjant figūras. supta amžinos tamsos ir tylos,

Ji pažįsta gyvulius ir kt. gy ji išvystė garsų ir spalvų pašau 
vają gamtą, kaip retas kitas. $ savo viduje. Ji išmoko dauge 
Iki dvejų metų amžiaus savo li° sporto rūšių, kortų lošimo, 
iarmoje ji tik buvo mačiusi kar arkliu ir dviračiu jojimo, ir Ji 
ves ir mulus. Likusi akla ji yra patyrusio žmogaus žodžiais kai 
„sveikinusisis“ su laukiniais ba apie saulę, dangų, juras ir 
žvėrimis cirkuose, paduodama žvaigždes. Būdama jau 73 m. 
ranką lokiui, paglostydama leo amžiaus, ji lankėsi Pietų Ame 
pardą, ant kopėčių užsilipusi rikoje ir parsivežė neišsemia 
paglomonėjusi žirafos galvą. Ji mus įspūdžių šaltiniu*. Ji net 
yra kilnota dramblių ir buvusi SaJj atvaizduoti, kaip ten ji „ma 
apvyniota didžiųjų gyvačių — tė“ „La Argentina“ šokant, 
smauglių. Ji nejaučia jokios Kai kurie vaikai jai „kalbėjo“, 
baimės, nei fizinės, nei dvasi pirščiukais tapsėdami į jos del 
nės. ną. Jll „kalbą“ ji supratusi,

Lydima savo mokytojos An kaip „laukinių gėlių čiulbėki 
ne Sulivan, ji yra ištyrusi lau •
kus ir girias, atskiras gėles, au Šiandien Helen Keler yra pa 
galus, javus ir visus krūmus, saiJlio pilietė. Jos kelionės yra 
ji puikiai žino, kaip paukščiai atnešusios didžiausią pagalbą 
stato lizdus, taip pat atspėja akliesiems ir kurtiesiems še 
kiekvieną gyvulį, vabzdį ir tp., šiuose kontinentuose, kur ji lai 
jausdama, kaip jie bėga, skren kė paskaitas universitetuose ir 
da, zirzia ir tt. Visa tai, žino tvariose socialnių reformų kon 
ma, ji gavo iš Anne Sullivan, ferensijose. Visur, kur ji buvo, 
kuri išrado metodą, kaip gali yra įsteigtos mokyklos bei ins 
ma kitą mokinti „sujungiant“ titutai akliesiems ir nebyliams, 
mintis. Tą metodą net Einstei William James ją yra charak 
nas yra pavadinęs „antžmoniš terizavęs, kaip „Palaimą’ , var 
ku“. das, kurio ji nusipelnė šimtuose

Geografiją ji išmoko iš žeme ligoninių pasaulyje, atnešdama 
lapių, kuriuos jai mokytoja nu jusnių netekusiems paliegėlia 
lipdė iš molio ir smėlio, pirštais palaimą ir viltį, atverdama 
sekdama kalnų briaunas, slėnių jietns akis ir ausis jų sielos gi 
ir upių ravelius. Būdama 18 m. lumoje. J. P.
ji jau gerai pažinojo geometri B Venecueloje pradėtas leisti 
ją, fiziką, botaniką, zoologiją naujas žurnalas „Venecuelos 
ir filosofiją. Ji puikiai rašo laiš Lietuvis“. Pirmasis numeris iš 
kus anglų, prancūzų ir vokie leistas nepriklausomybes šven 
čių kalba. Negalėdama kiaušy tei paminėti. Jį redaguoja A. 
tis pamokų, nei užsirašyti gai Diržys ir J. Kukanauza, leidžia 
dų, ji su garbės požymiais bai LB Maracay apylinkės valdy 
gė Radcliffe. ba. Iki tol buvo leidžiamas Ca

> Jai besimokant dar menkai racase „Tėvų Kelias“.
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2. Koncentravimasis

■ m O dėl nepriklausomybės,
■■ "■□llvlllvllv daugumos, o ir veiksnių, yra su jų mūsų rūpesčių tenka tauti

RAŠO ARCHIT PROF v AI NIS prantama kaipo diplomatiniai nei kultūrai“. Toje kalboje pa
KA5U AKLH . KUt. V. ZtIVlK.AL.IN 13 veiksmai, nukreipti dažniausiai sakyta labai daug tiesos dėl

Melbourne (Australijoje) mūsų laikais yra itin sunku į anglosaksus, buvusiam suve kurios LK Fondas taip atkak 
įvyko V-asis Lietuvių Kultu ginti. renumui atgauti. Minėti šukė liai savo miniatūrinėm jėgom
ros Fondo' suvažiavimas. Ats Tenka susirūpinti ir apsimąs Įėjai, stumią mūsų išeiviją į kovoja toliau. V. T. pirminin 
tovų suvažiavimą sudarė: ats tyti Fondo ateities reikalu. To prarają, susidaro dėl klaidingo kas po 10 metų priėjo išvados, 
tovas į LKF delegatų suvažia ksai apsimąstymas yra reikalin nepriklausomybės sąvokos su kad: 
vimą, Australijos Valdybos na gas ne vien tik Australjioje, pratimo, 
riai, Australijos Kontrolės Ko bet ir visur kitur, visame pašau 
misijos nariai, skyrių pirminin lyje ,neišskiraint, žinoma, ir 
kai arba jų įgalioti valdybos na pačios Lietuvos. Todėl šia pro 
riai, kiekvieno skyriaus trys ga ir intencija aš drįstu pasisa 
atstovai, jei skyriuje narių per kyti ne vien tik australiškoje 
50, tai nuo kiekvienų kitų 25 spaudoje, bet ir kitur. Gal aš 
narių dar po vieną atstovą, mo klystu?... Bet per septynerius 
kslo ir kultūros institucijų ats metus nieks man to nepasakė, 
tovai, studentų atstovas, savait lygiai kaip nepasakė nieko kon 
galio mokyklų vedėjai ar jų kretaus LK Fondo idėjos nau 
įgalioti tų mokyklų mokytojai, dai.
specialių kursų vedėjai ar jų Visuomenės nusistatymas LK 
įgalioti tų kursų dėstytojai, re Fondo reikalu turi būti išrys 
Ilginių bendruomenių kapelio kintas; bet koks abejingumas 
nai ar jų atstovai, buvusieji turi išnukti.
Australijos Valdybos pirminin LK Fondas, daugumos aky 
kai, ALB Krašto Valdybos pir se „enfant terrible" turi tapti 
mininkas ar jo pavaduotojas, tos daugumos būtinybe — „en 
ALB pirmininkai, ALB seniu fant aimable“: kiekvienas turi 
nijų seniūnai, Australijoje išei suprast ir atjusti prieš savo tau 
nančių lietuviškų laikraščių ir tą didelę atsakomybę už tos or 
žurnalų redaktoriai, teatralų, ganizacijos stiprėjimą ir bran 
muzikų, dailininkų, rašytojų, dinimą — juk tai yra viens iš 
žurnalistų organizuotų kolekty mūsų ateities kultūros rūmų 
vų po vieną atstovą, skautų or kertinių akmenų. Nuo tinkamo 
ganizacijos atstovas. Atstovai pirmojo akmens padėjimo, nuo 
ALKF nariai. rišančio skiedinio tvirtumo pri

Suvažiavimo proga LK For. klauso mūsų ateities rūmų stip 
do Australijos Valdyba suorga rūmas. Tačiau jei toji dabarti 
nizavO' gyvenančių Melbaume nė pažiūra nepasikeis ir LKF 
darbų parodą ir Meno1 Dienas, bus tik iš mandagumo, o geriau 
Pirmąją dieną buvo kamerinės siu atveju, „dėl visa ko“ tole 
muzikos koncertas, antrąją — ruojamas, mūsū tautos reikalai 
choro dainos, išraiškos šokio ir vėl bus metams, dvejiems nu 
bei literatūros vakaras. Progra stumti į šalį, o naujai kadenci 
moję dalyvavo Sydnėjaus, Ade jai išrinktieji LKF idėjos entu 
laidės ir Melbourno meno jė ziastai pasmerkti neproduktin

L . 
Sunkus yra LK Fondo ke dirginimui, 

lias. Ar tai dėl nepakankamo nemaža dalib mūsų visoume 
Bendruomenės tautinio subren nės šiapus uždangos, yra ge 
dimo, ar sumaterialėjimo, ar riausiu atveju, LK Fondui abe 
bala žino kokių ten priežasčių, jinga. Tokio neigiamo reiški 
Žodžiu, gražias ir aiškias idėjas nio sukėlėjai yra:

asme pirm, ir LIT vald. pasakė L.B. 
ir Vokietijos kr. tarybai 1954.X. 

į kovą 23—25 d. kalbą, kurioje jis ap 
kuri reiškė, kad: „Vienas iš pirmų

mūsų išlaisvinimas gali 
užtrukti ilgesnį laiką“ ir todėl 
„yra jau pribrendęs reikalas 
mūsų kultūrinę politiką revi 
duoti”. V.T. pirmininkas visai 
teisingai teigia: „Mes negalime 
gyventi tik praeitimi, džiaugtis 
tik senomis savo kultūros ver 
tybėmis, bet turime rasti kon 
taktą su gyvenmio aplinka, mo 
keti savo tradicijas suderinti 
su moderniu gyvenimu, jas 
plėsti ir vystyti“...

Norint ką pozityvaus nuveik 
ti, reikia turėti drąsos ir į klai 
das pasižiūrėti, padėtį įvertin 
ti, vertybes perkainoti. Reikia 
visiems žengti drauge su pa

„Nepriklausomybė” mūsų 
veiksnių suprantama kaipo su 
vereninė valstybės būsena, ku 
ri yra pačios tautos tvarkoma 
ir josios kariuomenės ginama. 
Tokio protavimo klaidingumas 
šiandien yra visiškai aiškus: 
garsieji „nepuolimo“ paktai, 
garantijos ir kitokios mulkini 
mo priemonės visu savo bėgė 
diškumu pasirodė staiga tuo 
momentu, kai didieji kaimynai 
atgavo savo ankstyvesnėse ru 
ngtynėse prarastas jėgas. Žai 
bo greitumu subyrėjo visos 
naujai atsikūrusios po 1918 m. 
valstybės ir mums, jau po 22 šaulio' pažanga, nesibijoti ir ne 
metu, teko išgyventi skaudžią abejoti besikuriančia visų vals 
istorinę gėdą, apleidžiant savo tybių kooperavimo santvarka, 
kraštą net nebandžius jo ginti.

Lietuvą atkurs tie, kurie Ii 
ko Lietuvoje, tai yra jų rūpės 
tis ir uždavinys, jie spręs Lietu 
vos likimą.

Tik pasiklausykime atydžiai, 
apie ką byloja visas pasaulis: 
apie tautų sugyvenimą, apie 
tautų laisvę, o drauge ir koope 
ravimo būtinybę. Auklėjimo 
įtaka yra rankose tos tautos, ar 
Tautų Sąjungos, kuri per savo tų skina ta linkme kelią, kelią 
puikiai organizuotą siųstuvų per šovinizmo ir savanaudišku 
tinklą 
žiūras.

Mūsų veiksnių 
tų politikavimas,

JONAS AISTIS
POETO DIEVAS

Myli mane, Dievuli geras — 
Skliautuose šypsais ir sakai: 
Tau upės teka, girios šnera, 
Tau metų keičiasi laikai. . .
Prašai ar neprašai — tau duodu, 
Ir net, kad duodu, nežinai, 
Rasos lašely pasirodau 
Ir skausmo taurėj sklidinoj.
Tau leidžiu klyst ir nusidėti 
Aistrų žieduose ir purve, 
Kad trauktų vėl skliaustai žvaigždėti 
Manęspi nusidėjusį tave.

Ir nesirūstinu, kad paikas 
Malonių apsto nematai. . .
Tu mano mielas, geras vaikas — 
Tą pati griauni ir statai.

nacija) ir, visokeriopa parama „GENOSIDIO SOVIETICO“, 
ir pagelba. išleido ir paskleidė minint bai

Nekartosiu čia nei LK Fon siuosius birželio dienų įvykius 
do veiklos programos, nei LK Meldutis Laupinaitis, Brazdi 
Fonda statuto, nes apie tai aps joj. Jų paskleista kelios dešim 
čiai buvo rašyta ir kalbėta ir tys tūkstančių, kuriose yra įdė 
diskutuota. Turėtumėm viską tas ir autentiškas dokumentas 
suprasti sveiku lietuvišku pro — foto, Praveniškių žudynių 
tu ir pajautimu. Tas yra pa vaizdas.
prasta, nekomplikuota. Nesi „Genosidio Sovietico“ propa 

auklėti save ir jaunimą tautų blaškykime kultūros reikalais gandos lapelyje cituojami iš 
bendravimo dvasioje ir paruoš po įvairias organizacijas, už knygos „Aš kaltinu“ žodžiai: 
ti jaunimą aktyviai veiklai nau kraudami joms įvairius darbus, Kiek siaubo! — „Quanto ter 
joje europinėje santvarkoje. Au pasižiūrėkime protingai į reika ror). Kiek kančių — Quanto 
klėjimo pagrinde turi būti tarp 1$ ir nebūkime vien tik rėmė tormento. Kiek aukų! — Quan 
tautinio kultūrinio' bendravimo jais ar tolerantais, bet būkime tas vitimas) ir kada tam bus ga 
būtinybė, nuoširdaus ir efekty 
vaus bendravimo’, o ne vien 
oficialus įvairių minėjimų 
nifestavimas.

LK Fondas jau nuo 1947

tik
ma

me

visi aktyvūs LK Fondo talki las!? Ate Quando!? Atsišauki 
ninkai. Jei grįšime kada Lietu mai popieros lapo dydžio ir 
von tai grįžkime jauni, kupini dviem spalvom, su pabaisos 
kūrybinės jėgos, geri, išmoks vaizdu.
linti darbo talkininkai. Atsimin 
kime, kad didžiausias žmogaus 
turtas — kapitalas yra moks 
las ir menas — vienintelė jėga, 
kuri sugeba apjungti žmones kad estų tautinės 
širdimi ir protu. Domėkimės nės pastangos įsteigti 
ir gerbkime svetimą kultūrą — 
tuo pačiu bus ir mums atsily 
ginta.

LK Fondas, nuoširdžiai visų 
remiamas, sustiprės ir sukurs 
materialinių išteklių, kurie su 
darys palankesnes sąlygas mū

ESTŲ UNIVERSITETAS 
TREMTYJE 
informacijos skelbia, 

bendruome 
savo 

universitetą tremtyje, jau yra 
realizuotos. Estų nuiversitetas 
formaliai pradėjo' veikti Stock 
holme. Jame yra susibūrę 23 es 
tų Universitetų profesoriai ir 
su viršum 100 studentų.

Štai kur yra tikėjimas savo 
tauta ir jos ateitimi.

— JAV paskyrė 3 miliardus 
tas 10 metų... tarpusavy nesu kuris pasmaugtų bet kokią in bus tik svarbiausias mūsų už ir 300 milionų atsilikusioms ša 
taria... 10 metų!!. Ir visi drau dividualią iniciatyvą, kūrybą davinys svetimoj pastogėje. lims paremti.

formuoja politines pa kmo džiungles. Kiek kliūčių!..
Kiek priešų! Ką ir bekalbėti 

me apie mūsų bendruomenės misi

Estų

dešimties
tarpusavis ne statymą LK Fondo reikalu, jei 

gam jėgų eikvojimui ir nervu sutarimas dėl kažkokių „prin pati Lietuvių Rašytojų Drau 
Nepaslaptis, kad cipinių” motyvų ir nuolatinis gija visiškai apleido savo kūdi

- ‘ visuomenės raminimas neva ar kį ir tik iš mandagumo ir, gal
tėjančiais susitarimais yra liūd būt, iš baimės, neišmeta jo pro 
na daina be galo... 10 metų... langą, ar nepalieka ryšulėly 
Ar rasite kur pasaulio istorijo ties svetimo namo slenksčiu. O 
je tokį anekdotišką dalyką: pre kodėl?... — Baiminamasi kultu sų jaunimui siekti kultūrinės 
zidentas, ministerial, parlamen ros reikalų... „suvalstybinimo“, 1 ‘ ‘ .pažangos. O tai, atrodo, be ne

Sensacija knygų rinkoje
DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 

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

sąrašuose.
Nedelskit, užsisakyt dar šiandien, nes tai vienintelė 

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

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

MIRHO JELUSIČ

DU VAINIKAI
(Iš Mirho Jelusič istorinio romano „Cezaris“).

Jaunas Romos pasiuntinys užima garbingą vietą karaliui 
iš dešinės. Platūs graikų rūbai neįprastai guli ant lieso, gys 
loto jauno vyro, keistai derinasi vainikas iš pražydusių, spin 
dinčių rožių, su siauru, rimtu po jomis veidu, kurio didelės 
akys aštriai ir laisvai seka žmones ir daiktus, erdvioje, kolonų 
paremtoje, puošnioje salėje.

Karalius Nikodemas stengiasi visomis jėgomis būti ma 
lonus savo svečiui. Vakarienė, kurios parinkti valgiai net 
labjausiai išpaikintus Azijos-Graikijos smaguriautojus galėtų 
sužavėti, pradėjo vakarą. Dabar, stalus nuvalius, rūsių meist 
ras patiekė geriausių vynų: Gipro, Chiero, Tenedero ir kaip 
žymiausią skanėstą — daugiau kaip šimtametį Lesbo vyną, 
kurs tamsiai raudonai ir tirštai bėga iš ąsočių ir toks saldus, 
kad po jo nejauti cukrinių vaisių ir rožių lapelių saldumo. 
Šituo lesbiniu karalius skelbia už savo svečio sveikatą: prade 
damas garsiomis prie Žarnos kautynėmis, kurių metu tas vy 
nas buvo išspaustas, iškelia jis vieną garbingųjų svečio prote 
vių — pretorių Sekstą Julijų Cezarį. Karalius gerai žino 
Romos ir Julijiečių šeimos istoriją ir, pagerbdamas svečią, 
viešai tat pareiškia. Sumaniu kalbos posūkiu pabrėžia jis, 
kad jauniausias Julijietis visai teisingai neturįs jokio vardo, 
kurs vien tuščius skaičius rodo, kaip Kvintus, Sekstus, Deci 
mus. Nes jie būtų imama pagal vertingumą ir reikšmingumą, 
tai jį turėtų Primus vadinti: Pirmasis.

— Leiskite man, — baigia karalius savo kalbą iš suma 
niai supintų joniškųjų posakių: — mūsų brangiąjam svečiui, 
tebūnie leista man pasakyti, mylimam draugui Kajui Ceza 
riui pastatyti prognostikoną. Aš matau, — kalbėtojas suma 
niai pakelia balsą ligi pranašaujančių vaidilų iškilmingumo,
— ateitį, kurioje galingoji Roma, pasaulio valdovė, guli jam 
po kojų; aš matau didelės pažangos laikotarpį, visokių palai 
mų pilnus laikus, kuriuos jo nepabaigiamai duosni ranka tei 
kia. Bet aš matau dar toliau, ligi tolimų būsimų laikų, kada 
juežlnomos tautos mūsų palikimą paveldės: ir jos dėkos jam, 
kurs šiandien mūsų tarpe yra, ir Cezaris buvo didelis vardas,
— jiems idealas ir kelrodė žvaigždė bus. Kad šitas pranaša 
vimas įvyktų, už tai mes gerkime. Quod obnum, faustum, 
felix fortunatumque sit! — Paskutinį sakinį tarė jis lotyniš 
kai. Šiurpi, truputį kietoka, kalba liejasi per lengvai ir per 
jninkštai jo mikliu liežuviu.

taria... 10 metų!!. Ir visi drau dividualią iniciatyvą, kūrybą 
ge tame nesutarime egzistuoja, ir t. t. Taip jaučiama, taip gal 
visai nepaisydami krašto pade vojama ir taip baiminamasi. Ta 
ties, kuri iš mūsų reiklaauja čiau visa toji baimė neturi nei 
vienybės. Nejaugi nėr protin mažiausio pagrindo. Kiekviena 
gesnių žmonių, kurie juos pa mūsų kultūrinė 
keistų??.... Tūpčiojimas vieto savarankiškai, 
je, palydimas „tradicinių“ mi savo iniciatyva, 
nėjimų, pradeda blėsti, prade negali, jau vien 
da išsigimti. Veiksniai patys me išbarstyti visame pasaulyje 
jau pramato savo galą ir todėl ir atskirti vandenynais. Ir šių 
pradeda keisti savo veiklos kur laikų naujoji strategija veikia 
są, ketindami persimesti į kitą mažom atskirom savarankiš 
veiklos lauką, kuris iki šiol jų kom ląstelėm ir tik bendroji va 
pačių neįvertinamas. Vliko pir dovybė koordinuoja tuos ma 
mininkas sykį į metus išleidžia žus vienetus ir teikia jiems vi 
puikų balioną: „Tiktai du fon sokeriopą pagalbą. Tas pat yra 
dai: Tautos ir Kultūros“... Ba ir su LK Fondu: reikalinga vei 
lionas iškyla ir dingsta. VT ksmų koordinacija (ne subordi

ląstelė veikia 
besireikšdama 
Kitaip ir būti 
dėl to jog esą

Svečias žino, kad tai tik kalbos, skambūs žodžiai graikų 
būdo, už kurių jokio turinio nereikia jieškoti; vis dėlto, jau 
čiasi keistai sujaudintas. Lengvas rusvumas nudažė jo rusvus 
skruostus, kai pakelia savo taurę, karaliui dėkodamas.

Karalius pasilenkia prie jo.
■— Išklausyk mano prašymą, — taria jis mandagiai, — 

priimk tą blogą taurę, iš kurios geri, kaip šių dienų atminimą.
Julijietis nuleidžia akis į sunkų puošnų daiktą, iš masy 

vaus aukso kaltą, į kurį įstatyta daug gemų. Jo skruostų 
rausvumas stiprėja.

— Karaliau, — atsako jis, — tai perdaug. Tu apipili ma 
ne dovanomis. Prieš pietus puiki drambliakaulio statulėlė...

Nikodemas pertraukia jį.
— Nė žodžio daugiau, jei nenori man nemalonumo pa 

daryti! Laimė turėti tave draugu, visais mano turtais nebū 
tų per brangiai apmokėta!

Julijus tylėdamas nusilenkia. Karaliaus kalbos būdas 
šaldo jį ir kartu patraukia. Sakiniai skleidžiasi per puošnūs, 
bet konstrukcija tobuliausia. Reikėtų surasti išlyginimą tarp 
šių gėlių gausumo ir Romos kalbėtojų sauso tikslingumo. Ar 
nereikėtų jam išeiti kalbėtojo kursą pas Rodoso Miloną, kai 
Azijos reikalai bus sutvarkyti?

Saldus aidas pažadina jį iš susimąstymo. Salcje stovi 
jaunutė mergaitė, išsitiesusi kaip senovinė dievų statula, su 
dviguba fleita prie lūpų, ir pučia.

Ji pradėjo vieną temą, matyti, liaudies motyvą. Nutysę, 
nuo tyliausio' aido ligi geroko garso pakildami, paskum vėl 
nusidriekdami, skleidžiasi melancholingi garsai nutilusioje sa 
Įėję.

Dabar pradeda ji variaciją. Skundo tonas pamažu gy 
vėją, pradeda traliuodamas ir moduliuodamas vystytis, ant 
ros, žemos fleitos trumpai, nedrąsiai aidinčiais kadansais pa 
lydimas. Atrodo, tartum šokinėja pievoje vaikas, kurį barda 
mosi vejasi auklė, negalėdama pagauti.

Netrukus dingsta trelės. Energingu taktu tonai išvysto 
visą jėgą, o palydovas apipina juos papuošimais. Reikalavi 
mas ir maldavimas toje dainoje, kuri be atodairos skverbiasi 
į klausytojų širdis ir verčia jas prasiverti, aistringiems garsa 
ms pasiduoti.

Tik dabar menininkė parodo visą savo sugebėjimą: abi 
fleitos paima temą, žaidžia ja, kaip sviediniu, mėtydamos vie 
na kitai, suskamba kartu, paskum vėl išsiskiria, tartum įsimy 
Įėjusių pora šoktų šokį, kurs nesuskaitomose figūrose susipi 
na. Pagaliau abi visiškai susiranda ir baigia dainą dvigbuais 
garsais, nusagstytais trelėmis, koloratūromis ir pasažais.

Dar kartą muzikė paima temą: altas fleita pučia ją ra

Knygų rinkoje pasirodė
J. Vaičeliūno knyga K

„TĖVYNĖS SARGYBOJ E“. |

Tai Lietuvos karininko — karo lakūno atsiminimai iš X 
1932-41 metų. Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta g 
gerame popieriuje su 15 kariškų nuotraukų ir menišku v 
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.

miai, ilgai, kaip senas mieguistas žmogus. Sopranas vynioja 
si apie draugą, rodos tyliai, tyliai pakužda jai atminimus — 
veltui: vis tylesni vedančiojo instrumento garsai, pagaliau nu 
tyla visai. . .

Pakartotinai aidinčiam pritarimui nusilenkia fleitistė, 
dingsta.

Julijietis jos nepastebėjo: nežinomas jausmas veržia jam 
krūtinę, slopinamai ir džiuginamai vienu sykiui. Ligšiolei 
jis neturėjo' laiko ilgesiui jausti; o dabar jis jaučia jį dvigubai 
smarkiau, pats nežinodamas, ko ilgisi, ir tai atpalaiduoja jo 
nervų tamprumą.

Vėl tyla. Į salę įėjo senyvas žmogų, inteligencijos pil 
norais akimis ir, vis dėlto, kažkaip pridengtomis. Nikodemas 
pasilenkia į svečią.

— Mano geriausias ekspromtinis poetas, — paaiškina 
šypsodamos. — Pamatysi! i

Poetas žemai nusilenkia.
— Ką paliepsi karaliau? — klausia jis nuolankiai.
— Sudainuok dainą mūsų svečiui pagerbti, — atsako 

valdovas.
Senis greitai žvilgteri į Cezarį, dar kartą nusilenkia.
— Kokiomis eilėmis? Hekzametru? Distichu? Alkmeniš 

komis, antilochiškomis eilėmis?
— Sapho eilėmis, — įsako Nikodemas.
Poetas žengia atgal, vieną valnadėlę nuleidžia dius, žvilg 

teri į lubas, pradeda:
Ar Helios suka savo vežimą žemėn?
Ar žvaigždė žemėn nužengė iš dangaus?
O gal kuris dievas draugiškai mus pamilo, 
Vaikščiodamas tarp mūsų?

Julijietis, kuriam skleidžiamas kodylas atrodo perdaug, 
nesiklauso švariai besiliejančių ritmų. Lygus eilių okambėji 
mas, kuriame tai čia, tai ten sužimba minties kibirkštėlė, at 
rodo jam neapsakomai monotoniška, mieguista. Jis paremia 
sunkią galvą dešiniąja ranka ir pabraukia kairiąja per akis, 
kurios nori užsimerkti.

Karalius tai pastebi.
— Tu nepatenkintas, — taria jis. — Teisinga: tai skur 

du ir tavęs neverta. Aš liepsiu tą žalotoją išplakti.
Cezaris pakelia akis. Nustebęs nemaloniai paliestas.
— Už ką? — klausia. — Tas žmogus duoda, ką gali ge 

riausio. Tik. . . vis tie pagyrai... — Jis pastebi tarp kara 
liaus akių raukšlę ir uoliai tęsia toliau: — Prašau tavęs, nesi 
duok pykčiui suviliojamas. Aš vienas čia kaltas.

Nikodemas nusišypso slidžia graiko šypsena.
— Gerai; tavo noru bausmė jam dovanota. Bet tegu jis
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ARTE SACRA LITUANA '
Tokiu vardu, atsieit Lietu budėti į parodą, aiškinti ir kt.

Lietuvos Religinio Meno pa 
rodą praturtinti eksponatais pa 
dėjo min. St. Girdvainis, min. 
Dr. K. Graužinis, gen. konsu 
las Budrys, kons. P. Daužvar 
dis ir ponia min. Fr. Meieris, 
kan. Z. Ignatavičius, inž. K. 
Audenis, inž. J. Abraitis (pie 
šia spec, parodai didžiulį Lie 
tuvos bažnyčių žemėlapį) Ed. 
Ginčys, ir S’ao Pauly gyveną: 
G. Tarasevičienė, K. Požėrai 
tė, dail. Sančikaitė-Abraitienė, 
dail. M. Ivanauskas, dail. Na 
viekas, dail. Dramontas, J. ir 
N. Antanaičiai, ir kt. Turima 
dar paveikslų orginalų: Jono 
Rimšos (Bolivija), VI. Vijei 
kio (USA), Kristus (išsiuvinė 
tas šilkiniais siūlais Elenos 
Hermann) ir kt.

Fotografinių reprodukcijų 
turima šių dailininkų: M. K. 
Čiurlionio, V. K. Jonyno, skul 
ptoriaus Mončiaus, dail. A. Var 
no, Pautieniaus, Rato, Puzino', 
Korsakienės, Valiaus, M. Do 
bužinsko, Viesulo, Augiaus, Ar 
bitblato, Kašubos, Kašubienės, 
Vaškio, Tamošaitienės, 
kos ir kt.

Paskirus eksponatus

vių religinio meno paroda bus 
atidaryta 1955 m. VII. 18 d. 
16 v. Escola Nacional das Bei 
las Artės rūmuose Rio de Ja 
neiro, ryšy su 36tu Tarptauti 
niu Eucharistiniu Kongresu, 
kuriame lietuviai turi autono 
minę sekciją. Telktinėmis viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jėgo 
mis Lietuvos Pasiuntinybei 
Rio de Janeiro pavyko surink 
ti gausų būdingų eksponatų 
skaičių, iš kurių svarbiausi: per 
200 gražiausių kryžių, bažny 
čių, ypač Vilniaus, liaudies me 
nininkų ir naujosios Lietuvos 
kūrėjų darbų fotografijų; kop 
lytėlių, šventųjų stovylų, me 
džio raižinių etc.

Bus išstatytas Adomo Trum 
pio, gyv. Sao Paulo medžio dro 
žiniai ir sovtylos, kurių didžiau 
šia (per du metru augštumo) 
yra Kristaus Valdovo majesto 
tiška, augsu dengat figūra. Bū 
dingą, kad Adomas Trumpis, 
kuriam jau toli per 100 metų, 
dar ir dabar drožinėja šven 
tuosius, ką darė visą savo gyve 
nimą, nors nei jo tėvelis, nei 
kas iš draugų to meno nemokė 
jo ir jo nepamokė. (Scvastopo 
liui kritus 1855 m., Trumpis jau 
buvo 15 metų berniokas. Kar šieji brazilai menininkai 
tą, karves beganydamas, išgir balsu taria, kad jie nitkad ne 
do iš augštai balsą skirti savo sitikėjo rasti tiek daug savytu_______  _ __________
gyvenimą Dievui garbinti), mo lietuvių menininkų kūrybo tarp užsieniečių Lietuvos var 
Šio nuostabaus „dievdirbio“ įe ir tokia plačia kūrybine ska jr hvja garsinant I” ‘ '

Valeš

Malonūs prisiminimai
SENAMIESČIO“ AIKŠTĖ — Prahoje

1918 metais triumfališkai įsteijgta Čekoslovakijos respublį- 
ka. . . kartu savo sostinėje—Prahoje atgimė čekų tautinis 
jausmas ir kultūra. Vaikščiodamas Prahos „Senamiesčio“ 
kreivomis gatvėmis ir žiūrint į senus pastatus, galima supras
ti čekų tautos palikimą ir tradicijas. . . tradicijos, kurios nie* 
kuomet nesikeitė bekovojant ilgus šimtmečius už laisvę.
Nors Čekoslovakija šiandien v ėl dominuojama svetimųjų, 
tačiau „Senamiestyje“ laisvės tradicijos dar tebegyvos. . . 
tai buvusios Prahos prisimini mas. . . priminimas anų tų lai
kų. . . kurie grąžina mums gražius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

INGS
BRADING BREWERIES UM1ĮJ 

Ottawa ■ Wlad««r ■ NaatraW- Mm

Tariama: DRĖDINGS

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ NAUJAS „VARPAS”
PAKVIESTA PARODON. Neseniai pasirodė viešumoje meninės patirties pagrindas be 
Dail. A. Tamošaitienė, kaip Amerikoje išleidžiamas antra siekia tik’Vokietijoje stovyklo 

' ■ ‘ ’ ----- "" ’ se eitosios gimnazijos pamo
'* daugiau nagrinėjo kas. Šis jaunimas neturi rimtų 

fūjejtuvos gyvenimą, yarpinin ša|itnių> pažinti ,Nepriklauso 
________ ______ ___ A. Tamošaitienės Dailės Stu kų principus ir veiklą istorinė mosios Lietuvos visuotinio gy

„dievdirbio“ je ir tokia plačia kūrybine ska garsinant. Norėda dijoje Kanadoje, R. R. 1. Kin je perspektyvoje. Dabar išėju
pavyko gauti Arte Sacra paro le. mas pagerbti ir paskatinti to gston, audžiami tautiniai audi sis plačiu baru paliečia lietuvių

Arte Sacra Lituana paroda kią individaulią iniciatyvą, vie niai Fort William parodai. Au visuomenės susigrupavimus ii

mačiu 
vienu

VEIKLIAUSIAS 
STUDENTAS

Ne vienas studentas, šalia 
vo darbo universitete, yra 
rodęs gražios iniciatyvos ir 
tuviškose organizacijose

sa J
pa kiekvienais metais, taip ir šie sis numeris. 1953 m. išėjusis 
lie met yra pakviesta dalyvauti To „Varpas“ < 

bei ronto tautinėje parodoje. f ’

dai per 20 kurinių.
Organizuojant parodą buvo veiks tik Eucharistinio Kongre nas studentijos bičiulis yra pa dinius užsakė 

patirta daug nuoširdaus, net so metu, atsieit — vieną savai skyręs dvi premijas, kurių pir veikėjos — parodos organiza 
jaudinančio tautiečių bendra 
darbiavimo pavyzdžių. Konsu 
lo P. Daužvardžio žmona at 
siunčia gintarinį rožančių iš Či 
kagos, vienas lietuvis iš Švedi 
jos atsiuntė albumą su 17 Lie 
tuvos religinio turinio fotogra 
fijų, kurias jis gavo iš pažįsta 
mos danės. Dailininkas — pat ty nesunku būtų gauti daugiau vo pavesta atrinkti šio atžymė 
riarchas Adomas Varnas siun originalų, turint galvoje tą jimo vertus kolegas, norėdama 

nuoširdumą, kuriuo šią parodą kuo kruopščiausiai atlikti savo 
parėmė pasaulio lietuviai.

RJLPSB.
BRITŲ ENCIKLOPEDIJA 

APIE BALTUS.
„Encyclopedia Britanica“,

pati rimtoji pasaulio enciklope dienomis siųstinos L. .S. Santa 
ninkai davė savo kurinių — ori dija anglų k., kviečianti savo ros pirmininko adresu: V. Ka 
ginalų, O' V. Stančikaitė-Abrai bendradarbiais didžiuosius da volis, 
tienė spec, nupiešė Vilniaus lyko autoritetus, savo Vol. 3. 
Aušros Vartų Madoną. P. _An įsidėjo Dr. M. Alseikaitės-Gim 
tanaičiai komandiruoja sūnų butienės straipsnį apie baltus 
Nardį S. Paulo eksponatus su ir Dr. A. Salio — apie baltų 
rinkti ir važiouti į Rio padėti kalbas. „E. B.“ kaip šaltinių 
tvarkyti parodos salę. Tuo pat naudojasi viso pasaulio un-tai, 
tikslu pp. Remenčįai vyksta į mokslo įstaigos, mokslo ir 
Rio savo automobiliu, atvežda spaudos žmonės. Naujausių 
mi brangius p. Remenčienės pa duomenų apie pabaliečius pa 
gamintus audinius ir juostas, skelbimu daug prisidedama ir 
Rašytoja K. Požeraitė atvyks prie jų garsinimo.

vietos lietuvės susigrupavimų principus.
i Šitų problemų nagrinėjimui 

tę. Todėl, atsižvelgiant į įdėtą moji turės būti įteikta veikliau torės. Parodai įrengti vadovau paskirta visa eilė straipsnių, 
didžiulį darbą ir išlaidas ją or šiam lietuviui studentui Ame ja Dr, E, Jasevičiūtė.

, antra — veikliausiam 
universiteto (Navy 

ar studentei.

ganizuojant, manoma gauti spe riokję, 
cialų kambarį Ria de Janeire, 
kuriame bus globojama negrą 
žintinų eksponatų dalis, kas Premijų dydis — 50 dol. ir 25 
būtų užuomazga lietuviško mų dol. Lietuvių Studentų Santa 
zėjaus Brazilijoje, kuriam atei ros centro vaidyba, kuriai bu

Illinois
Pire) studentui

čia keturius būdingiausius vaz 
dus iš Chicagos, jų tarpe Min 
daugo vainikavimas. Mindaugo 
portretą, papuoštą brangiais 
akmenimis, padarė aigentinie 
tis dail. Cesar Patrone Buenos 
Airese, pagal Kašubos skulptū 
rą. Visi Sao Pauly gyv. meni

užduotį, kviečia visus kolegas 
nominuoti veikliausiųjų studen 
tų vardui kanidatus, nebūtinai 
^antariečjus, trumpai nupasa 
kojant, kur jų pasidarbuota. 
Nominacijos artimiausiomis

Wm. James Hal 106, 
Harvard University, Cambrid 
ge 38, Mass,

Centro Valdyba.

Profesionalai bei biznieriai, 
kurie skelbiasi lietuviškoj 
spaudoj, visad sąžiningiau 

patarnauja savo tautiečiams.

venimo.
Be šio bendro 

dingo bruožo vertas dėmesio 
yra prof. V. Kanaukos plouš 
tas biografinių žinių apie dr. 
J. Staugaitį, J. Audėnas kitu 
straipsniu meta žvilgsnį, kaip 

Lietuvoje turėtų

žurnalui bū

vienas po kito nuosekliai einan 
čių ir giliai filosofiškai mūsų vi išlaisvintoje 
suomenės susigrupavimą apta būti iš kolchozinės sistemos 
riančių. Prededama dr. prof. J. pereita į normalų žemės tvar 
Pajaujo straipsniu — Politinių kymą. V. Alseika apžvelgia pa 
grupių socialiniai bruožai. Ei skutiniojo dešimtmečio lietu 
narna toliau H. Blazo — keli vių tremtinių rankomis išleistą 
bendrųjų principų bruožąi st spaudą. Pradeda stovyklų sieni 
raipsniu; toliau — V. Butrimo niais laikraštėliais ir baigia Lie 
Jaunuomenė ir politika; toliau tuvių Enciklopedija. ~ 
— Liūto Griniaus — Liberali 
nė mintis lietuvių studentijoje 
1945—1954 m.; j. Audėno' — 
Visuomenės konsolidacija ir

RŪTA K1LIMONYTĖ,
filmuose besivadinanti Rūta 
Lee, praneša, kad ji dabar daly 
vajua 3-juose filmuose: Para 
mounto „Any thing goes“, Re 
public—„The Zwinkle in God's 
Eye“ ir Tox — „The Red Vel 
vet Swing“. Ji montrealiečjų la 
bai pasiilgusi ir būtų labai pa 
tenkinta, kad ją kas aplankytų 
Californijoje, kur ji dabar atsi 
dėjusi kasdien sunkiai dirba.

— Vilniaus architektų susi Vlikas.
rinkime Veselovskis apgailesta Kas tik panorėtų giliau pa 
vo, kad skyrius nuo 1946 m. te žvelgti į lietuvių visuomenės 
susilaukė tiktai 8 januų archi natūralų kryptimis pasiskirsty 
tektų ir Vilniaus statybose vi mą, patirti ir išsiaiškinti to pa _______
siškai mažai kreipta dėmesio siskirstymo istorinius šaltinius, džio. Gaunamas už 1 dol. pas 
lietuvių nacionalinės architek patartina šis paskutinysis „Var visus platintojus ir administra 
tūros problemoms. Supranta po“ numeris pasiskaityti. cijoje: J. Makauskis, 701 Wil 
ma: kai okupantas rūpinasi rū Ypatingai mūsų jaunoji stu lauhby Ave, Brooklyn 6, N.Y. 
siškomis, tai ne metas rūpintis dentija, besisielojanti visuome Leidžia Varpininkų Leidinių 
lietuvių tautinėmis architektu niniu gyvenimu 
ros problemomis, 1

— Lietuvos rašytojų būrys nius principus, turėtų „Varpą“ redakcijoje.
išvyko į Taliną revlzituoti estų labai atydžiai išstudijuoti. Jau ------------------------------ —----- ~
rašytojų, kurie Lietuvą lankė nimas ras ten nauja labai daug, Remkime tuos, kurie savo 
1953 metais, ypač tas jaunimas, kurio visuo skelbimais remia mūsų spaudą.

Dar yra 
pluoštas žinių apie Tarptauti 
nę ūkininkų Sąjungą.

Verta dėmesio, kad „Var 
pas“ eina gražiu tradciniu ke 
liu — kelia dideles problemas, 
rimtai ir giliai jas aptaria ir 
tvirtai laikosi varpininkų libe 
ralinių principų.

Žurnalas yra 104 pus. dy

- numeris pasiskaityti. cijoje:*J. Makauskis, 701 Wil 
Ypatingai mūsų jaunoji stu lauhby Ave, Brooklyn 6, N.Y.

ir bejieškanti Fondas. Vient.
kelių formuoti savo ideologi Past.: „Varpas“ gaunamas NL

nevargina mūs ilgiau. — Lauk! — sušunka jis į eilių bangas.
Senis nutyla, mato grėsmingas karaliaus akis ir skuba 

dingti be garso.
— Aš, matyti, jau perlabai pavargęs, — dar kartą teisi 

na Julijietis nelaimingąjį. — Leisk man pasišalinti.
Karalius, vel geriausios nuotaikos, susijuokia.
— Ką tu geriausio manai? Dabar kaip tik pasirodys 

mano šokėjos!
Vergai eina nuo vieno trikojo prie kito, kuriuose dega 

kvapusis medis, ir įberia ten miltelių. Liepsnos susmunka, 
sunkus skleidžiasi kvapas. Salėje pasidaro tamsiau.

Lengva stygų muzika, maloniai glostanti klausą ir nu 
vargusias pajautas glamonėjanti. Paskum iš prieblandos 
trypsiančiais žingsniais, iš pradžių baltos šmėklos, paskum, 
aiškiau iš tmsos šviečia: šešių nuogų mergaičių kūnai.

Jos eina eilėje, sustingusia, kaukiška šypsena tiesiai prie 
Žais žiūrėdamos. Už penkių žingsnių nuo karaliaus ir Julijie 
čio sofos sustoja ir vienu judesiu krinta žemėn, palenkdamos 
galvas ligi grindų mozaikos. Paskum vėl pašoka ir pradeda 
savo šokį.

Pradžioje lėtai ir viena kitą maigančiomis figūromis ap 
supdamos — susibūrdamos ir išsiskirdamos — piruetais ir 
komphkoutais žingsniais rodydamos lieknus kūnus. Tai am 
žinąs susijungimap ir išsiskyrimas, kurs galiausia leidžią vi 
sus atskirus judėjimus numanyti ir akims vien liūliuojantį 
/bangavimą rodo.

Paskum staiga tyli melodija virsta garsesne, aistringes 
me. Greičiau juda šokėjos, gyvačių judesių lygumu slenka 
pro viena kitą, dvi ir dvi susiima rankomis, sukasi smarkiai. 
^Brangūs akmenys, perlai žvanga tyliai, suskamba tylūs, pa 
jskatiną šauksmai.

Tarnai vaikščioja nuo trikojo prie trikojo, gausiai beria 
kvapniuosius miltelius į šokinėjančias liepsnas. Tamsa ir 
svaigūs kvepalai tirštėja.

Muzika gyvėja, ekstatiškesni šokėjų judesiai. Dabar ne 
lingavimas, ne slidimai: pašėlusiu sūkuriu eina šokis, mažiau 
•varžomas, daugiau palaidesnis. Dabar sukasi visos Šešios, 
laikydamos už rankų, pašėlusiu greitumu; dabar pasileidžia ir 
sukasi kiekviena skyrium. Šydai ir gėlių girliandos skrieja 
•augštai, kaip keistos liepsnos; garsesni riksmai; į miltelių 
kvapą įsimaišo įkaitusių kūnų kvapas.

Julijietis jaučiasi tartum sapne. Tik kaip iš tolo, kaip 
pro šydą mato, kas apie jį dedasi. Muzika, kvaptis, Šokėjų 
vaizdas išmetė jį iš įprasto ramumo ir susilaikymo, atėmė jam

dvasinį pagrindą. Jis ginasi pats nuo savęs, nori dingusį susi 
rasti orumą vėl, bet kažkaip trūksta jam jėgų. Jo. širdis smar 
kiai plaka, jo krūtinei neužtenka oro, saldus skausmas tartum 
slogutis neduoda smegenims galvoti, praskiedžia jo valią. 
Jis mato juodąsias karaliaus akis slaptingai įsmeigtas į jo akis, 
norėtų kalbėti, nebegali, norėtų atsikelti, nebepajudina nė 
vieno sąnario.

Dabar visai tamsu. Tik šen bei ten dar sužimba melsva, 
žalsva liepsnelė, vėl susmunka. Visa salė vieni kvapai,

Vieny sykiu pradedą rožėmis lyti. Pradžioje paskirai, 
kaip dideli, sunkūs lašai prieš audrą, paskui gausingiau, paga 
liau tankia liūtimi, kuriai nėrą galo. Jau salė, stalai, sofos per 
gerą pluoštą jomis apdengtos, Krintančios gėlės kloja gyvą, 
nuolat besikeičiančią uždangą ant šokėjų, taip, kad žvilgą kū 
nai vos bematomi.

Šokėjos artėja, apsupa gulinčius, slysta tarp stalų ir 
sofų. Vieną sekundę mato Cezaris nuogą mergaitės krūtį 
prieš akis, bet tuoj ta puikioji šmėkla vėl dingsta. Bet tuč, 
tuojau atsiranda ji iš kitos pusės, vėl dingsa, pasirodo trečią 
kartą, vis ankščiau gulintįjį apsupdama. Beveik pagalbos 
jieškodamas žvelgia jaunuolis į karalių

Ir vėl nuoga šokėja, Dabar ji visai arti, pasilenkus ant 
Julijiečio, rankas atkišus, karštas azijatiškas akis jo akyse pa 
nėrus. Vis žemiau lenkiasi ji ant jo veido, kvapnios lūpos 
svyra prie jo lūpų, paliečia, įsisiurbia nebaigiamu bučkiu.

Paskutinė šokinėjanti liepsnelė užgęsta.

Pusbrolis Kotą turi mažutę statulėlę iš nežinomo pieni 
nio akmens, kurią jam žydas antikvaras už didelius pinigus 
įkalbėjo. Ji esanti kilusi iš Serikumo ir vaizduojanti keistą 
būtybę, fantastingai aprėdytą žmogų laukiniam judesy, su 
iškrypusiu veidu ir piktai išvrestomis akimis. Kotą gana sti 
lingąi pastatė ją ant puikiai išsiuvinėtos, irgi iš Serikumo, 
šilkinės skarelės ir giria ją tiek pat, kiek ir vieną indų statu 
lėlę, vaizduojančią sėdintį žmogų atsivėrusios gėlės žiede, ku 
rį jis Buda vadina.

Cezaris galvoja apie tą žmogų iš Serikumo, kai propreto 
rius Markas Mauricijus Thermas, jo komendantas jam pakau 
šį muilina. Senis, kurs pusę savo gyvenimo praleido įvairių 
kraštų stovyklose, įnirtęs įlieja į savo žodžius visą tulžį, kiek 
tik turi. Kart kartėmis nutyla, kad atsikvėptų, paskum su 
padvigubintu įnirtimu tęsia toliau.

— Ar todėl pavedžiau tau tą misiją, — šaukia jis, — 
kad su Azijos kekšaitėmis šilkinėje lovoje tvarstytumeis? Ar

taip reikia įsakymus vykdyti? Mes dūstame čia purvuose, o 
jaunas ponas, kaip kekšės kambarinis šuniukas, duodasi pe 
nimas persų žąsimis ir egipitečių skanėstais! Ir ignoruoja 
visus įsakymus grįžti! Dar šiandien tu tebebūtum tam pasi 
leidusiam dvare, jei Flavijus nebūtų atvykęs tavęs parsivežti! 
Turiu dideli norą tave karo teismui atiduoti!

Jis graibšto orą ir užmeta nukritusios togos skverną ant 
peties. Paskum tęsia toliau:

-— Kokia pikta dvasia pagundė tave prisidėti prie mano 
ekspedicijos? Ar nėra pakankamai komendantų, kurie taip 
karus veda, kaip tu sau kad įsivaizduoji? Kurie rūpinasi tuo, 
kad ponams aspirantams vyno ir kekšių nepritruktų? Pas 
mane tokių dalykų nebūna, mano mielasis! Aš moku išaiš 
kinti jauniems ponams, kad karas yra pasiutusiai rimtas daly 
kas, iš kurio nieko kito nesitikėk, kaip žaizdų ir utėlių! Ir tu 
dar tai patirsi, mano mielas! Aš neverčiau tavęs eiti su ma 
nim, bet kadangi tu čia esi, tai turėsi patirti, ką tai reiškia 
tarnauti Marko Thermo komandoje.

Vėl atsikvėpimo valandėlė. Purkščia įnirtęs, paskum 
dar pikčiau:

-— Aš nepakęsiu savo stovykloje jokių pusbernių! — 
Tas rupus žodis tartum palnegvino> jam. Ramiau, nors dar 
pakankamai piktai, baigia (pagaliau! galvoja Julijietis):

— Mitilena pribrendo puolimui. Rytoj penktą ryto pul 
sime. Tu tuojau užsimeldousi pas tribūną Materną, kaip smo <- 
giamosios kolonos komendantas. Ar tu parodysi rytoj, kad 
tavyje kai kas naudingo yra, ar nueisi šunims šėko pjauti. 
Šiuo atsitikimu nebebus ko tavęs gailėtis! —■ Eik! — Pas 
kutinį žodį sutrimituoja, kaip įerzintas kautynių dramblys. 
Julijietis iškelia saliutuodamas ranką ir žiūri, kaip greičiau 
išnerti iš palapinės.

Agoroje stovi kariuomenė, sustojusi į kaire. Viduryje 
Markas Minucijus Thermas, greta jo adjutantas, kurs iš sąra 
šo garsiai vardus skaito.

— Aspirantas Kajus Cezaris!
Julijietis žengia priekin. Stoja prieš komendantą. Šis 

apžiūri jį nuo viršaus ligi apačios. Grybšteli į užpakalį.
— Piliečio vainikas už išgelbėjimą draugo iš mirties pa 

vojaus, — taria jis urgzdamas. Jo rankoje ąžuolo lapų vaini 
kas. Jis užmauna jį Julijiečiui ant šalmo nerangiai.

. — Tu, vis dėlto, pasiutęs bernas!
Daugiau nieko; bet Cezaris žino, ką toks pagyrimai i# 

Thermo lūpų reiškia. \ t



1955. VII. 13. — Nr. 28 (428)

ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAITIS, 

LL. B.
Suite 14, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street
Vancouver 1, B. C., Canada. 

Telefonas; Pacific 4511.

VANCOUVER, B. C.
ADVOKATAS IR NOTARAS

Prieš kurį laiką iš Toronto į linkime sėkmės ir visos rimties 
Vancouver} persikėlė baigęs To atsakingame darbe.
ronto universitetą teisininkas - 
J. J. Juškaitis. Dabar Vancou j 
veryje išeinantieji Britų Ko 
lumbijos provincijoje anglų kai 
ba dienraščiai „The Vancouver 
Sun“ ir „The Vancouver 
Province“ praneša, kad liepos 
6 dieną Britų Kolumbijos Vy 
riausiasis Teismas suteikė dipl. 
teisininkui Jonui J. Juškaičiui 
visas teises savarankiškai vers 
tis advokato ir viešojo notaro 
praktika.

Mūsų tautiečiui, apie kurį 
bus dar daugiau informacijų,

OTTAWA

Kor.

Dr. Roman Pniewski

NELAUKTA STAIGMENA PASVEIKO p. KUPČIŪNAS
Kasmet pabaltiečiai baisųjį Kazys Kupčiūnas ilgesnį lai 

birželį pažymėdavo padėdami ką sirgo. Po ligos turėjo ilges 
vainiką prie Memorial pamink nes atostogas, kurias praleido 
lo. Šiemet tas neleista padary Toronte su šeima. Dabar jis 
ti. Tas negerai nuteikė pabaltie jau grįžo pasveikęs ir pradėjo 
čius, sugadino minėjimo nuotai P. K. Kupčiūnui linkime ge 
kas. ro ssveikatos ir darbingumo.

Dėl to spaudoje buvo paklau dirbti, 
simų?

WINDSOR, Ont
BUS GERA GEGUŽINĖ

Turjėjome jaukią išvyką į jant 39 keliu yra tik už 10 my certu, kurį atvirame ore, kait 
Mata's Beach vasarvietę. Suva lių nuo- Windsoro, prie St. Cl rią dieną, surengė iš JAV Bro 
žiavo beveik visi kolonijos lie air ežero kranto, rengia šį šeš oklyno atvykęs Apreiškimo pa 
tuviai ir gražiai praleido sekma tadienį, liepos 16 d., didžiulę rupijos choras, vedamas p. Sa 
dienio popietį. gegužinę. Bus šokiai, žaidynės

Visiems pageidaujant apylin ir veiks įvairus su gėlimais bei 
kės valdyba toje pačioje vieto užkandžiais bufetas. Kas norės, 
je, Mat'as Beach, kuri važiuo galės maudytis ar pakrantėje

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

T 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
J Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. a

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5jz2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni

' plotai. i i
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.

• Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai
! mingų atsitikimų. < ■

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate o
tikslas — Jums padėti! X

Agentai: A. Markevičius O E 1-9816. X
; D. N. Baltrukonis VI 7634. ! !
> Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. 1 '
1 Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
1 Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690. ;

Tel. TR. 1135

CLEANERS 
LDYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................... 0.90
Skrybėlė ................... 0.85

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

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

J. GRAŽYS

Kreipti* po 6 vai. vakaro.

1910 St. ZOTIQUE Si., E.
RAymond 1—6005.

StaNu
i Mt,rwociv.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SEKUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

NEPRIKLAUSOMA

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

saulės atokaitoje kaitintis, mes 
kerioti, ar laiveliais paplaukiu g 
ti. Atvykime visi ir ten tikrai | 
pajusime vasaros džiaugsmą ir a 
malonumą. Pradžia 2 vai. p. p. |

Ateitininkės Marytė ir Eleo a 
norą Čiuprinskaitės išvyko j | 
Torontą pagilinti mokslo. Pir | 
moji lankys „Pre-Teatchers“ | 
antrųjų metų kursą, antroji ba X 
lėto studiją. Kiek laikas leis | 
stovyklaus ir Kanados at-kų va | 
saros stovykloje Wasagoje

Pasinaudodami ilgesniu Do | 
minion Day savaitgaliu, dauge | 
lis windsorieciu lankėsi Niaga | 
ros lietuvių šventėje, kiti Čika $ 
goję, Binghamton'e N. Y. ir J 
kitose vietose. i

Paremti at-kų vasaros stovy ' 
klą per Br. Barisą \-------------
čiai suaukojo 32 dol. pjūčio mėnesiais prasidės 9,30

Iš ap-kės valdybos narių te val. Vėliau bus grįžta į įprastą 
ko patirti, kad greitu iaiku vie laiką — 12 vai.
tos valdyba, Krašto Valdybai B-nės ižd. Ign. Statkevičius 
pasisiūlys suruošti Ketvirtąją prašo visų nieko neatidėliojant 
Lietuvių Dieną Kanadoje Win užsimokėti solidarumo metinį 
dsore. mokestį — 2 dol. Mokestis pri

Lietuvių- pamaldos sekmadie imamas kiekvienu metu ir jį tu 
niais ~ —
1479

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL. j 
TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726 |

windsorie

EDMONTON, Alberta
PARLAMENTO RINKIMAI ALBERTOS PROVINCIJOJE

Šie rinkimai optimistiškai nu ką jam, kaip ir kitiems, redakci 
siteikusius Social Credit parti ja nuoširdžiai dėkoja, 
jos žmones nuteikė gana peši ummtmmmmmmttttttttutmtmn 
mistiškai, nes vietoje turėtų 51 
vietos, 
ja turi 
cija iš 

Soc.
bė, kaip žinoma, rinkimus darė kų pradėjo veikti vaikų darže 
pasitikėdama savo pergale, lis. Vadovauja p-nia J. Vaičių 
Tuo tikslu nebuvo išlaukta vi lienė. Šiuo metu darželį lanko 
sa provincijos parlamento ka 15 vaikučių. Darželis naudoja 
dencija. Tai buvo drąsus, pasi si australų vaikų darželio patai 
tikėjimu persunktas, žygis. Bet pomis ir priemonėmis. Darželie 
politiniame gyvenime esti neti čiai savo „užsiėmimams“ ren 
kėtumų ir staigmenų, kurios kasi kiekvieną sekmadienį tuo 
priverčia rimčiau susiiūpinti ir pačiu laiku, kaip ir sekmadie 
kartais nepasitikėti savo numa nio mokyklos mokiniai — 9.30 
tymais. vai. Prieš lietuvių pamaldas,

Dabar Socialinio Crcdito par užbaigę savo pamokas, darže 
tija turės stipriau pasitempti, liečiai renkasi su visais parapi 
jeigu nenori prarasti. . . kredi jos sekmadienio mokyklos mo 
to. kiniais mažojoj parapijos salėj

NI PAntKA arbatos. Čia jie susitinka daž
niausią vyresnius savo broliu 

Yra daug tautiečių, kurie gra kus ar sesutes, su kuriais kartu

St. Francis bažnyčioje, ri užsimokėti kiekvienas dir 
Albert Rd., liepos ir rug bantis lietuvis. Koresp.

musų liau

KONCERTAS KAITRIOJ SAULĖS ATOKAITOJ.
Liepos 3 d. teko lankytis Pasigėrėtinai nuskambėjo 

Wellande, Ont., kur vieno ūki A. Šimkaus, Neimanto, Žilevi 
ninko sodyboj vyko lietuvių čiaus, M. Petrausko ir kt. kom 
šventė. Ji pažymėtina savo kon pozitorių atkurtos

dies dainos. Choras davė ir iš 
trauką iš operetės „Atsisveiki 
nimas su tėvyne“ pagal A. Ba 
ranausko „Sudiev Lietuva“, 
kur solo partijas atliko pp. Bo 
ris, Laučka ir Skarulytė. Pasta 
roji dar puikiai padainavo ats 
kirai kelias dainas. Prie piani 
no buvo dr. Skarulis.

L. E-tas.

ko.

Choras daugumoje sudary 
tas iš Amerikoj gimusių ir sun 
kiau laisvai pakalbančių lietu 
viškai tautiečių, bet jų didelė 
meilė lietuviškai dainai ir savo 
parapijai daro juos tikrai lietu _ _
viais patriotais. Jie atvyko apie Vasario 16 gimnazija pavojuje’ žiai paremia lietuviškąją spau pasistiprinę, traukia į lietuvis 
500 mylių ir tokią karštą dieną Skubiai jai aukok!! 
davė tikrai puikų koncertą.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

I ŽUKAS ANTANAS |
X 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $
§ Kreiptis vakarais po 6,30 vai. 5

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

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

reikmenis su nuolaida.

8 »

BELLAZZI- L A M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop’«u-is.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 

LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

THE 7-6727 Sav,: p-RUTKAUSKAS-

7 psl.

MAMERTAS MACIUKAS!
i?

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VAIKŲ DARŽELIS 
MELBOURNE

Prie parapijos sekmadienio

dabar Soc. Ciedit parti 
37, kai tuo tarpu opozi 
10-ties išaugo ligi 24.
Credit partijos vadovy mokyklos Melbourne po Vely

dą. Ir „Nepr. Lietuva“ yra su kas pamaldas. Taip auga lietu 
silaukusi daug nuoširdžios pa viška draugystė ir kasdien gar 
ramos. Paskutiniu metu K. L. siau ir garsiau skardena lietu 
B. V-bos p. Albertas Mažonis viski žodžiai mažųjų lūpose, 
yra pasidarbavęs spaudai, už

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audaiių

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

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

i 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., Villc Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
p e r A

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d į
Tel. RA 7-3120

f | 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 j;
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MŪSŲ ^SPORTAS f
„LIETUVIŠKOSIOS „DAVI S CUP” ŽAIDYNĖS 

TORONTE. i
Kanados Lietuvių Sporto taikoje taip, kad ne vienas iš j 

Apygardos rūpesčiu š. m. lie dalyvavusių pareiškė pageidavi 
pos 2 ir 3 dienomis Toronte bu mą, kad ir ateityje panašaus bū 
vo suruoštos pirmosios Š. Ame do sportininkų tarpusavis ben 
rikos lietuvių komandinės lau 
ko. teniso pirmenybės, kuriose, 
neatvykus Detroito Kovui, var 
žėsi penkios komandos iš ketu 
rių klubų: Toronto Vytis I, Vy 
tis II, Rochesterio Sakalas, Chi 
cagos Gintaras ir Hamiltono 
Kovas. Pirmenybės buvo pra 
vestos dvejų minusų sistema, 
žaidžiant Davis Cup pavyzdžiu Rautinš, Gvildys) visa galva 
— keturi vienetai, vienas dveje prašoko savo varžovus, kurie 
tas. ms dar gana daug tektų padii

Rochesterio Sakalui atlikus bėti ir pasitempti, kad pereina 
laisvam, pirmame rate susitiko mąją taurę iš vytiečių peverž 
Vytis I su Gintaru ir Vytis II tų. Antroji Vyties komanda 
su Kovu. Pirmoji Vyties ko (Balsys, Gojkas, Puodžius) su 
manda be didesnių pastangų 3: žaidė žemiau savo įpiastos for 
0 supylė gintariečius, tačiau mos ir jų „sausas" pralaimėji 
anoji tokia pat pasekme pralei mas Chicagai ir Hamiltonui ne 
mėjo Kovui. Tolmesinese rung pateisinamas. Rochesterio Sa 
tynėse Vytis I 3:1 laimėjo kalas (Grybauskas, Armonas, 
prieš Sakalą ir vėliau 3 :0 prieš Ramonas) pelnytai tapo vice 
Kovą. Minusinėje pusėje Gin meisteriu. Jie, o ypatingai jau 
taras 3:0 rezultatu išmeta Vy nebe jauniklis P. Armonas, už 
ties Antrąją. Tuomi žaidimai sitarnavo visų dalyvių ir žiūro 
šeštadienį ir baigiami.

Sekmadienio 
gintariečiai, nors ir

dradarbiavimas nebūtų užmes 
tas.

Šias pirmąsias pirmenybes 
reikia skaityti visai pavykusio 
mis tiek organizacijos, tiek da 
lyvių skaičiaus, tiek ir pačios 
žaidimo klasės (kiek mes gali 
me jos tikėtis) atžvilgiu. To 
rontiškių trejetukas (Žukas,

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI JI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944

vų pagarbą savo kovingumu 
rytą jaunieji bei stebėtina kondicija (ištver 

atkakliai me). Chicagos Gintaras (And 
kovodami, priverčiami jau ne rejauskas, Žumbakis) žaidžia 
taip be jaunų rochestcriečių pa vidutiniškai ir su truputį dau 
siduoti santykiu 3:2. - 
baigmėje nepaprastų karščių gmę. Hamiltono Kovas (Palta 
išvarginti sakaliečiai, 
kais sumetimais (taupant jė rįs daugiau norų ir jėgos, ta 
gas) kone dovanai Kovui ati čiau techniškai dar silpnesnis 
duodami du tašku, vis dėlto iš už baigmenininkus. Trimis pa 
kovoja lemiamąjį tašką ir rung jėgiausiais šių varžybų žaidė , 
tynęs 3:2 laimėdami įkopia į jais tektų laikyti torontiškius landą smarkumu ; 
baigmę. Baigmėje (finale) su O. Rautinšą, J. Žuką ir roches Austiną, pakilo į orą kaip svie 
sikauna dar nė vieno pralaimė terieti P. Armoną. dinys ir krito ant barjero, ski
jimo nepatyrusi Vytis I su jau Abi žaidimų dienas Toronte riančio žiūrovus nuo lenktynių 
vieną minusą turinčiu Sakalu, siautė nepaprasti karščiai (94'' kelio. Baisus sprogimas sudre 
Pailsėję vytiečiai 3:0 sudorojo F), taigi mūsų tenisininkams bino orą. Mercedes užsidegė, o 
jau trečias rungtynes tą pačią teko, perdėtai šnekant, ištisus jo' priešakinė dalis su motoru 
dieną žaidžiančius sakaliečius, upelius prakaito išlieti, tačiau smogė j šventadeiniškai nusitei 
kurie, nežiūrint didelio nuovar jųjų entuziazmas dėl to nė kiek kusią publiką. Taip atrodė pir 
gio, vis dėlto dar sugebėjo stip nesumažėjo. moji akimirka, o paskui sekė
riai pasipriešinti, net dviejuose Pirmenybes sėkmingai pra mirtis, kraujas, vaitojimai ir 
žaidimouse po tris stus išspaus vedė K.L.S. Apygardos vado 
darni (Grybauskas — Rautinš, vas A. Supronas, uoliai talki 
Armonas —- Gvildys). Tuo bū ninkaujamas J. Balsio, S. Kra 
du Toronto L.S.K. Vytis tapo šausko ir kitų, 
šiuometiniu Š. Amerikos lietu 
vių lauko teniso meisteriu, kar 
tu pelnydamas Toronto Lietu 
vių Namų Pereinamąją Tourę.
Antroje vietoje liko Rocheste pos bokso pirmenybėse, įvyku vyko. Pirmą vietą laimėjo Jagu 
rio Sakalas, kitų gi vietų verti siose Berlyno sporto staidone, aras, vairotujamas brito Mike 
nimas pagal šių pirmenybių sis sunkaus svorio bokso meisterio Hawtorno. Jo vidutinis greitis 
temą būtų netikslus.

Žaidynių užbaigtuvėms, Lie 
tuvių Namuose įvyko p-bių da 
lyviams pagerbti arbatėlė, ku 
rios metu T.L.N. vice-pirminin 
kas St. Banelis laimėtojui S. K. 
Vytis įteikė didelę ir gražią 
taurę, savo žodyje palinkėda 
mas jąją ir toliau išlaikyti to 
rontiškių tarpe. Ta proga ten 
ka pasidžiaugti Toronto Lietu 
vilų Namų vadovybės nuošir 
džia sportininkų patronizacija, 
ko mes labai pasigendame ki 
tuose mūsų visuomenės sluogs 
niuose.

Arbatėlė, kurią sąmojingai 
pravedė Juozas Balsys, praėjo 
linksmoje bei draugiškoje nuo

Pusiau giau sėkmės galėj oįsiirti į bai

taktiš rokas, Tėvelis, Grajauskas) tu

| Jonas V. MARGIS, Phm. B.
LENKTYNIŲ TRAGEDIJA

Baisi katastrofa įvyko Le 
Manse, Prancūzijoje, automobi 
lių lenktynių metu. Daugiau 
nei 85 žmonės užmušti, o sun 
kiai sužeistų yra per 105. Atsi 
tiko taip, kad britas šoferis Mi 
ke Hawthorn staiga sustabdė 
savo Jaguarą prie benzino sto 
ties. Paskui jį važiavęs Lance 
Macklinas, vengdamas susidū 
rimo, smarkiai pasuko į vidurį 
kelio savo Austin-Healey, Ta

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, .Solicitors,

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. McKAGIJE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

jei neišmokai, tai vėl važiuok 
apie stalą. Kelnių sėdynėm bu 
vo tikra bėda, nes jos ilgai ne 
laikydavo. Skaitėm garsiai, kas 
savo, kad mokytojas girdėtų. 
O rašydavom vietoj sėdėdami. 
Buvo pusė dienos rašymui, o ki 
ta skaitymui. Knygos buvo, kas 
kokias kur gaudavom: malda 
knygės ir kitokios. Vieną die 
ną kaž kas atbėgo ir pasakė t po 
licija jieško kaime, kur vaikus 
mokina. Mokytojas tuojau kny 
gas maišan ir avių tvarto kam 
pe jas po mėšlu, 
ant ledo išbėgom.
pas tėvą kloune kult. Tėvas bu 
vo ir kaimo seniūnas, i'ada žan 
darai sako: Pas tave vaikus mo 
kiną. Tėvas atsako, kad ne, vai 
kai taip ant ledo susirinkę va 
žinėjasi. Žandaras sako: SenHl 
ne, mūs arkliai alkani (buvo at 
važiavę septynis kilometrus). 
Tėvas suprato, ko jie nori, tuo 
jau jiems kumpį ir kelis maišus 
grūdų. Ir žandarai išvažiavo, o 
mes toliau mokinamės ir slebi 
zavojam š-u—šu, v, a,—šuva; 
v, i, 1,—vii, k, a, s,—kas, —vii 
kas.

O Vytautui Antanavičiui ga 
liu patart tik tiek, kad žinoda 
mas tiesą, kitų nebark ir nemo 
kyk, kas rašyt, o kas ne. Geriau 
sušauk visų mūsų kolonijos lie 
tuvių susirinkimą, o mes atsine 
šim po bonką seven up ir gar 
šiai sušuksim: Valio, už taiką. 

Taigi matot, gerbiameiji, ar Ir tada išrinksim valdžią demo 
čia buvo išgalvoti gandai. Ir kratišku būdu ir gėrį korespon 
kokiem galam dalis šitų išradę dentą ir tas gražiai apiašys mū 
jų reikalavo pas mane faktiškų sų susirnkimą. Ir pradėsim nau 
įrodymų? Ar jie nori užpaten ją gyvenimą. Tai bus ir redak 
tuoti savo išradimą ir turėt ne cijai apie mus linksmiau para 
apmokėtą skelbimą? Taigi, mu šyt ir skaitytojams skaityt, 
ms garbė už šiuos ir kitus iš 
radimus nuo svetimtaučių, juo 
labjau, kad mes gyvenam gerų 

sako, va ir kultūringų žmonių, anglų

DAR APIE TĄ PAČIĄ MAŽĄJĄ LIETUVĄ.
Firdale, Manitoba.

Gegužio 11 d. Nr. 19(419) kaimynai varžytis: tu nušovei, 
B. G. ir Vytautas Antanavičius tu nušovei tą arklį... Galų gale 
užsipuola mane, būk aš balan vienas iš tų kaimynų prisipaži 
džio 6 d. Nr. 14(414) parašiau no prie trijų vyrų, būk jis šo 
neteisingas žinias ir šmeižtus vęs tuos arklius (ten buvo keli 
ir todėl pasirašiau slapyvar arkliai), 
džiu. Už tai bara redakciją ir 
diktatoriškai įsakinėja, kas ra 
šyti, o kas ne. Taigi, kad ir tie 
są rašant apie kitų blogus 
darbus, vis dėlto nesmagu ir to 

čiau šito jau negalėjo padaryti dėl aš pasirašau slapivarde, pa 
prancūzas Pierre Levegh, vai silikdamas kaltininkų 
ravęs vokiečių Mercedes. Dvie nes kas žinos, kad ne 
jų šimtų mylių greičio per va iš tų išradėjų, bet

eilėse, 
aš vienas 
čia išėjo 

jis trenkė į taip, kad ylos maiše nepaslėp

moji akimirka, 
sėkmingai pra mirtis, kraujas, 

ašaros. Tai pirmas lenktynių 
istorijoje toks skaudus atsitiki 
mas, pareikalavęs tiek aukų. 
Vėliau visi Mercedes firmos au 
tomobiliai buvo išimti iš lenk 
tynių, nors laimėjimas buvo be 
veik tikras. Buvo pasiūlymų iš 

Kaip jau esame rašę, Euro viso baigti lenktynes, bet jos

a. p. b.
DAR APIE EUROP 

OS BOKSO PIRMENYBES.

O mes visi 
Mokytojas

Jonas Liaukevičius.

si arba kaip patarlė 
gies kepurė dega. Aš oūčiau ne apylinkėj, ir daug kam iš mū 
tikėjęs, kad, Vytautas Antana sų tenka su jais susitikti ir apsi 
vičius gali taip užsipuldinėti dalyti žiniomis apie mūsų aėvy 
ant redakcijos ir įsakinėti, kas nės, Lietuvos, vargus prie caro 
rašyti. Jis Kanadoje gimęs ir ir dabar. Ir mes buvom gerbia 
išėjęs mokyklas ir šitouse išra mi. Aš pats irgi prie progos 
dimuose neutralus. Jis gerai ži sulig išgalės stengiuos aiškint 
no, kad buvo parašyta tikra tie lietuvio vargus. Anais metais 
sa, bet reikalauja faktiškų įro pirkau knygas, apie Lietuvą ra 
dymų. Tai aš ėja dalinai ir iš šančias, ir per savo vaikus da 
vardinsiu faktus. Pirmas išio viau mokytojam ir savo vaikam 
dymas, kaip pasidaryti giros, aiškinau Lietuvos garbę ir vai 
ka dkaimynai nežinotų. Du ge gus. Prie progos primenu, vai 
riausi kaimynai, vienas pasida kai jei mylit savo tėvus, niekuo 
rė tos giros ir antras; vienas met ncišsižadėkit lietuvio var 
kitą įskundė policijai. Atvažia do, o aš būsiu linksmas, ką pa 
vę policininkai kaip sytfis rado, tarčiau kiekvienam lietuviui pa turinį charakterį.

vardą laimėjo lietuvis A. Soči buvo 106 mylios per valandą, 
kas. Pasirodo, kad be jo, Sov. Lenktynės truko 2 4valandas. 
Rusijos rinktinėje dar dalyva Katastrofos vieta atrodė 
vo vienas lietuvis, tai pussun kaip kovos laukas karo metu, 
kio svorio Murauskas. Jis lai Buvo taip pat smarkiai sužalo 
mėjo 3-čią vietą Vokiečių spau tų kūnų, kad jokiu būdu jų ne 
da šias pirmenybes plačiai ap begalima atpažinti. Yra mirų 
rašė ir pav. didžiausias sporto siu tiesiog nuo nervų sukreti 
laikraštis ,,Sport Magazin“ A. mo. Sakoma, kad mirusiųjų sk 
Šociką augštai iškėlė, patarda aičius bus didesnis, nes daug 
mas savo profesionalų meiste yra sunkiai sužeistų. Atlikta 
riui Heinz Neuhaus (buv. Eu per 80 kraujo transfūzijų. 
ropos meisteriui, prieš dvi sa 
vaites pralaimėjęs italui) iš 
mokti Šociko techniką. Tarp 
kitko, Vokiečių spauda Šociko 
pavardę rašė: „Schozikas“, tuo 
tarpu Murausko buvo teisingai 
įrašyta — „Murauskas“. Šiose 
pirmenybėse dalyvavo 24 tau 
tybės. Meisteriais liko (prade 
dant musės svoriu) : Basei (Vo 
kiet.), Stefaniuk (Lenk.), Ni 
chols (D. Brit.), Kuršat (Vo 
kiet. — gal Kuršaitis?) Dro 
goš (Lenk.), Gargano (D. Bri 
tanija), Pietšykowski (Lenk.), 
Šatkov (Sov. Rus.), Schopner 
(Vok.) ir Sočikas (Liet.).

W. A. L E N C K 1,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 tr.efonas EM. 6-4182 

Toronto

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Toronto, Ont. KE 3027.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ...
Atkelta iš 3-čio psl. 

skutinio šiaudo — atkelti Vii 
ką pas save ir tuo apsisaugoti 
nuo paskendimo nežinion.

Tenka šiame sąraše paminė 
ti ir dar vieną įdomų laktą. Su 
sirinkus San Francisko JT ats 
tovams dešimtmečiui švęsti, 
Baltų-Vokiečių dr-ja pasiuntė 
JT generaliniam sekretoriui 
memorandumą, primindama Pa 
baltijo tautų tragediją.

Ar šį žygį galima užgirti? 
Steigiant šią dr-ją buvo pabrė 
žiama, kad ji turės grynai kul 

Dabar gi, 
Buvo teismas, ir šis užsimokėjo kartot savo vaikam. O šie mūsų kaip girdime, ji ir memorandu 
pabaudą, kam darė be leidimo, nesugyvenimo darbai ne tik mus rašyti pradėjo. 
Taigi, taip išenia, kad kaimy 
nui nesakyk, ką manai daryti.

Įrodymas antram išradimui: 
kaip padaryti iš protingo žmo 
gaus beprotį. Pašaukė policiją 
ir įskundė būk jis blogas žmo 
gus. O kadangi jis jokio nusi 
kaitimo neįvykdė, tai jį nuvežė 
į bepročių ligoninę. Po kelių 
dienų tikrinimo, gydytojai pa _ ___ ____ _______
leido. T aigi, tas paleidimas mūs kyklą, tai gal tamsta ir dau juk mes turime dar neišlygintą 

_...... m. Lietuvos klausimą. Gi vie
ną sykį pradėjus daryti politi 
ką, sunku bus sustoti. Atrodo, 
ir čia vadovautasi ambicijomis, 
noru pasirodyti, kad „štai ir 
mes galime rašyti memorandu 
mus!” Ar tai, pasvarsčius iš es 
mės, mums naudinga atrodo, 
niekas negalvoja.

Savo vedamajame stiaipsnyje 
„N. Lietuva“ nr, 22 neseniai 
pakartotinai ragino visus į ben 
drą darbą, į rimtį. Tikrai šiuo 

nes mo
Bet ar 

tas. O tas kaimynas tuii važinė sų tėvai suprato bemokslio žmo mse, tam tikroj politinėj siste 
ti per kito kaimyno žemę ir už gaus vertę. 1901 metais surado moj būdami rimtai ir nuodug 
darinėt 4 vaitus ir laukt, kada žmogų, mokantį skaityti ir ra niai politinių problemų svarsty 
jam municipalas nupiiks kelią šyti, ir mokino po dvi dienas ti neišmokę, įvertinsime tinka 
be vartų. Ketvirtas išradimas: pas kiekvieno vaiko tėvus, dėl mai padėtį? Ar neperdaug, vėl 
surado geriausį taiklių į kaimy to, kad caro žnadarai iškart ne išradingosios šioje srityje span 
no arklį, arklys buvo pašautas surastų, nes ir tada buvo išda dos žodžiais kalbant, pas mus 
į pilvą ir po kelių dienų nusti vikų. Turėjom didelį stalą, ap yra įsivyravusi „zoologinė ne 

kad galėtum rim 
Mokytojas sėdėjo gale stalo, o tam darbui susėsti visi prie 
mes visi aplink stalą. Mokyto bendro stalo? Klausimas, į kurį 
jas sėdėjo vietoje, o mes slin netolima ateitis duos atsaky 
kom aplink stalą prie mokyto mą. Bijau, kad jis bus labai liū 
jo. Vieno išklauso, ką išmokęs dnas. 
ir užduoda toliau mokytis, o

sau garbės nedaro, bet ir mūsų AR NEPAVOJINGU, YPAČ
M. MUMS UETUVIA1^S KE 

LIU EINAMA?
tolimesnį darbą sustabdo. Ne 
tik svetimtaučiai, bet ir mūsų 
pačių vaikai kartais pastato 
klausimą: tėti, nejaugį ir Lietu Pradėjus šiuo keliu eiti, t. y. 
voj toki nesugyvenami žmonės? pradėjus Baltų-Vokiečių dr-jai 
Jeigu taip, tai jiem tik diktato rūpintis mūsų politiniais klausi 
riaus ir reikia.

Čia dėl p. B. G. kadangi ta 
msta primeni man rusišką mo ^us naudingas?

mais, ar nekils greitai ir tokių 
problemų, kurių jau vien disku 
tavimas šios dr-jos rėmuose ar 

’ Su vokiečiais

visų laimė, nes kitaip gal jau giau mokslo turi, ir užmiršai, 
būtum ne vienas ten buvę.

Apie trečią išradimą: kaip 
per kaimyno žemę važinėti ne 
uždarant vartų. Yra du kaimy 

kiečiams liepos mėn. 24 d. da nai: vienas per antro žemę va 
tą, rusai tuoj pat pasiūlė rug žinėja 12 metų ir uždarinėja 
pjūčio 28 d. Atrodo, kad rusa vartus. Vieną syk sumanė dau 
ms yra labai svarbios šios rung giau neuždaryti vartų. Savinin 
tynės. kas trejus metus laukė ir ėjo

— Į rusų kvietimą, futbolo prašyti, kad uždarytų vartus 
rungtynėms Maskvoje, belgai nors tada,kada jis gyvulius nori 
atsakė trumpu „niet“.

— Paskutinę valandą rusai 
atšaukė visus dalyvius garsio 
sios Henley Regattos Temzės 
upėj. Priežastis — ne laiku pri 
statymas visų laivų. Visi ru 
sai tuoj pat demonstratyviai ap 
leido lenktynių vietą ir išvyko 
į Londoną.

— Prancūzijos futbolininkai
Melbourne Olimpiadėje neda . . . . . . . . _ .
lyvaus. Priežastis__ 16 mil. P°- Po kiek laiko pradėjo du linkui suolai iŠ vienos lentos, apykanta",
frankų įvairių išlaidų.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Tarpvalstybinėms futbo 

lo rungtynėms Vokietija — So 
vietų Rusija, nepriimtiną vo

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

kad mokslas vienas ir tas pats 
visų tautų, tik kalbą reik išmo 
kt. O rusų kalba taip pat gra 
ži, gražiai kalbant, bet gal ir 
mano rusiškas mokslas dar ne 
bus gana informuotas ir gal 
bus jdomu ne tik Vytautui An 
tanavičiui, bet ir kitiem jaunes 
nės kartos skaitytojam, kokias 
mes anais caro laikais turėjom 
mokyklas.

Mūs kaimas susidėjo iš ketu 
riasdešimt ūkininkų, taigi ir metu rimties reikia,

paleist, bet visuomet gavo’ atsa 
kymą no. Galų gale turėjo vai
tus uždaryti policija n advoka vaikų buvom geras būrys. Mū mentas tikrai svarbus.

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.

J. Butvilą.

GENERAL INSURANCE Į
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

DunddS’Dovercourt
1244 DUNDAS ST W., TORONTO 

Įsteigta* prie. 27 metus
1 24 valandų patarnavimas.
• Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų
• perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas —
! patikrinimas.
I Auto korpuso darbai (BodyFender). Vilkiko pagalba.
' Ontario Motors League patarnavimas.

Atsiskaitymas už darba išdėstomas papai ni^eidav3'ią.
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HAAAI LTOJV
V.A.V. PARAPIJOS HAMILTONE VARGONŲ PIRKI 

MO KOMITETO PRANEŠIMAS
Dėka tikinčiųjų duosnumo ti žemiau nurodytu adresu :J.Sa 

ir energingo parapijos klebono kalauskas 658 Dundurn St. N., 
Kun. Dr. J. Tadarausko turi Hamilton, Ont. 
me kuklią Vilniaus Aušros Var Be to, turime 
tų bažnyčią — lietuvišką kam vargonų reikalą 
pelj, svetimoje padangėje, kur kviesime V.A.V. 
skamba lietuviškos giesmės sek vizijos komisiją, 
madieniais, o sunkaus darbo, reviziją, patikrindama aukų la 
triukšmingos gatvės ir mašinų pus, knygą ir pateisinamuosius 
ūžimo išvargintas žmogus, ran pajamų bei išlaidų dokumen 
da paguodos ir suraminimo mal tus, o taip pat visi aukotojai 
doje, grožėdamasis bažnytine gaus pakvitavimus dėl pajamų 
muzika ir lietuviška giesme. Ta mokesčių užpildymo.
čiau, laikui bėgant, nevienas iš Dar kartą kreipiamės į visus 
mūsų pasigendame bažnytinės prašydami paremti vargonų 
muzikos — vargonų, kas būti fondą; parodydami nuoširdų 
nai reikalinga, nes sena ir ap lietuvišką dosnumą.
griuvusi fisharmonija neišpildo ”' ’ ’ ~
lietuviškos giesmės ir bažnyti 
nės muzikos reikalavimų. Pašė 
koje to, daugiausia nukenčia 
choras ir choristų paaukotos po 
ilsio valandos repeticjoise, dali 
nai nepasiekia tikslo, tik dėl 
vargonų trūkumo.

Tokiai padėčiai esant, maty 
darni reikalo' svarbumą ir gavę 
sutikimą iš parapijos klebono, 
dėka p. J. Sakalausko iniciaty 
vos, sudarėme V.A.V. Parapi 
jos vargonų pirkimo komitetą, 
i kurį įeina: J. Sakalauskas 
pirm., M. Lazdutis sekr. ir A. 
Petkevičius kasininkas.

Komitetas gerai išstudijavęs 
reikalą ir atsižvelgdamas į ma 
terialinę padėtį, paruošė planus 
ir nutarė sudaryti vargonų fon 
dą iš aukų, parengimų ir iš lote 
rijos.

Laukdami iš jūsų moralinės 
ir materialinė paramos, šių me 
tų, liepos mėnesio tryliktą die 
na, pradedame vargonų fondo 
vajų, kuris tęsis iki rugsėjo mė 
nėšio tryliktos dienos. Tame lai 
kotarpyje esame pasiruošę ap 
lankyti kiekvieną su aukų la 
pais, rinkdami aukas vargona 
ms.

Kiek sąlygos leidžia, prašo 
me visus iki vieno, savo nuošir 
džia auka paremti vargonų fon 
do vajų.

Primename, kad visi aukoto 
jai bus įrašyti į V.A.V. Vartų 
Fondo knygą ir Šv. Mišios bus 
laikomos aukotojų intencija, 
pirmą kartą griežiant naujais 
vargonais.

Pagaliau, jeigu atsirastų ki 
tose kolonijose, arba kaimuose 
gyvenančių, kurie norėtų prisi 
dėti savo aukomis, prašom siųs

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

pranešti, kad 
sutvarkę, pa 
Parapijos re 
kuri padarys

ATLIEKA VISOKIUS SI? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

LONDON, Ont

V.A.V. Parapijos Hamiltone 
Vargonų Pirkimo Komitetas.

GRAŽI GEGUŽINĖ 
NAUJOJE VIETOJE.

St. CATHARINES, Ont
LIETUVIŠKOS NUOTAIKOS JONINĖS.

Didelis Joninių
VKLS St. Catharines skyriaus 
pastangomis įvyko birželio 25- pravedė kartu atvykęs K. Baro 
tą dieną (visai prie Wellando nas. Buvo kalbėta, deklamuota, 
gražiame miškelyje), naujai pa dainuota ir šokta. Rimtai ir pa 
statytoje didžiulėje salėje, va triotiškai, linksmai ir su pokš 
dinamoj St. Stephen Hall. Rei tais. Už tat, visi apdovanoti gė 
kia pripažinti, kad yra tai vie lėmis. Kai kuriuos šokius V. 
na iš geriausių, jaukiausių ir di Panavaitė paįvairino dainomis, 
džiausiu šioje apylinkėje salių. Prieš Jonų valsą viešai skyr. 
Kiekvienas iš atsilankiusiųjų pirm. K. Bogušio visi Jonai b> 

, T . „ pilnai įsitikino. Oras tą dien, vo pasveikinti i rapdovanoti di
hs koncertus. Jo koncerte Yra pasitaikė puikus, tai ir žmone deliais žalių lapų vainikais. La 

hų prigužėjo nemažai. Džiugu, bai nuotaikingą įspūdį jneše Jo 
kad daugumas tautiečių supra nu vainikavimas. „Laimės juos 
to paskirtį ir svarbą šio paren tą“ ir „paparčio žiedą“ laimėjo 
gimo ir užsimotą vilniečių pa A. Visockis iš St. Catharines, 
siryžimą savo atsilankymu stip 
riai parėmė. Buvo iš Toronto,

parengimas ve E. Dauguvietyte - Kudabie 
Pranešinėjo ir programąne.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4*6405.

v © 
t

ŠIMTO METŲ LONDONO MIESTO SUKAKTIS
atšvęsta labai iškilmingai nuo Lombardo’, kurio ,,Royal Cana 
birželio 30 d. iki liepos 9 d. dians“. orkestras yra išgarsėjęs 
Kasdien per tą ištisą 10 dienų visoj Š. Amerikoj. Guy Lom 
mieste vyko iškilmės, priėmi bardo yra gimęs Londone. Jis 
mai, paradai, koncertai, vaidini šventės komiteto specialiai bu 
mai, lenktynės, rungtynės, kon vo pasikviestas, kaip Londono

T. F. Hamiltono skyriaus bir kursai, tautiniai šokiai gatvėse miesto garsenybė. G. Lombar 
želio 30 d. buvo suruošęs gegu ir kit. įvairenybės. do yra italų kilmės ir prieš 31
žinę naujoje, dar lietuviams ne Tebūnie leista nors keliais metus apleidęs Londoną. Jis 
įprastoje, vietoje — Burinig žodžiais užfiksuoti būdinges mielai atvyko su savo orkestru 
ton miestelyje, Brant Inn, Sky nius sukaktuvinių iškilmių vy sukaktuvių atšvęsti ir duoti ke 
Club. ksmus; ]‘

Tai puikiai įrengtos atvira Didysis Londone gyvenau keli bendrapavardžiai — jo bro 
me ore šokiams grindys su gra čių tautų paradas, nusitęsęs ke liai ir giminės.
žiai išrikiuotais aplink stalių lias mylias, buvo lydimas ke „General Motor“ per kelias 
kais. Tyliai supasi ežero ban liasdešimt orkestrų. Labai cha dienas Queen's parke davė 
gos, beveik ranka pasiekiamos rakteringas buvo 18 tautų „lai nuostabiai puikią Technikos 
besėdint prie staliuko. vas“, kuriame tų tautų atsto progreso parodą. Tame pat 7iai "parėmė’~ BuvcTiTToronto"

Idealu, nei langų atidarinėti, vės, jų tarpe lietuvaite Regina parke Kanados karines jėgos Hamiltono Oakvillės Oshaw 
nei vėdinimu rūpintis. Tokioje Narakaitė, savo tautiniais rū šauniai demonstravo moder
vietoje vėsu nors ir karščiams bais šauniai pasipuošusios, pa nius ginklus, radaro veikimą ralpaĮi^&,]\ja Y^Buffalo’ N*Y° 
esant. traukė visą gausios publikos dė bei sprausminio lėktuvo blik utjca jų y Phila Pa ’ ir kitų

Toli į ežerą skambėjo „Ai mesį. Rytdieną — šeštadienį tu čiojimus padangėse. vietovių ’
do“ muzika ir kartais jam pri rėjo būti renkama Kanados gro Daugelyje aikščių vyko įvai prioirT1Pnant ąavn tėviškės na 
tardavo p-le Panavaitė, kurios zio karaliene „Miss London rios sporto varžybos bei arklių Drogįus foninės pradėtos mū 
balsas apdainuojantis padova 1955“. Nė vienas iš publikos lenktynės, o dirbtiniame Lon į tautiniu šokiu Suktiniu Ido 
notą rožę čia skambėtų žavin tur būt pamanė, kad „Miss Ca dono ežere „Fanshave“ praves atijko Tonjniu programai 
giau negu kur kitur. nada“ tikrai galėjo būti renka tos plaukymo rungtynės, laivų pritaikinta §iupinį Hamiltono

Nors ir nepatogus buvo lai ma ir iš tautų „laivo* gražuo ir motorlaivių lenktynės bei re l D M Teatro Aukuro
kas (ketvirtadienį, bet vis tik lių tarpo. Tačiau tiktasis - na gata.
svečių atsilankė 175, nors čia turalusis grožis nestojo į kon Miesto teatras — Grand The 
lengvai tilptų apie 300. kursą, tik paradavo, telkė tau atre sukaktuvėms davė premje

Pelno gauta 46,61 dol. Ten tų solidarumą ir simbolizavo ra — „This was London, spe 
pat ateitininkų rengta loterija laisvąjį žmogų. cialiai parašytą Orio Miler ko
joms davė 71 dol. pelno. šeštadienį „Miss Canada*’ mediją.

Bendrai visiems čia atsilan konkurse teliko jau tik 10 kan Pažymėtinas buvo senų mo 
kiusiems vieta labai patiko. didačių. Grožio karaliene iš dėlių automobilių paiadas, bet

Sekančią gegužinę, ten pat rinkta D. G. Smith, 23 metų iš spalvingiausias tur būt buvo 
rengia T. F. Hamiltono sky Whitehorse misteo, Yukon, vaikų paradas. Jų apranga, dvi 
rius, rugpjūčio 1 dieną (Civic Antrą ir trečią vietą pasidali račiai ir kitos susisiekimo prie 
Day). Pradžia 8 v. v. no 21 metų londoniete

Gegužinės metu vyks labai Shipley ir 22 metų vinipegietė
įdomi, Šalpos Fondo ruošiama, V. Lane.
loterija, kuriai vadovaus ener
gingoji Julija Kazlauskienė.

Rengėjai tikisi šį kartą su
laukti daugiau svečių. Ypač ma 
lonu būtų matyti svečių iš kai 
myninių kolonijų : Toronto, Nia 
garos ir kit.

Visi maloniai kviečiami atsi 
lankyti. Užtikrinama, kad kie 
kvienas atsilankęs tikrai labai 
maloniai praleis vakarą.

M. L. monės mirgėte mirgėjo.
Vienu žodžiu gražusis Kana 

dos miestas — Londonas per 
Sekmadienis skirtas Dievo savo 100 metų sukaktį parodė, 

garbei. Ypatingai gražios iškil kad prasmingai ir nuoširdžiai 
mės buvo Victoria parke, jas džiaugtis, triumfuoti ir sventiš 
suruošė R. Katalikai.

Bendrai reikia pabrėžti, kad 
viskas praėjo kuo jaukiausiai ir 

„T. _ „ _ .T. geriausiai. Vilniečiai be galo
os> ^iaSara-^aDs, Ont., Niaga a dėkingi visiems atsilankiu 

siems svečiams ir tuoirn pare 
musius jų naujai leidžiamą ang 
lų kalboje Dr. A. Šapokos „Vii 
nius Lietuvos gyvniine“ leidi 
nį.

St. Catharines VKLS sky 
riaus valdyba visiems prisidėju 

ak sies rengiant birž. 25 d. Joni 
toriai: L. šturmaityė, S. Luką nes Wellande, aukavusiems pi 
ševičiūtė, V. Panavaitė ir Pa nigų, darbą, talką, patarnavi 
navas prišakyje su savo vado mą, nuoširdžiai dėkoja.

Mokslo-techmkos naujienos
NEPAPRASTOS ŠIRDIES OPERACIJOS MONTREALY
Montrealis yra pagarsėjęs ują iš širdies į visą kūną), prie 

širdies ligų gydymo išraslingu pat širdies buvusi pci siaura, 
mu. Tiktai nesenaii širdies Ii Mergaitės aortą gydytojai pra 
gų institute, Dr. P. David vado platino-. Ir ši mergaitė jau svei 
vaujant, padarytos labai svar ka ir gerai jaučiasi, 
bios širdies operacijos, kurias 
paruošiant dirbo 11 gydytojų, 
bet operavo tiktai du gydyto 
jai-

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.

Sav. G. Palme r-P a 1 i i i ū n a s.

MAGNETINIS MUILAS
Vaikai, ne be to, ir suaugę, 

Operacija tęsėsi 4 valan dažnai užmiršta muilą vonioje, 
ka nuotaika gyventi tegali tik das. Krūtinės ląsta buvo „atida Tam išvengti švedų muilo iii 

Pirmadienis buvo skirtas gar laisvųjų žmonių laisvasis mies ryta, kaip knyga“, sako operuo ma išrado magnetinį muilą. Vi 
šiam orkestro dirigentui Guy tas. L. E-tas. tojai. Paprastai sakant, širdis sas triukas susideda iš mažo

buvo padidinta, iš abiejų pusių, magnetėlio kabančio prie vo
SKAUTAI...

Atkelta iš 2-ro psl. 
kė i švisų kraštų per 300. tojai

Antrą valandą ypatingai iš įspūdžiai, 
kilmingai nuleista stovyklos vė 
liava.

Bendrai sugiedamas Tautos jų „kreiseriu“) ir besirungty aorta (arterija, kuri išneša kra karais.
Himnas. Kanados rajono skau niaudami su sesėmis traukė vir 
tų-čių vadas trumpoje „Nerin pinančias skautu ir liaudies dai 
gietiems” kalboje palygina seneles. ‘ autų iš 56 valstybių. Skautų Kriščiūnas Algimantas
sės su gėlės žiedais; gėlės šak Bendrai, P. Skruibio ūkis tai Brolijos Vadijai pavedus, yra iš Bostono 
nys tai — mūsų naujos tėvynės viena iš gražių prie Montrealio sudarytas sekantis lietuvių Bluzas Gediminas 
gėlės stiebas, šakelės ir lapai lietuvių salelė, kur žmogus pa skautų sąstatas, kuris oficialiai Dainora Kęstutis 
tai — mūsų visi tėvynės nete sijunti lyg mieloj tėviškėlėj. Kanados Katalikų Skautų Fe iš Niagaros 
kę lietuviai, bet gėlės žiedai — Išvykstant dar paspaudžiam deracijos rėmuose atstovaus vi 
tai sesės skautės. I 
dai bus sakitlnigesni, kuo jie sias, belinkėdami jiems pasise 
gražiau žydės, tuo ir pati gėlė kimo. Bravo neringietiems, su 
— lietuvių tauta — ilgiau liks ruošusioms gegužinę ir pritrau

Operuotasis 24 metų vyras ope nios.
raciją pakėlė lengvai ir jau vi — Birmos premjeras U Nu 
sai gyja, širdis veikianti labai atvyko j JAV ir pareiškė, kad 

susipažinėjo — klegėjo gerai. komunistų perversmininkai Bir
Nemažiau svarbi ir net nuos moję sunaikinti, o Birmos žmo 

Skautai vyčiai susimaišė su tabi operacija buvo padaryta nės nori laisvo demokratinio 
jūros skautais (atplaukusiais 14-kos metu mergaitei, kurios gyvenimo ir eina kartu su Va

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

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

ir nesame patyr f? nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

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

Telef. J. A. 2-6439.

PERKATE ar PARDUODATE?

Kompetetingo
A.

* Namai *0kiai * Sklypai
""Bizniai “Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
PRANCKE VICIŲ .. . LI 9-4121.

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

[I W1 T I T REAL ESTAETE U U L 1 LIMITED
KANADOS STAMBIAU*? REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

Šios abi skiltys sudarys vie 
nąi bendrą Svetimšalių Draugo 
vę, kurioje adjutanto pareigas 
eis s. v. skiit. Vincas Piečaitis 
iš Montrealio, Dvasios Vado 
pareigas eis psktn. Stasys Kul 
bis, S’. J. iš Montrealio ir ver 
tėjo pareigas eis psktn. A. Ba 
nevičius iš Bostono.

Abi skiltys renkasi Montrea 
lyje rugpjūčio 13 d., iš kur vy 
ks trijų dienų paruošiamojon 
stovyklon, o iš čia į Pasaulinę 
Jamboree.

psktn. St. Naginionis
Montrealio Skautų Tunto i 

Tuntininkas.

Kuo tie žie poniai ir P. Skruibiams dešinią so pasaulio lietuvius šioje milži 
niškoje stovykloje:

Lokių skiltis — 
Rudžiauskas Teodoras 
Stankaitis Gediminas 
Vazalinskas Algirdas 

B. Renkys Helmutas
Urbonas Rimas

I iš Montrealio 
Šernas Valentinas 
iš Tironto

Briedžių skiltis —

nemari — svetimų nesutrypta, kusioms tiek daug mūsų jauni
Stovyklos vadė L Lukoševi rno ir svečių, 

čienė pasidžiaugė pavykusia 
stovykla ir skautybėje lavinimo 
si nuveiktais darbais. Linkėjo 
sesėms sėkmės.

Po to prasidėjo gegužinė.
Maudyklė knibždėjo plauki 
kais. Skambėjo dainos, grojo 
akordeonas. Raitėsi šilti 
niukai“, čežėjo (

Iki sekančios! J.

LIETUVIAI SKAUTAI 
PASAULINĘ SKAUTŲ 

JAMBOREE.
Šiais metais, rugpjūčio 18—

28 dienomis, Niagara Falls, Ka Sležars Romas 
akordeonas. Raitėsi šilti „šu naodje, įvyksta aštuntoji Pa Venckus Laimis 
niukai“, čežėjo (truputį neda saulinė Skautų Jamboree, ku Petrelis Jonas 
virt) dantyse žirniai. Piknikau rioje dalyvauja apie 20.000 sk Tamošiūnas Algimantas 

Jakulis Egidijus

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, f
(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)j
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ilREAL
MOKYKLŲ GEGUŽINĖ EILĖ MIRČIŲ MONTREALY

Liepos 17 d. Montrealio lie Montrealis paskutiniu laiku į 
tuviškos mokyklos rengia ge turi didelių nuostolių. Liepos > 
gužinę p. Skruibio ūkyje, su šo 5 d. mirė senas lietuvis, bandęs C 
kiais, muzika ir geru pasimau dirbti spaudos darbą, Jonas Šie į 
dymu. Kviečiami visi, seni ir kys. Liepos 7 d. mirė Ona Ur s 
jauni. P. Skruibis padarė šie bonienė. Liepos 8 d. mirė Juo 
met daug pagerinimų svečių pa zas Paulauskas ir liepos 9 d. — 
togumui. Iš Montrealio tą die Povilas Braknys. Beveik kas 
ną spec, išeis du autobusai — dien kapai nusinešė po vieną 
nuo AV bažnyčios 9 vai. ryto, tautietį.
antras nuo Šv. Kazmiero baž Povilas Braknys buvo įdomi 
nyčios 9 vai. ryto. Norintieji asmenybė. Jis pabėgo nuo caro 
pasinaduoti aut|obusa(is prašo persekiojimų po 1905 metų re 
mi iš anksto užsiregistruoti voliucijos, iš Daukų kaimo, Ši 
tel.: HE 7877, HE 3285 ir CH monių valsčiaus. Buvo' muzika 
8495. Jokios ekstra rinkiavos lūs, turėjo fisharmoniją, smui 
už mašinas nebus.

A. V. PARAPIJOS 
INFORMACIJA

Vaikų aikštelė.
Yra vieta, kur jūs savo 

kus galite padėti vasarai, 
selės ruošia vasaros aikštelę. 
Aikštelė bus moderniška: vai 
kai ne vien tik žais, bet pramo 
ks rankdarbių, kalbės lietuviš 
kai, darys ekskursijas, važiuos 
maudytis ir tt. Mergaitės pri 
imamos pradžios mokyklinio 
amžiaus, berniukai — iki 8 ir 9 
metų. Nelaukite ilgai, užrašyki 
te savo vaikus į vasaros aikš 
telę peš sesutes: 1476 Rockla 
nd St. Cote St. Paul, tel.: Po 
6-9397.

Bažnyčios švendinimas.
Tai bus mūsų didžiausia 

šventė. Dalyvaus didžioji dalis 
Kanados lietuvių kunigų, taip 
pat daug amerikiečių, Jo Ek. 
vyskupas Brizgys ir Jo Em„ 
Montrealio Kardinolas. Tuojau 
po šventinimo pamaldų bus su 
teiktas sutvirtinimo sakranrn 
tas. Prašau jau dabar pranešti 
klebonijai vaikų vardus ir pa 
vardes, kurie norėtų priimti su 
tvirtinimo sakramentą. Taip 
pat ir suaugusieji, kurie dar nė 
ra priėmę sutvirtinimo sakra 
mento, turi pasinaudoti šia pro 
ga. (A. V.)
SERGA: A. Stnakevičius, „Le 
Petite Journal“ bendradarbis 
ir tiriamas Verduno ligoninėje.

rašęs brošiūrą apie Montrealio mines pp. Mackevičius, 
kokainistus, alkoholikus ir jų D. NORKELIŪNAS, Montrea 
gyvenimą, kuri leidžiama ang lio Seimelio vicepirmininkas, 
lų ir prancūzų kalbomis. su žmona išvyksta atostogų ir

Šv. Luko ligoninėje guli stip lankysis Rochestery pas brolį 
riai susirgęs Šv. Kazimiero pa ir Wellande pas pp. Žinaičius 
rapijos zakristiojnas Jonas Les ir kitus bičiulius ir pažįstamus, 
kevičius, montrealiečiams pla p. MASKOLIŪNAS, verdunie 
čiai žinomas.

vai
Se

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

BOULEVARD
RESTAURANT

j; Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
į; čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite.

Patogus sustojimas masino, moderniški moteliai nakvy 
į! nėms prie restorano.
į; Lietuviai savininkai

P. Voronikaitis ir J. Jankus.

1955. VII. 13. — Nr. 28 (428)'

LIETUVIAMS PAMALDOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
WASAGOJE ŽINIOS.

Jau antras sekmadienis laiko — Susituokė VI. Melnykas 
mos lietuviškos pamaldos Wa ir Petronėlė Protoseyičiūte. 
sagos kurorte, kur daug toron — Ruošiasi tuoktis: P. Mu 
tiškių lietuvių praleidžia vasa rauskas ir Loreta Šmigelskytė, 
ros atostogas arba atvyksta L. Norvaiša ir Ermina Rama 
praleisti savaitgalius. Atsilan nauskaitė; Vyt. Stuikys ir E. 
kančiųjų pamaldose skaičius Liuda Valiulytė.
siekia iki trijų šimtų ir, atrodo, — Pakrikštyti: Andr. Rute 
kad ateityje, prasidėjus didžio nis Linas Imbrasas, Vida Ir. 
sioms atostogoms, lietuvių skai Jakubcevičiūtė, Pov. Kęstutis 
čius dar padidės. Pamaldos lai Gorys, Gintaras Valentinas 
komos naujai pastatytoje Šv. Jo 
no Kr. parapijos salėje, kuri 
talpina iki trijų šimtų žmonių.

TRUMPOS STUDENTŲ 
GYVENIMO IR VEIKLOS

ŽINIOS.
— Šiais mokslo metais To 

ronto universitetą baigė 8 stu 
Tai buvo vis tie naujokai dar dentai: A. Dausaitė farmaciją, 

metus gerai neapšilę kojų Naujoje Že R. Kulieiiė anglistiką, V. Kve 
Georgian mėje, apsikrovę užpirktų namų daras architektūrą, K. Manglic

E. Bubelis, P.

LIETUVIŠKA PALANGA PRIE GEORGIAN BAY.
Liepos 3 d., gerokai dvi šim Netrukus paaiškėjo, kad pa 

tines viršijančiame susibūrime, traukliąja vieta nebuvo apsirik 
po naujai suręsta pastoge, sek ta. Tik sužinojus Toronto lietu 
madienio pamaldomis, Toronto viams apie naujai išplanuotą va 
lietuviai neoficialiai atšventė sarvietę prie puikaus ežero, tik 
trijų metų sukaktį naujai besi pamačius gražiąsias pakrantes, 
kuriančios vasarvietės ir tuo pa dar tą pačią vasarą buvo išpirk 
čiu atvertė naują lapą sparčiai ti 96 sklypai, 
besiplėtojančios vietovės erai.

Lygiai prieš trejus 
atostogaujant prie 
Bay buvo aptikta lėkštos, bal mokesčiais ir išsimokėjimui pa kas zoologiją, 
tučiu smėliu prasidedančios, to imtų mašinų skolomis. Miesto Gvildys, A. Slapšys ir K. Ma 
liau kopomis pamargintos, kvap dydis ir pašėlusio tempo gyve takevičius elektrotechniką, 
niomis pušimis pasidabinę eže nimas su įsibodėjančia kasdie 
ro pakrantės.

Pats ežeras ir visa augmeni 
ja su joje pusiau slypinčiais va

ką, ir kitokių muzikinių instru 
mentų ir pats grodavo ir dai 
nuodavo. Mirė viengungiu, su 
laukęs 86 metų amžiaus; pali 
ko namus.
PP. LIAUDINSKŲ šeima, ly 
dima p. Jurgutienės, lankėsi N 
L redakcijoje. Pp. Liaudinskai, 
buvę montrealiečiai, dabar gy 
veną JAV Waterbury, Conn., 
bet atostogų metu atvyko j Mo 
ntrealį aplankyti giminių, bičių 
lių ir pažįstamų; viešėjo pas p. 
p. Skinkius. Atsilankė NL re . 
dakcijoje, gražia savo mašina, sarnamiais sudarė savotiškai pa 
apsimokėjo ta proga prenume žįstamą visumą. Pirmą kartą iš 
ratą ir dar penkinę paliko aukų vydus, atrodė tartum netikėtai 
paremti NL, už ką nuoširdžiai atsiradus prie gražiosios Balti susidomėjimas 
dėkojama.
CHORAS, Aušros Vartų para . , . ,
pijos, susirūpinęs naujų vargo stoį°, Juz° nusiauksindamos be 
nu įsigijimu ir tuo tikslu liepos 
24 d. p. Skruibio ūkyje ruošia 
gegužinę, į kurią autobusas iš 
eis nuo AV bažnyčios 9 vai. ry 
to. V>si kviečiami dalyvauti.
F. PINKEVIČIŪTĖ, atosto 
gaudama vieši Hamiltone, bet Paruošti posėdis įvyks liepos 
šį savaitgalį laukiama su sesu 20 dieną, trečiadienį, 8 vai. v., 
te ir švogeriu pp. Kažmėkais Aušros Vartų parapijos salėje, J° 
jau Montrealy. 1465 de Seve, dalyvaujant Sei
PP. NORKŲ šeima iš 1— 
no vieši tėvijoje-uošvijoje 
pp. Salalas Ville Lasalle. Čia ba jų pavaduotojams ir organi 
jie leidžia ilgesnes atostogas, zacijų atstovams. Šio susirinki 
PP. JUODVIRŠIAI vyksta į 
Čikagą, į dr. Juodviršio vaiko 
krikštynas ir paatostogauti, 
P. KAČERGIUS atostogų pra

Kuzma.
— T. Placidas išvyko j New 

York parvežti dail. V. Kasu 
bos Prisikėlimo bažnyčiai dary 
tų stovylų.

— Kanados Moksleivių atei 
tininkų stovykla bus Wasaga 
vasarvietėje, prasidės liepos 30 
d. ir baigsis rugpj. 7 d. Atlygi 
nimas dienai 1,50 dol. Regist 
ruotis galima klebonijoje telef.: 
KE 0621 ar KE 0977.

KLB TORONTO APYL. 
PUSMEČIO APYSKAITA

$$— Sekantį savaitgalį K.L.S.
nybe traukė mūsų žmones į lau S-gos Toronto skyr. valdyba Pajamos: 1954 m. likutis 946,06 
kus, traukė prie vandens, vi organizuoja narių išvyką į Ge Solidarumo mokestis . .481,—
liojo į vietovę, kuri taip artimai orgian Bay, netoli prie ateinan Vasario 16 minėjimo dalis

j suvažiavimo vie pelno .127,60
10% nuo org-jų parengimo

,Draugo“ skiltyse nese pelno .18,72
niai išgarbinta viena Toronto Spaudos min. parengimas 13,25
lietuvė studentė, mūsų žinio Liet. Dienos leid. skelb. 50,—
mis netik, kad nenori nieko be Įvairios .10,50
ndro su lietuviais turėti, bet ir Viso. . . 1647,13
savo pavardę nulietuvinusi yra. Išlaidos: Raštinės reikal. 44,28 
Tokių mūsų tarpe nedaug. Nuoma už pat. L. Nam. 120,—

— Į Pasaulio Latvių Studen Maironio šešt. m-los išl. 250,— 
taus, augo puošdamiesi įvairia tų kongresą, įvykusį liepos m. Lituanis. kurs, išlaikyti 130,— 
spalviais stogais ošiančio miš 2, 3 dd. Toronte buvo pakvies Mokytojų suvaž. paremti 25,— 
ok paunksmėje. tas ir dalyvavo K.L.S. S-gos Baltų Feder-jai paremti 25,—

Kažkaip ten užklydęs at atstovas. ... Toronto Chorui „Varpas 
kreipė savo dėmesį Toronto Šv. .Studentai ra£'nami sekti paremti 
Jono parap. klebonas ir susirū ” 

kad torontiškiai besike na™9 
Hamilto me5Fo “PrezMiumuY, D"ienai Pa pindami karštame smėlyje ir 

, pas ruošti Sekcijų pirmininkams ar besimirkydami krikstoliniame 
Čia ba iu pavaduotojams ir organi vandenyje pradeda užmiršti ki 

tus reikalus... Ypatingai sekma 
dieniais, kas kiekvienam kata 
likui pridera ir net privaloma...

Turėdami omenyje gausėjan 
čią bendruomenę, žemės savi 
ninkai (pardavėjai) rado reika

miela lietuvišku platumu išsiil čio studentų 
gūsiai sielai. tos.

Sekančiais metais ir kitais 
1 augo ir daugė 

jos, kur nerimstančios bangos jant lietuviškiems sklypų savi 
savo putotu paviršiumi be per ninkams, pradėjo dygti vasar 

namiai. Nežymiai, vienas po ki 
to, ištaignigesni ir kuklučiai, 
savo rankomis suręsti ir kitų 
padaryti, kaip grybai po lie

sileidžiančiog saulės žaroje ir 
ištirpdamos tamsiai melsvoje 
vandens beribėje.

" jį, T 1

TREČIĄJAI KANADOS 
LIETUVIŲ DIENAI

mo metu bus patiektos su Šven 
te susijusios sąmatos bei susta 
tyti detalizuoti planai,

S, Nąginionis, 
Prezidiumo Pirmininkas,o -j-- . ,v 1 - - r'reziuiujno jrirmiiu linas, munai

A. Stankė-Stankevičius yra pa leisti išvyksta į Čikagą peš gi MAČIUKO Mamerto, siuvyk linga keletą sklypų padovanoti,

— Studentai raginami sekti paremti ..........................100,—
Tėviškės Žiburiuose“ spausdi Spaudos min. išlaidos ..13.25 

skyrelį Įvairios .............................. 21,30
Viso. . .728,83 

Kasoj yra. . . 918,30
Apylinkės V-ba.

DR. KAVOLIS IŠVAŽIUOJA 
laikinai į JAV liepos 16 d. Pir 
mą savaitę jis dalyvaus Jungti 
nės Liuterionių Bažnyčios misi 
jose Augustana Liuteroniti baž 
nyčios kunigų seminarijoje St. 
Peter, Minnesota. Antrą savai

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E. 

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

RA 2-5229.

DR. J. š E G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11-j— 1 
arba pagal susitarimą.

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

DANTŲ GYDYTOJAS' 3

DR. J. MALIŠKA 

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

Tek: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir 
: AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

į DR. R. C H A R L A N D
956 SHERBROOKE E.

Tel.: FR 7684. EX8822

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

akademiškąjį 
„Studentiškuoju Keliu“ ir ku 
ris pasirodo kiekvieną antrą mė 
nėšio savaitę. „Nepriklausomo 
je Lietuvoje“ — „Studentų gy 
venimas ir veikla“.

— Ruošimas studentų šuva 
žiavimo reikalauja nemaža iš 
laidų, kurių tuščias s-gos iždas 
neįstengia padengti. Tikimasi, 
kad lietuviškoji visuomenė, o 
ypatingai augštuosius mokslus , , „ , „ -
baigę: inžinieriai, daktarai, dva dalyvaus Pasaulio Bazny 
siškiai ir kt. šį studentų užsi 
brėžimą finansiškai parems. 
Aukas siųsti K. L. Studentų Są 
jungai: 230 Salem Avė., Toron 
to, Ont. a.

PRIGĖRĖ BERNIUKAS
Torontiškių ponų Bilietau 

čių sūnus, sekmadienį besimau 
dydamas Toronto Sunnyside 
miesto maudyklėje, pasitraukęs 
nuo savo tėvo, pasinaudojo gi 
lesne vieta, visai nemokėdamas 
plaukti, ir paskendo. Berniukas 
10 metų amžiaus. Ištrauktas iš 
vandens, buvo bandyta jį at

los abonentų premija aną penk dar keletą pačiam klebonui pa 
tadienį negalėjo būti paskelb sirūpinus, gavosi nemažas plo 
ta, nes buvo šventė ir neišėjo tas stambiais medžiais apaugu 
laikraštis, taigi, šį penktadienį šio miško.
laimėjo du numeriai — Marty Kylant naujoms idėjoms, ke 
nas Rauka, turįs 95 abonimen lėta savaitėlių teko nuoširdžiai 
tą ir Jonas Baltrušaitis, turįs patriūsti, patiems kunigams ir 
57 abonimentą, talkininkams braukiant nuo vei
P. LABUCKAITĖ iš Bostono do gausiai besiliejantį prakaitą 

ir ginantis (tik pavasario me 
tu) nuo įkyriai puolančių uo 
dų, patogus kampas prie Wasa 
ga Beach-Collingwood kelio ta 
po parengtas statybai.

Karštos iniciatyvos ėmėsi 
statybininkas Ropė. Talkinin 
kaujant parapijiečiams, pagal 
architekto Kulpavičiaus projek 
tą išaugo didžiulis pastatas, 
tuo tarpu numatytas įvairiam 
atostogaujančių pasinaudoji 
mui.

Nežiūrint, kad pastatas erd 
vus ir bus naudingas dėl jo pro 
jekto tektų gal ir pasidžiaugti, 
nes čia savoje aplinkoje turėsi 
me tikrą lietuvišką klojimą su 
pakraščiais nusileidžiančiomis 
peludės pastogėmis.

Šiaip ar taip, bet patys pir 
mieji iniciatoriai susidomėję 
šia veita ir nemažai rūpesčio 
šiuo metu įdėjęs klebonas Ažu

tis, ilgesnį laiką serga namie.
P. MONSTAVIČIUS, ilgesnį pravažiuodama su kitais tautie 
laiką sirgęs, pamažu taisosi ir čiais lankėsi Montrealy ii vie 

Sėjo pas pp, Judzentavįčius, 
PP, GASIŪNAI per p. Baltru 
konį nusipirko 8 šeimų namus.

sveiksta.
STUDENTAI iš Toronto, p, 
Banelis ir Vaškys, šio mašina, 
buvo atvykę į Montieali už 
megzti glaudesnių ryšių su 
Montrealio studentais ir ta pro 
ga lankėsi, stud. Puzarausko ly 
dimi, NL redakcijoje ir domėjo 
si studentų skyrium „Studentų 
gyvenimas ir veikla“.

VASAROTOJAMS:
Išnuomojami vasarotojams 
kambariai prieinama kaina

Mozūraičio ūkyje
Susitarti skambinti CA 5513,, 

vakarais.

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI
Montrealio priemiesty par 

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

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

LIETUVIŲ VAIKUČIŲ VO 
KIETIJOJ PROBLEMOS.
Jau keletą stovyklų aplan 

kiau ir įsitikinau, jog jų būklė 
nepergeriausia. Vienam kamba 
riuky ir dabar dar gyvena po 5 
ir 7 asmenis. Vaikučiai sugul 
dyti sienose ant lentynų. Dėl 
blogo maisto ir oro trūkumo 
jie pageltę ir sunykę ir apserga 
džiova. Dvasiškiai — kapelio 
nai ir organizacijos daro žygių 
vasaros metu išgabenti iš tų ne 
laimingų stovyklų vaikučius į 
erdvę į miškus jų sveikatai pa 
taisyti. Neturintieji lėšų krei 
piasi į mane, kaip BALFo Pir 
mininką, prašydami materiali 
nės pagalbos Šiam svarbiam rei balis atskleidė naują lapą To 
kalui. ronto lietuvių gyvenime. Čia

Nuoširdžiai kreipiuos į geros jau randame gatvių pavadini 
širdies ir valios Amerikos lie mus, primenančius mūsų Nidą 
tuvius, po kiek kas galite, pa ir džiaugsmo išsireiškimui Dai 
siųskite per BALF Centrą 105 ną, Taip pat žinome, kad nu 
Grand str., Brooklyn 11, N. Y., pirktų sklypų skaičius jau gero 
aukų Vokietijoj tremty tebesan kai perkopė per 200 skaitlinę, 
čių vaikučių vasaros stovyklo o įvairiaspalvės vilos pasiekė 
ms išlaikyti. trečią dešimtį. X 1082 Bloor W. Toronto 4.
Kun. Dr. Prof. J. B. Končius. Todėl netenka stebėtis, kad g . rytU8 nuo Duffcrin St.

čių Tarybos ruošiamose misijo 
se kunigams Green Lake, Wis 
consin. O trečią savaitę jis atos 
togaus Čikagoje. Pamaldas To 
ronte jis vėl pradės laikyti rug 
pjūčio 7 d.

MIRĖ P. KUZMICKAS
Širdies tramboze praėjusį 

pirmadienį Toronte savo na 
muose staiga mirė a.a. P. Kuz 
mickas. Velionis yra alytiškis, 
Kanadoje per keletą metų buvo 
kanadiečių mokyklos sargu.
KURIASI VASARVIETĖJE

Šiais metais itin didelis to 
gaivinti, atrodo, kad buvo lyg rontiečių skaičius perkasi skly 
rodęs gyvybės ženklų, bet re pUS jr stato vasarnamius gražio 
zultate, atvežus į šv. Juozapo Ii ' ~
goninę, daktaro buvo konsta 
tuota mirtis.

savaitgaliais tautiečiai nuosavo 
mis mašinomis šimtais be pers 
tojo traukia prieš porą metų už 
baigta autostrada, nekreipda 

mi dėmesio į 90 mylių atstumą, 
kad tik galėtų tinkamiau pail 
sėti lietuvišką Palangą prime 
nančioje Springhurst vasarvie 
tėję. Sig. Pranckūnas.

$ Raštinė: OLiver 4451 $

je George and Bay ežero pa 
krantėje Wasagoje. Šiomis die 
nomis prie pat ežero kranto lie 
tuvių centre įsigijo sklypus dr. 
A. Pacevičius ir vaistininkas J. 
Margis.
A. KANTVYDAS, atsiliepda 
mas į San Francisco Kubos ats 
tovo kalbą, užjaučiančią rusiš 
kojo. okupanto persekiojamąją 
Lietuvą, p. Nunez Portuondo 
pasiuntė padėkos telegramą, į 
kurią Kubos atstovas labai šil 
tai ir užjaučiančiai atsakė.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. A. V A LADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

i ketvirtadieniais ir šeštadie 
miais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
j Tel. ME 2933

6351

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namu telefonu HE 7877.

UŽ $ 11.25 | 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 sk'-rhHt; HF 7920. vakarais RA 2-8407

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

Naujas kabinetas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

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

(kampa* Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefoną. WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo t—9 vai. va.
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