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Politinė įvykių savaitė
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA GENEVOJE, 

prasidėjus, liepos 18 d., pasibai 
gė liepos 23 dieną. Delegacijos 
jau sugrįžo į namus. Ir dabar 
vyksta konferencijos vaisių 
tarimas ir svarstymas.

JAV PREZIDENTAS 
EISENHOWERIS, 

didžiulės minios sutiktas aero 
drome pasakė, kad konferenci 
ja atidaranti naujus kelius ir 
naujas galimybes. Sekretorius bedamas per radiją ir televiziją 
Dulles pasakė, kad konferenci pasidžiaugė, kad Genevoje ne 
joje atsiekta daugiau, negu bu sudaryta nė viena slapta sutar 

w vo tikėtasi. tis, tai ir kyla nusistebėjimas,
Akivaizdoje šių pasisakymų apie kokius laimėjimus „dau 

kyla klausimas, giau, negu laukta“, kalbėjo p.
KOKI GI ŽENEVOS KONFE Du.įlc.s? ...

RENCIJOS LAIMĖJIMAI? VoklF?J^ su->un£irnas ™sa 
ms neaktualus ir su juo reikią

Prezidentas Eisenhoweris, dar palaukti (kol rytinė Vokie 
plačiau kalbėdamas per radiją tija bus galutnai suvirškinta) ; 
ir televiziją, jau minoriškiau nusiginklavimas — nieko nau 
kalbėjo apie konferenciją. Jis ja. Europos saugumo klausi 
beveik jokių laimėjimų jau ne mas suvedamas j tai, kad turi 
minėjo'. Jis kalbėjo, kad viskas būti panaikinta Šiaurės Atlan 
pareis nuo ateities. Galima sa to Sąjunga (sovietinė „kom 
kyti, kad Eisenhoweris pasakė pensacija“, jie panaikinsią 
tą pat, ką parašė Londono „Ti Varšuvos paktą, yra blefas, 
mes“ tai esą nes Maskva seniai valdo ir va

dovauja okupuotus kraštus) ; to ribų gyveną, fantus prašome tt. Todėl, kas interesuotas ture lonijų žodinės 
tarptauti

reikalams

Pasiruošimai 3-jai Lietuvių Dienai
ap

Deja, J
VISI VAKARIEČIŲ IŠKEL 
TI KLAUSIMAI IŠ RUSŲ 

SUSILAUKĖ „NIET“.
Mažiausiai realus, atominis 

klausimas, buvo vieinntelis, 
dėl kurio rusai pasisakė, kad 
jis reikia studijuoti. Visa kita 
rusai atmetė.

Kadangi Eisenhoweris, kai

Lietuvių Dienai, siųsti žemiau nurodytais adre ti klientų, gausių klientų, tie daug atvaizdų. Bet yra koloni 
: turėtų į Metraštį duoti savo jų, kurios nieko neprisiuntė.

Irena Lukoševičienė — Mac skelbimų. Interesuoti skelbi Kaikurios kolonijos atsakė, 
mus gali sutarti telefonu HE kad pas juos nėra tautiečių, at 

— 7920 arba pasiųsti paštu: 7722 vykusių į Kanadą prieš 1905 
George St., Ville Lasalle, P. metus., o Winnipegas atsiuntė 
Q., tiktai nedelsiant, nes po sa visą jų sąrašą, taip gi Britų Ko 
vaitės jau bus vėlu.

GALUTINAI SUSITARTA 
dėl sporto salių Liet. Dienai.

Daug rūpesčio ir vai go ture 
ta su Lietuvių Dienos Šiaurės 
Amerikos Krepšinio Turnyrui 
salių parūpinimu, nes protes 
tantų globoje esančios salės 
sekmadieniais ir šventadieniais 
visai neišnuomojamos.

kuri įvyks Montrealy, pasiruo sais: 
Šimas vyksta visu tempu.

Paskutiniame komiteto posė donald College A—9, P. Q. 
dyje priimtos sąmatos ir pla Skolastika Remeikaitė 
čiau aptartas Liet. Dienos tar 1142 Allard Ave. Verdun, tel. 
nybos reikalas. Numatyti infor 
maeijos reikalai. Ruošiamas 
specialus situacijos žemėlapis 
ir miestų planas, kuris padės 
atvykstantiems orientuotis 
mieste ir susirasti reikalingus 
Dienai taškus.

ORGANIZUOJAMA 
LOTERIJA.

Kad būtų III-ji Lietuvių 
Diena įdomesnė ir sėkminges 
nė, rengėjai yra pavedę loteri 
jos sekcijai surengti baliaus 
loteriją. Be visuomenes para 
mos mes nieko negalėtume pa 
daryti, todėl visus lietuvius pra 
šome kuo skaitlingiausiai prisi 
dėti aukomis bei fantais.

Visuose Montrealio miesto 
rajonuose yra atstovai, kurie _ 
ms galima fantus Įteikti arba gyti, šį tą nusipirkti, pas savus 
paskambinti telefonu. Už mies lietuvius, užeiti, apsinakvoti ir

lumbijos apylinkė.
per
dar

930

Po 6-3837.
Jonė Rimkevičiūtė — 6423 

Briand St., Ville Emard, tel. 
HE 3285.

Sofija Zemleckienė — 630 
Chatelain St., Rosemount, tel. 
TU 2769.

Karolina Kubilienė
Moffat Ave, Apt. 3, Verdun.

Kostas Toliušis—1907 Egan
Ave, Ville Emard, tel. PO 
6-5322.

Ona Stankūnaitė—207—4th
Ave, Ville Lasalle, tel. HE 
7398.

DIENOS TARNYBOS
REIKALAI

Atvykstantieji, žinoma, atvy patalpos ir meno parodai 
ke norės pasinaudoti ir tautie 
čiu patarnavimu, norės paval METRAŠČIO PARUOŠIMAS 

‘ H VYKSA

Jeigu kas 
šią savaitę atsiųstų žinių, 
galima būtų jas sunaudoti.

PASKUTINIAI 
PASIRUOŠIMAI

Šį penktadienį, Montrealy, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
šaukiamas nepaprastas Montre 
alio Seimelio susirinkimas, 8 
vai. vak. Bus pranešimas apie 

Dėl šio reikalo mes turėjome pasiruošimus 3 L. Dienai ir 50 
išnuomoti tris 
Universiteto, 
W.;
3461 Durocher Str. ir Ecole 
Normale Jacques Cartier, 1301 
Sherbrooke St. E., kurioje bus

sales: Mc Gili metV įsikūrimo sukaktuvėms 
475 Pine Avė paminėti ir bus padarytos visos

Catholic High School,

„DARBAS ATETYJE”. . . ..atomo panaudojimas
Verta peržvelgti konferenci niu mastu ir taikos 

jos eigą, pradedant pasiruoši tiktai studijuotinas; pavergtų 
mais. jų kraštų išlaisvinimas, pasak

Konferencijai klausimus ruo Maskvos diktatūros, „tai kiši 
šė specialūs ekspertai. Jų dar masis į svetimų valstybių vi 
bą galutinai užbaigė JAV, DB daus reikalus*.... 
ir Prancūzijos užsienių reika ,, , , ___
lų ministerial, o šių nutarimus KAI RUSIJOS DELEGACI 
ir nusistatymus dar aprobavo ATMETĖ VAKARIEČIŲ 
Atlanto Są-gos ir Europos va PASIŪLYMUS, 
karų bendruomenės užsienių tada DB premjeras A. Edenas 
reikalų ministerių susirinki Eisenhowerio 8 punktus perve 
mas. Taigi, Vakarų valstybių dė į 4. Bet ir tie 4-ri punktai ne 
galvos Į Genevos konferenciją judėjo iš vietos, nes jie Rusijos 
nuvyko su aiškiais ir tiksliai 
formuluotais konferencijos die 
notvarkės punktais.
VAKARIEČIŲ PROGRAMA, 
kiek ji viešai buvo skelbiama, 
buvo ši: pirmu klausimu buvo 
pastatytas Vokietijos sujungi 
mo klausimas ir ~ 
saugumo, kaip 
mas. Kiti klausimai 
plačiąjai visuomenei nebuvo pa 
sakyti. Bet apytikriai buvo kai 
bama apie satelitinių valstybių 
išlaisvinimą ir apie nusiginkla 
vimą.

AMERIKOS PROGRAMA 
PLATI.

JAV delegacijai išvykstant i 
Genevą, Eisenhoweris išdėstė nes paprastai JAV prezidentas 
net 8 punktų programą, kurio teišvykdavęs vien karo ir tai ėmė nutarimą, 
je svarbiausia buvo: 1) Vokie kos reikalais. Atrodo, kad tai atlyginimas už darbo valandą 
tijos sujungimas, 2) taikos ir bus ir paskutinis išvykimas, būtų 1 doleris, 
saugumo garantavimas, 3) Pa 
vergtųjų kraštų išlaisvinimas, 
4) nusiginklavimas, 5) atomi 
nės energijos sutarptautinimas 
ir 6) geležiėns uždangos pake 
limas ir kt.

Reikia pabrėžti, kad prezi 
dentas Eisenhoweris, naudoda 
mas pavergtųjų tautų išlaisvi 
nimo teigimą, nepavadino, ko 
kių būtent tautų bei valstybių, 
bet bendrai pasakė, kad

REIKIA IŠLAISVINTI 
r VALSTYBES, KURIOS

BUVO LAISVOS IR 
SAVARANKIŠKOS.

Taigi į šią kategoriją įėjo 
Pabaltijo valstybės. C 1 
teigti, kad tikrai jis turėjo gal 
voje ir Pabaltijo valstybes, no 
rs atvirai sakant, Europos vaka 
ruošė dėl to buvo kitokių nuo 
taikų. Ten, lyg ko geresnio vi 
liantis, „nenorima buvo per 
daug rusų erzinti“. ------------------ ------r--------r-• - . .. ... T. .. -. - .

Taigi, JAV prezidento pro ekstra pasiūlymą: atidengti Ru tovų konferencija, kuriai pirmi Lietuvos okupacijos, kurią ru 
pramos punktus galima tiktai sijai savo apsiginklavimo pla ninkavo kanadietis Robertson, sai įvykdė jėga ir net min. patalpų iškilmingas atidarymas 
užgirti ir nuoširdžiai pasidžiau nūs ir leisti is lėktuvų fotogra — Italijos min. J . . : - 
gti, kad Čia teisybės ir objek fuoti įsitvirtinimo punktus, pa sudarytas Segni, gavo pasitikt ra.

Europos 
neatsieja 

tiksliau

imperialistams nepriimtini. Jie 
dĮėjo pastangų, kad dar dau 
giau galėtų pasigrobti valsty 
bių. Juk kai Genevoje vyko 4 
konferencija, Laose komunis 
tai vykdė naują agresiją.

Faktinai, Genevos „laimėji 
mas“ yra tiktai tas, kad
SOVIETAI AMERIKIEČIUS 

IŠPRIEVARTAVO,
nes vis dėlto Amerika 
nistine Kinija atsisės 
Genevoje prie bendro 
tis...

JAV prezidentas, 
mas į Genevą pabrėžė, kad tai 
yra pirmas toks atsitikimas, 
kad JAV prezidentas išvyksta 
j tokios rūšies konferenciją,

su komu 
toje pat 
stalo tar

išvykda

siūlymas...
Tai dar vienas įrodymas, kad 

su Maskvos satrapais nėra jo 
kio susitarimo, ir negali būti.
KONFERENCIJA DAUGIAU 

ŪŽĖ.
Rusai buvo atvež

goną vodkos, kaviaro ir rusiš rodą iš viso pirmoji 
ko šampano. Baliavojo, gėrė ir Amerikoje. Nacionalinės Meno 
ūžė. Nesigailėjo niekam tų gė mokyklos parodų salėn atvyko 
rybių, išspaustų iš Rusijos dar J. E. Vyskupas V. Brizgys, ku 
bo žmonių, bado, skurdo, aša rį pasitiko min. Mejeris, kun. 
rų, kraujo ir gyvybių sąskaita... J. Janilionis, būrys lietuvių ku

Rusai moka ūžti. Caras taip nigų, lietuvių kolonija ir minia 
nelėbavo, kaip lėbauja diktato brazilų. Iškilmių apeigos buvo 
riai — „geriausios partijos po trumpos, bet labai iškilmingos 
nai draugai“....
TRUMPOS ŽINIOS
— Kauno politechnikos insti 

tūtą šiemet pabaigė 306 inžinie 
riai 17-kos specialybių. Daugu 
mas jų išsiųsti dir'bti Į Rusijos 
gilumą. Lietuvoje jiems darbo gų ir garbingai atstovauti lie 
nėra, nes čia rusinimo tikslais tuvių tautai. Trumpa maldele 
atgabenti rusų inžinieriai. vyskupas pašventino Lietuvos

— Nehru susirūpinęs šaukti vėliavą su Šv. Kazimiero at 
Azijos valstybių konferenciją, vaizdu, kuri paliks kaip simbo

— DB užs. reik. min. Mac lis lietuvių dalyvavimo 36-me 
Millan pareiškė dėl Genevos Eucharistiniame Kongrese. Po

reikalingos tam fotografijos.
Visoms organizacijoms, ku 

rios dar neturi savo foto, pata 
riama tuo pasinaudoti, atvykti 
suminėtam laikui į AV salę ir 
čia galima bus visiems nusifoto 
grfauoti: mokykloms, kursams, 
abiturientams, sportininkams, 

Gauta iš kaikurių lietuvių ko skautams, organizacijų valdybo 
medžiagos ir ms ir tt.

NEPAPRASTAS LIETUVOS KANADOS POLIO SKIEPAI
RELIGINIO MENO PARO

DOS PASISEKIMAS
Rio de Janeiro, 1955.VII.18.

VEIKIA GERAI
Kanados Parlamente Sveika 

tos min. P. Martin tvirtino, 
36-to Tarptautinio Eucharisti kad iš 880.000 paskiepytų Ka 

___  1____ L- ~ j nados vaikų Salk serumo skie 
de Janeiro, garbei buvo atidary pais prieš polio ligą, nėra nė 

visą va ta Lietuvos Religinio Meno pa vieno atsitikimo, kad būtų pa 
lotynų stebėtas poliomyelitis.

Mr. Martin sakė, kad skiepi st.

nio Kongreso, vykstančio Rio

ir prasmingos. Vysk. Brizgys 
labai turiningoje kalboje pade 
kojo' brazilų tautai už svetingu 
mą ir lietuviams už darbštumą 
ir sugebėjimą tokiomis patrauk 
liomis pritmonėmis, kaip me 
nas, Įgyti Lietuvai daug drau

IR TEN IMPERIALIS 
TINĖ PROPAGANDA.

Dar papildydamas tilpusią 
„N. Liet.“ Nr. 26 (426) žinu 
tę „Lenkų radijas Buffale, N. 
Y., noriu pridėti, kad iš Buffa 
lo, M. 
stoties 
ištisai pakartotas lenkų muzi

Korpanto lenkų radijo 
birželio 20 dieną buvo

. __ Smielowkio ir Henriko
jimo programa yra sustabdyta Wartos pasikalbėjimo reporta 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais, žas, pilnai, kaip kad buvo per 
kada paprastai skaitoma, kad duotas tarptautiniu siųstuvu 
šie mėnesiai yra šio sligos sezo („Wolna Europa“) į Lenkiją, 
nas. Programa bus vykdoma Tame pasikalbėjime kelis kar 
vasarai pasibaigus. tus kartoti žodžiai „Wilno, Lw

Ramus ir padrąsinantis rei Ow" įr pabaigoje palinkėta su 
kalo išdėstymas yra visai prie sitikti lenkiškose žemėse. Tas 
šingai Jungtinių Valstybių pra aiškiai parodo, kad tarptautinį 
ktikai, kur skiepai buvo gamina siųstuvą lenkai naudoja dar ir 
mi kelių komercinių firmų, Ka savo imperialistinei propagan 
nadoj Salk skiepai visi buvo ga dai prieš savo nelaimės drau 
minami Connaught^ laboratori gus. Ar žinoma tas mūsų wa 

shingtoniškiams? Gal ir čia p. 
Jurgėla numato „gyvybinį inte 
resą, kuris reikalauja skaitytis 
su Lietuvos egzistencija?“

Taip pat iš tos pačios lenkų 
radijo stoties redakt. Bohdan 
Pawlowicz liepos 1 d. politi-

jose. Griežta kontrolė ir patyri 
mas gaminant tokius skiepus 
Įvairioms kitoms ligoms davė 
Kanadai saugių ir, reikia many 
ti, veiksmingų anti-polio vais 
tų.

Connaught labboratorijos ga
mina įvairius skiepus prieš įvai nėję apžvalgoje palietė ir Liub 

konferencijos, kad žmonija įsto atidarymo apeigų apžiūrėta pa rias ligas daugiau kaip 40 me hno unijos svarbą. Jo nuomo 
ja j ilgų jieskojimų fazę.

— JAV seimas ir senatas pri
kad mažiausis

rodą. Visi svetimtaučiai, apsi Ir ais laikotarpis davė nepa ne, ji Lenkijai ir Lietuvai yra 
lankę parodoje, buvo nustebin lyginam9 inąšą preventyvei medavusi 300 metų brolišką sugy 
ti ir laba idomėjosi Lietuva ir 
dabartinėmis jos kančiomis. 
Lietuviai, net ir svečiai iš Sao 
Paulo, aiškino ir atsakinėjo i 
klausimus. Kada buvo uždary 
tos parodos durys, minia stove 
jo prie rūmų durų, nesiliduda 
ma kausinėti apie Lietuvą. Pa 
rodą truks Ilgi liepos 28 dienos.

Parodą surengė Lietuvos Pa 
siuntinybė, visiems lietuviams 
patriotams

dicinai. Iš šių laboratorijų yra venimą ir bendru darbu atnešu 
gauti skiepai, toxoidai, insuli si nemažai naudos. Tik tie, už 
nas, antibiotikai, ir kiti prepa 
ratai naudojami kovoje su dif 
teritu, raupais, anemia, tymais, 
arthritis, paralyžiumi ir kit.

Tikimasi, kad su pagalba Co 
nnaught Įstaigų poliomyelitis 
bus toks pat retas svečias Ka 
nadoje kaip difteritas ar šiltinė.

(CS)

kulisi^tiai . '(superftstyčne) ele 
mentai jas suskaldė ir suardė bi 
čiuliškus santykius, kurių ir 
šiandien pasigendama, nors len 
kai buvo ir yra nusiteikę prie 
teliškai ir visuomet pasiruošę 
patarnauti.

Jeigu būtų teisybė, tokiu pa 
sisakymu iš lenkų pusės, tikrai 
reiktų pasidžiaugti. Bet tikru 
moję žodis ir lieka žodžiu, o 
darbai ir faktai rodo visai prie 
šingai.. Matyti, p. B. P. ir sa 
vo vykdomą agitaciją už prisi 
jungimą lietuviškų žemių skai 
to prietelišku darbu. Gi mask 
viškiai žodeliai ir švelniai skam 
ba, o ką matėme tikrumoje. Ar 
jau ir Varšuva seka panašiomis 
pėdomis? Taip, imperialistas 
nuo imperialisto nesiskiria, j. d. 

į kurias atsilanko per tris šim ATEITININKŲ stovykla bus 
tus tautiečių. Ši salė, kuri tai Wasaga vasarvietėje. Ji prasi 
pina iki trijų šimtų žmonių, va dės liepos 30 d. ir baigsis rug 
saros metu bus naudojama lie pjūčio 7 d. Atlyginimas dienai 
tuvių visuomeninei veiklai. 1.50 dol. Registruotis galima 
Prie salės yra įrengta moderni klebonijoje etlef.: KE 0621; 
virtuvė ir artezinis vanduo. Šių KE 0977.

i — Kun. M. Tamošiūno pa 
— Italijos min. kabinetas, pirm. A. Merkį ištrėmė į Sibi įvyksta šį sekmadienį, liepos stangomis nuo liepos pradžios

~ . 31 d., 11 vai. pamaldų metu. Kolumbijoje pradėjo veikti lie
gyvumo bei moralės klausimai kaitomis už tas pat trfses Rusi jimą. — „Times“ rašo, ka£ po 4 Šventės išvakarėse šeštadienio tuviška radijo valandėlė, per
buvo respektuoti visu šimtu joje. Į tai rusai nieko neatsakė, antras povandeninis atominis konf. rytai liko atsiskyrę nuo vakare vasarotojams rengia Medehno valstybinę radijo sto
porcentų. bet tai jiems nesvarstytinas pa laivas „Seewolf“. Vakarų. mas satinus paiengimas. tį.

nes
KOMUNISTAI SUVEDŽIO 

JO VAKARIEČIUS.
Kalbant Eisenhowerio kai 

ba, Genevoje štai kas laimėta: 
pažintys su Rusijos valdžia... ir 
ateities... galimybės.

„Viskas pareis nuo ateities“, 
pasakė Eisenhoweris. Ateitis 
parodys intencijas ir tikrą pasi 
ryžimą.

Konferencijos baigiamajame . . „ . . __
protokole pasakyta, kad spalio gresas> kuriame lietuvių paro jė dideles ovacijas, kurių nepa 
mėnesį Genevoje susirinks 4 ^a tur* didelį pasisekimą. jėgė sulaikyti nei policija. Ru 
užsienių reikalų ministerial ir — Plačiai paminėtos dviejų sai šaukė už draugystę su ame 
bandys svarstyti Vokietijos metų Varkutos sukilimo sukak rikiečiais.

' “ » ir sujungimo klausimą konferen tuvės. — Rusijos komunistų eks
Galima cijos nurodytomis gairėmis: — Genevoje 4-rių konferen kursija važinėjasi po Ameriką 

Vokietijos sujungimo ___1 . .
mas drauge su Europos saugu atstovų, 
mo klausimu, paliekant pačiai

— JAV senatas priėmė rezo 
liuciją, kuri reikalauja Mask 
vos pavergtoms tautoms ir vi 
soms buvusioms laisvoms vals 
tybėms laisvės. Ši rezoliucija 
pasisako ir prieš bet kokį kolo 
nializmą.

— Yra gandų, kad Argenti patriotams talkininkaujant, 
nos prezidentas Peronas pasi Tvarkė Petras Babickas.
trauks. — Dniepropetrovske, kur

— Liepos 17 d. Rio de Janei lankėsi JAV ūkininkų delegaci 
ro atidarytas Eucharistinis kon ja, minia rusų ir studentai iškė

TORONTO 
VASARVIETĖS 
ATIDARYMAS

Springhurst vasarvietėje 
prie Wasagos Georgian Įlankos 
smėlėtame krante besikurian 
tiems lietuviams šv. Jono Kr. 
parapija pastatė jaukią salę, ku 
ri naudojama lietuviams. Vasa 
ros metu sekmadieniais atosto 
gaujantiems lietuviams salėje 

klausi cijoje dalyvavo 1500 spaudos ir žiūri, kaip dirba JAV ūkinin laikomos lietuviškos pamaldos, 
kai. Daugeliu kuo rusai stebisi. 

~ į — Kardinolas Mindcenty pa — Amerika plačiai paminėjo 
Vokietijai apsisprendimo* teisę leistas iš kalėjimo, bet Įkalintas 15 metų sukaktuves nuo tos da 

. tos, kai JAV valst. rekretorius
Summer Wallace oficialiai pa 

Eisenhoweris buvo padaręs pakto valstybių parlamentų ats reiškė, kad JAV nepripažįsta

dėtis su kuo nori, arba su nie klebonijoje, 
ku. — Paryžiuje įvyko Atlanto
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DIDELIS NEAPDAIRUMAS

Veda sktn. inz. J. Bulota.

KANADOS RAJONO SKAUTŲ VADŲ SĄSKRYDIS IR 
PASAULINĖ JAMBORĖ.

LSB Vyriausiasis Skautinin pjūčio 27 d. iškyla į Jamborę 
kas v. s. Stp. Kairys Toronte — dalyvaujama organizuotai, 
sušaukė Kanados rajono tunti Rugp. 28 d. 10 vai. pamaldose, 
ninku - vietininkų sąskrydį. 1 vai. — pietūs, 2 vai. — pobū 

Psktn. St. Naginionis prane vis, 5 vai. vak. laužas visuome 
šė apie pasiroušimus dalyvauti nei ir 7 v. v. išsiskirstymas, 
pas. sk. Jamborėje. Monrtealio Skautų vienetai iškylon at 
tuntas jon siunčia savo skautų vyksta kompaktiniais vienetais 
skiltį. Jamborės. mokestis vie iš savo vietovių ir savo susisie 
nam skautui 60 dol. (kartu su kimo priemonėmis. Jamborės 
kelione). Lėšos šiai reprezenta metu visos viešojo susisiekimo 
cinei skilčiai buvo telktos Mont priemonės bus labai apkrautos, 
realyje, tačiau jų dar nepakan Atvykę traukiniais ar autobu 
ka. Ją parems LSB Vadija iš sais teskambina iškylos vado 

Po Jambores fondo, iš likučių po vui į Niagara Falls arba p.

Neužmirskimė atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOK4 IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIUSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

Prasčiausios vietos.., 
Maskvoje?

V. Andrulis „Vilnyje“ rašo: 
„Tarybų Sąjungoj galima ras 
ti ko jieško-jai. Maskvoj galima 
rasti plačias, švarias gatves, 
žmonės gražiai atrodo, mote 
rys rėdosi ir tt. Kas nori blogo

„Laisvei“ kepurė dega. . . 
Ne veltui žmonės sugalvojo 

patarlę: „Ylos maiše nepaslėp 
si“. Taigi, kaip komunistai be 
garbina sovietinį smurtą, kaip 
stengiasi tai paslėpti „taikos" 
maiše, o vis dėlto teisybė lenda 
iš to maišo.

Štai, Amerikos kongresas rasti, eina į praščiausias vietas, 
priėmė rezoliuciją, kurioje reiš ir tik jas mato“.
kiama užuojauta toms valsty Praščiausios vietos. . . Mask 
bėms, „kurios kenčia po sveti voje. . . Ir tai rašo Andrulis, 
mųjų okupaciją”. Nors ir nepa Tur būt jis todėl ir nevažiuoja 
sakyta, kas yra tie, kurie daro „į sovietinį rojų“, nes jeigu 
okupaciją, bet komunistų jau Maskvoje prasčiausios vie 
„Laisvė“ aiškiai supranta, kad tos, tai kas gi yra kitur? Bet 
tai yra ne kas kitas, bet Rusija, kaip či adabar Andrulis taip 
Komunistai net nesuabejojo, neatsargiai prasitarė, kad Mas 
kad tai yra Amerika, Anglija, kvoje yra prasčiausių vietų?. . . 
bet aiškiai ir tiesiai suprato, 

Tv, . . x. -. . . , . , kad tai yra sovietinė Rusija.
Iskylavietes Įrengimui kiek Teisingai suprato, nes, anot pa 

, 3 , vienas iškylautojas moka 1 dol. tarlės, komunistai iškart pajų
Kanados r. sk. vadų sąskiy Susisiekimo priemonės j Jambo fQ> kad ant ga2vų kep£rįs

ir •

NEJAUTIMAS ATSAKINGUMO
Tur būt Lietuvos nepriklau didelė kova su lietuvių tautą, 

somybės ir jos praradimo už Lietuvos atkūrimo proceso me 
hipnotizuoti, mes nustojome tu, užpuolusiais priešais. ~ 
rimtai, objektyviai ir prasmin Pirmojo Pasaulinio karo lietu stovyklų, o taip pat ir Toronto Bieliūnui į Wellandą. 
gai orientuotis. • ’ - ’’ • -w ,w ’ ‘

Tokia įžanga pradedant nori 
ma kalbėti apie labai jau įskau 
dusį mūsų nesiorientavimo reiš 
kinį. Juo nuostabesni, nes ir 
mūsų autoritetais ]_ _ 
mokslininkai į tai neatkreipia mes Vilniaus išsižadėjome? Ko ruošianti parodėlę ir propagan didesni puodai. Mažesnius in 
dėmesio. Kalba eina apie etno dėl, tat, lengva širdimi tūli „au dinius leidinius. Jamborės lan dus virimui teatsiveža vienetai,
grafinę Lietuvą. toritetai“ išsižada kitų lietuvių kytojams bus atidaryta pereina Maisto produktų bus galima

1 Ir moji stovykla — 18 mylių nuo pirktis pas ūkio šeimininką pi
kokia teise jie tai daro? Jambores (Niagara on the La giomis kainomis. Kava bus duo

Sakoma, niekas neamžina po ke). Psktn. O. Gešventas Jam dama nemokamai,
šia saule. Gali būti kad taip, borėje stovyklaus visą laiką ir 
Korektūras, jeigu jos būtų siu dirbs vertėjo etate, 
lomos, gal ir tektų aptarti. Bet '
tai jau ne atskirų geografijos džio dalyviai naujuoju kana rę ir kt. (jei savųjų neturėtų) de’ga*VaU
vadovėlių arba Lietuvos žemė dos rajono vadeiva išrinko pas apie 2 dol. — 2.50 dol. Mais S ’
lapių leidėjų reikalas. Tai būtų ktn. Stasį Naginionį iš Montre tas, jei maitinsis ne iš savo pro 
tautos atstovų arba valstybės alio. dūktų, apie 1.50 dol, dienai,
atsakingų atstovų reikalas. J" ___ ___

Dabar gi, kas ką sumanęs, be skautų stovyklą 8-sios pasauli gas uniformas. Iki rugpjūčio 1 jas smurtukas Pruseika „Vii žavėjęs
jokios atsakomybės jausmo, nės skautų Jamborės metų Ka dienos vienetai prašomi iškylos ny“ rašo:
kaip išmano ar neišmano, par nadoje, LSB Vadijos nutarimu vadovui psktn. P. Balsui pra „Vilniun grįžo 
celiuoja etnografinę Lietuvą, ruošiama 3-jų dienų savaitga nešti. 1) dalyvių skaičių, 2) at nio reikalų ministras 
kai ką atiduodami lenkams, kailio iškyla į Jamborę,—-prie Nia sakingo vadovo pavardę, 3) ar Urbšys. Grįžo ir buvęs atste tio politinio kalinio,
ką vokiečiams, kaiką rusams, gara on the Lake. reikės transporto į Jambborę ir vas Paryžiuje Petras Klimas ir drąsiai gali reikšti
kaiką latviams. Ir kokia teise? Iškylai vadovauja Niagaros 4) kaip maitinsis. buvęs smetoninės tarybos pirtis“^

Jeigu jau dedame žemėla 
pins ar aprašome Lietuvos ri 
bas, kuriose ji buvo nepriklau 
somybės laikais, tai būtinai tą 
turime įsakmiai ir pažymėti: to 
kia buvo Lietuva tokiais tai ūkis (telef. Welland 5906). Ji 
metais. Bet ji nebuvo apėmusi pasieknama: a) iš Queen Eliza

vių tautai nepasisekė realizuo tuntas parems iš savo iždo. Iš Visi vienetai atsigabena sa 
ti Steigiamojo Seimo teisėtų Toronto pabaltiečių sk. dr-vėje vo palapines su priedais. Kiek 
reikalavimų. Mes buvome nete į Jamborę vyksta pskltn. V. vienas skautas — įprastas sto 
kę net savo sostinės, kurią prie šernas, 
šas imperialistas laike okupa

vyklavimo priemones. Maistą
Lietuvos garsinimu Jamborė vienetai galės gamintis patys, 

pripažinti vęs Per 20 metų. Bet ar dėl to je rūpinsis speciali komisija, Tam bus parūpintos virtuvės ir 
neatkreipia mes Vilniaus išsižadėjome? Ko ruošianti parodėlę ir propagan didesni puodai. z'.„z

Andrulis taip

Mes žinome, (o kas nežino tautos etnografinių sričių? 
A - a • A V* • 1 W 1 •-« -X ^A A ^A A A A 4. AA A A» Z"A —

me, tai būtinai turime sužinoti, 
bent istorijos pradžiamokslį pa 
siskaitę), kad Lietuvos etno 
grafinės sritys apima plotus, 
kurie yra rytinėse Baltijos jū 
ros pakrantėse, tarp Baltijos 
jūros bei Vyslos žemupio vaka 
ruošė, Dauguvos vidurupio 
šiaurėje (jeigu latvių šakos ne 
jungiame į bendrą kamieną), 
Vyslos prieupio Narevo bei 
Dniepro prieupio Pinos pietuo 
se ir Nemuno bei Neries ištakų 
rytuose.

Kas turi bet kurį Lietuvos is 
torijos vadovėlį — Aleknos, 
Sruogienės, Totoraičio, Mairo 
nio, aš Šapokos redaguotą ke 
lių autorių vadovėlį, taip gi an 
glų kalba išleistus Pakšto bei 
Jurgėlos, — visur rasite tuos 
pačius duomenis apie etnogra 
finę Lietuvą. Pagaliau, tokių ži 
nių galima rasti enciklopedijo . . - - ---- -a---------------
se — anglų, prancūzų, ameri VISt* Hetuviskųjų, etnografinių beth kelio — prie Mont Rose

Kas Pruseikai patinka.
Komunistų pašliaužinis,

Nepavykus surengti didesnę Iškylos dalyviai dėvi tvarkin okupacijos ir smurto garbinto

Arba. . . moterys rėdosi. . . 
Matyt, Andrulis pirma manė, 
kad Maskvoje moterys nesirė 
do, atsieit — nuogos vaikščio 
ja, neturi kuo rėdytis. . . Na ir 
Andrulis!. . . Ir taip tu man pa 
sakyk teisybę apie Maskvą. . .

Pruseikos logika.
L. Pruseika „Vilnyje“ susi 

" > Meksikos ambasado 
riaus kalba Čikagoje: ,,Manuel 

buvęs užsie Tello didžiavosi tuo, kad Mek 
Juozas sikos kalėjimuose nėra nė vie 

Žmonės 
savo min

4) kaip maitinsis.
Iki pasimatymo Jamborės iš mininkas „baronas“ Šilingas, 

kyloje!
LIETUVIAI SKAUTAI VY 
KSTA IŠ TRIJŲ KRAŠTŲ į 

JAMBORĘ..
Šią vasarą Kanadoje- vykstan 

čioje pasaulio spautu jamborė smurtas, tiktai jis nei sau, nei M — XX * — fc— — A A A AZ VA a VA A A A A> A A —- — į-— -— A~W— ~ A A t J
konų ir kt„ kur tos ribos pažy PjotlF Buvo. neteisingose, lietu House sukti į R.R. 1 ir važiuo je Lietuvos Skautų Broliją ats savo draugam to nenori taiky 
mėtos ir žemėlapiuose. Tat, at viP tautai jėga primestose ribo ti Wellando link apie 6 mylias; tovaus trys skiltys. Vieną siunti. Andrulį išsijuosęs gelbsti 
rodo, klausimas turėtų būti aiš "" 
kus. Aiškus visiems, kas tiktai 
bent kiek domisi savo istorija, 
etnografija, bendrai 
tauta.

Iškylai vadovauja Niagaros 
Žalgirio- vietininkas pasktn. P. 
Balsas, 2434 Bellevue St., Nia 
gara Falls, Ont., Canada; tele 
fonas ELgin 4-4 75 7.

Iškylavietė — p. Bieliūno

se.
Tačiau, kokia prasmė yra 

leisti tokius vadovėlius su to 
kiais klaidingais žemėlapiais? 
Kokia yra prasmė leisti ypač 

Bet keistas dalykas: visokį žaI1’n£us lietuvių tautai ir atei 
geografijų rašytojai, žemėlapių ^\es Lietuvai tokius informaci 
leidėjai visa tai ignoruoja. Jie ra.®tu^’ brošiūras, knygas, 
ms tų žinių
Na, dievai jų nematai, kad jie 
patys nesidomi. Bet kokia tei kitataučių.

Manuel Tello pagrįstai di 
džiavosi, nes pav. Rusijoje mi 
lionai žmonių kankinami vergų 
stovyklose, o apie drąsu minčių 
reiškimą ir kalbos nėra. . .

Tat, argi Pruseika toks ak 
las ir toks besmegenis, kad ne 
mato šio skirtumo? Kokia gi 
Pruseikos logika?

Prof. J. Kriščiūno tragedija.
Žinomasis Lietuvos bitinin 

kas agronomas Jonas Kriščiū 
nas, Vokietijos-Rusijos karui 
prasidėjus, buvo išsiųstas į 

trijų atskirų kraštų mūsų skau kai šaipytis, kad Šakeniui ge Maskvą su grupe ūkininkų ir 
tai rengiasi Žygiui Tėvynės var riau patinka Sibiras. Jeigu Pru ten karo- buvo užkluptas, 
dą garsinti. To jie atsiekė dėl seika dešimtį metų padirbėtų 

, tai ir jam patiktų 
ten pasilikti, kai kitos išeities 
nėra.

Bimbos išmintis.
Smurtukas Bimba cituoja da 

bartinį „neklaidingą popiežių“ 
— Nikitą Chruščiovą, kuris pa 
sigyrė, kad „Rusijos pramonė 
viršija savo planus“, 
kas Bimba tuo žavisi ir sako: 
„Skamba labai išmintingai“. 

Socialistų Internacionalo Ko pasakė C. Attlee, apibūdinęs Galimas dalykas, kad Bimbai

Na, matot! čia, Amerikoje, 
zadušnos buvo atgiedotos už 
jų atmintį, o jie gyvi. Kiti, kaip 
Šakenis, pasiliko Sibire, nes 
ten jam geriau patinka“.

Taigi, Pruseikai patinka

b) važiuojant per Wellandą — čia Montrealio skautų tuntas, nuo išvežimo ne į Sibirą, ne į 
pasukti į Main St. East ir va 
Žiuoti R.R. 1 keliu apie 5 my 
lias. Kelias ir iškylavietė bus at 
žymėti ženklais. Rugpjūčio m. 
„Skautų Aide“ spausdinamas 
vietovės planas, . „

 j_. _ Iškylos provizorinė dienot gerų ryšių su vietinėmis skau katorgoje, 
u visiškai nereikia, kuriomis iš tikrųjų mes ne tik varkė; Rugpj. 26 d. atvykimas tų organizacijomis, Būtų gera,

tai neinformuojame teisingai įr susitvarkymas. Anksčiau at kad skautų bičiuliai ir rėmėjai
r ________ __ ____ _ _____ , bet skandalingai vykę galės aplankyti Niagaros stipriau paremtų jaunųjų amba
šia jie klaidina nieko arba ma Juos klaidiname? Įsivaizduoki krioklius arba Crystal Beach, o sadorių pasiruošimus šiam di
žiau žinančius? me> kokių minčių jiems sukels vakare —- Jamborės laužą. Rug deliam žygiui.

Štai geografas Benderius, faktas, kai jie musų išleidžia
net pasirėmęs kažkokios trem mlįs s informacinius 
tinių mokykloms komisijos au U- - - ... .
toritetu, parašė Lietuvos geo c.' . -
grafijos vodovėlį ir gąle pridė 
io tariamą Lietuvos žemėlapį. 
Kokiais duomenimis paremti jo 
tame klaidinimo vadovėly išdės 
tvti dalykai, sunku suprasti. 
Kodėl p. Benderius mato to 
kią, o ne kitokią, Lietuvą, — simos 
kas atspės? vos.

Ir tai toliau eina... pagal : , 
tuos autoritetus... Leidžiamos žiauriai klaidingomis 
svetimtaučiams informuoti 
apie Lietuvą knygos, brošiūros gomis lietuvių 
ir jose žemėlapiais pavaizduoja mai nepriklausomai Lietuvai, vai, buvo papuošta dalyvaujan 
ma Lietuva. Bet kokiu pagrin informacinėmis brošiūromis. v' ’ '
du visa tai daroma? 

Nepriklausomos Lietuvas nė - . - - -
ra. Jos jau seniai nėra tose ris\taJ PatXs sudegina.

savo

ties Lietuvai tokius informaci

antrą — Bostono Žalgirio sk. katorgą, kur buvo išvežti 
tuntas ir trečią — Venecuelos jo minimi lietuviai, bet į Lietu 
rajonas. Kaip matome, net iš va. Ir gera Pruseikai sadistiš

me, kokių minčių jiems sukels vakare — Jamborės laužą. Rug deliam žygiui.

s leidinius
1 palygins su kitų išleistomis en 
t ciklopedijomis ir panašiais šal 
tiniais?

Išvados turėtų būti tokios:
ngresas, posėdžiavęs liepos 12 prasidedančią naują tarptauti skamba tas ir išmintingai, bet 

n-m k,f^=5 ir —16 dienomis Londone, didžią nių santykių erą, mokslininką nemažiau kapitalistiškai. Ka
■ .., 51 . 110 ją dalį savo laiko pašventė dis ms išradus būdus pagaminti jin, ar Bimba pagalvojo, kad3 ] ? i,™ ’uAljo’m. aktualiais tarptauti vandenilio bomba. Toliau Kon „„„i,Sin.--PvŽ. ifeL’n.b..

mais klausimais, susijusiais su
2) Neklaidinkime kitataučių keturių didžiųjų valstybių dery 

ir netei bomis Ženevoje.
singomis, bei nepaprastai žalin Kongreso salė, kurioje buvo

tautai ir būsi susirinkę 40 tautų soc, atsto

SOCIALISTU INTERNACI ONALAS REIKALAUJA 
LAISVĖS.

LAIŠKAS IS LONDONO.

niais klausimais, susijusiais su

Smurtu

vandenilio bombą. Toliau Kon tas „perviršius“ yra išspaustas 
iš darbininko visokiom social 
lenktynėm ir kitokiomis prie 
vartavimo priemonėmis ir kad 
tai yra apmokėta darbininko 
prakaitu, alkiu, ašaromis, skur 
du ir net krauju.

. Ka 
rui pasibaigus, jį okupantas sa 
vo propagandiniais sumeti 
mais, palepino — buvo pasky 
ręs Žemės ūkio Akademijos 
rektorium. Bet profesorius vi 
są laiką dirbęs individualiam že 
mės ūkiui ir tuo tikslu parašęs 
50 brošiūrų, matyt 
liko nepakenčiamas 
„padavė prašymą“ 
jai, kad jį paskirtų 
ku į vieną iš atsiliekančių že 
mės ūkio- artelių“... Kur gi to 
liau beeiti? Profesorius, retas 
specialistas, kuris gali šimtus 
studentų paruošti agronomais 
ir kolūkių pirmininkais, išvaro 
mas... „atsiliekančios artelės 
pirmininku“... Kokio dar reikia 
didesnio pasityčiojimo iš moks 
lo vyro, specialisto?

Ar daugiau klausimų nėra?
Smurtukas L. Jonikas okupa 

cijos garbintojų laikrašty „Vii 
ny“, suminėjęs birželio baisio 
jo minėjimą Amerikoje, rašo 
apie okup. Lietuvoj tos dienos 
minėjimą, kur buvo suruošta

okupantui, 
ir todėl 
komparti 
„pirminiu

gresąs plačiai diskutavo nusigin 
klavimo ir Europos saugumo 
sistemos klausimus.

Kongreso išvakarėse, liepos 
10—11 dienomis, Britų Darbo 
Partijos Rūmuose įvyko Rytų 
ir Vid, Europos Socialistų Um 
jos konferencija, kurioje Sovie 
tų pavergtų tautų socialistai reikalavimą, kad Rytų ir Vid. 
atskirai tarėse jiems rūpimais Europos kraštams nepriklauso 
klausimais. Toje konferencijo mybės atstatymo klausimas bū.......
je dalyvavo Čekoslovakijos, Es tų įtrauktas į Ženevos konfe „Dainų šventė* 

: „Paklauskite

čių tautų tautinėmis vėliavo 
Kas jų dar turi, turi klaidin mis. Garbingoje vietoje, prie 

gų žemėlapių, tegul greičiau vi pat prezidiumo stalo, dalyviai 
_____ t ‘ . pirmą kartą galėjo matyti lietu 

bosCkuriosriCbuvo“ atkurta . Mūsų vienas ir vienintelis tei vių trispalvę, 
po Pirmojo Pasaulinio karo. s*’?®a.s> -*°£’škas ir pagrįstas Kongreso dalyviy tarpe buvo tijos, Vengrijos, Latvijos, Lie rencijos darbotvarkę. Iš Sovie „Paklauskite savęs: Ar
Jeigu jau Lietuvos ribas žymė re,ka avimas, kad Nepriklauso vjgj įymjejj pasaulio socialistai, tuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ju tų Sąjungos turėtų būti parei bent vienas tų 30.000 daino 

’ m" ** "« - - ..... ....................... i ir Ukrainos socialia kalauta atitraukti savo kariuo rių įr vjrg 70.000 klausovų no
vavo C. Attlee, Herbert Mor tai. Jie nutari pasiųsti memo menę ir valdininkus iš minėtų rėįų, kad Lietuvon grįžtų sme

logiškas ir pagrįstas Kongreso dalyvių tarpe buve 
mas. kad Nenriklauso «__ __________iL___

tume tokias, kokiose ji yra lai ma Lietuva butų atkurta etno p Britanijos darbįečius atsto goslavijos
koma Rusijos okupanto, tai ir graf.1”es.e v. ?s.e’ . , . vavo C. Attlee, Herbert Mortai, Jk ................. .......--i retų, k*u Lietuvon gr}ztų sme
tai jau yra ne tos Lietuvos ri 1 lktai Slt°kia P^asnJe. rašyki rjson, Dr. Edith Summerskill, randumą trijų didžiųjų Vakarų kraštų ir sudaryti sąlygas de tonizmas, kurį perša, grigai 
bos, kuriose ji buvo Nepriklau me ge°gfaflJos vadovėlius; tik HUgh Gaitskell, Sam Watson, vyriausybių galvoms, prašyda mokrątiniams rinkimams tarp šimučiai, pralotai ir vysku 
somybės metu ir metais. tai šitokia prasme leiskime že perCy Knight. Vokietijos so mi ateinančioje Ženevos konfe tautinėje priežiūroje. Rezoliuci paį?

Jeigu Lietuva neturi nepri melapius _ir visokias informaci ciaidemokratus — Ench Ollen rencijoje pareikalauti, kad So ja sako, jog jau atėjo laikas, Ten ,r gįa atžymėtas tas pats 
klausomybės, tai yia aišku, nes brošiūras. O jeigu to nes\ hauer> FrjfZ Heine, Herbert vietų Sąjunga atstatytų nepri kad laisvės principai, apie ku jVykjs> įvykęs 15 metų atgal. 
kad apie jos ribas galime kai Praptame ir neišmanome, tai Wehner, Prancūzijos socialis klausomybę pavergtoms Rytų riuos lig šiol buvo tik kalbama, rpen tautos kamienas o čia __Prancūzijos socialis klausomybę pavergtoms Rytų riuos lig šiol buvo tik kalbama, Ten tautos kamienas, o čia __

būtų pagaliau įgyvendinti Ry kukurbezdaliai“.
Smurtukas Jonikas, jo pačio 

, tikras kukur 
. . _______ , nes jis tiktai vieną

— Klaipėdos krašto vokieti mille Huysmans, Victor Laro sienio politikoje siekia tų pa bės nukreipti savo pastangas kiaUsimą bežino. O kodėl Joni 
. La ninku organas „Memeler Dam ck’ DanUos — Alsing Ander čių imperialistinių tikslų. Lais taikai ir demokratijai įgyven - ‘ • ---------

” ---- vag pasau{j"s įr pavergtosios dinti.
tautos turėtų solidariai pasį Soc. Intern. Kongreso pro 
priešinti sovietų kėslams. Ko ga, LSDP išleido knygutę ang
va dėl laisvės atstatymo paverg lų kalba „For Lithuania’s Fre 
toms tautoms turėtų būti veda edom“, kuri buvo išdalinta vi 
ma abiejose geležinės uždangos siems šio kongreso dalyviams

geriau nieko nedarykime, nes 
bent nieko neklaidinsime ir ne 
kenksime ateities Lietuvai.

J. Kardelis.

bėti tiktai kaip apie numato 
mas, mūsų reikalaujamas. Ne 
turėdami imperialistinių tikslų, 
mes tepretenduojame į lietu 
vių gyvenamas sritis, i lietuvių 
tautos etnografines sritis. A • A AAAAAAAAA XX A fe- AA A A XA Aj I ■ 1TX V111 V. 1V 1 1 Z r Į ill - ” —
bai gerai turėtume atsiminti, pfboot<* smarkiai užpuolė E. Si sen’ OIaf CarlsotL Suomijos — 
kad tikrasis tautos valios reis monaiti dėl jo pernykštės ke Varno Leskinen, Norvegijos — 
kėjas — Steigiamasis Lietuvos lionės j Amerik ir Kanadą, Hac.kon Lie. Tarp delegatų iŠ 
seimas — oficialioje savo dėklą taip t dėl jo veiklos Vlike ir Sovietų pavergtų kraštų buvo 
racijoje, nukreiptoje j visą pa Mažosio,s Lietuvos Taryboje. Lietuvos Socialdemokratų Par 
šaulį, tiksliai pasakė, kad Lietu tijos atstovai: Vliko narys J.
va atsikuria etnografinėse ribo — Rytinė Vokietija sudaro Glemža ir J. Vilčinskas.
r- tinome, dėl to vyko 1 rn Onp .armiją. Kory*-™.-’ -

tus — Guy Mollet, Jules Mo ir Vid. Europos tautoms. _ _______________
ch, Christian Pineau, Italijos— Konferencija, be to, priėmė *U Vid. Europoje. Smurto r- '
Angelica Balabanoff, Austrijos rezoliuciją, kurioje sakoma, priemonėmis padalytai Euro žodžiais tariant, 
— Otto Probst, Belgijos — Ca kad naujoji sovietų taktika už pai turi būti sudarytos galimy Vėzdelis,

kas nepaklausia: ar tie 30.000 
dainininkų ir 70.000 klausovų 
nori, ka dLietuva pasiliktų oku 
puota, teriojama ir išnaudoja 
ma? Kodėl Jonikas nepaklausia 
tų žmonių, ar jie nori to prie 
vartavimo, kuris juos ir į tas 

rusėse. Konferencija prašo lais ir laikraščių korespondentams, okupacijos „iškilmes“ suvarė? 
’•-'•‘n pasaulio socialistus remti D d ’ ''.yp’d?..
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STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA nas pakvietė N. B. laikyti ciklą eksponatais buvęs visų lankyto 
- paskaitų apie Lietuvą. Baskai jų dėmesio centre.

tų temos buvo: 1) Lietuva — Visa tai teko suminėti dau 
jos geografinė padėtis ir trum giausiai tuo tikslu, kad primi 
pi istorijos bruožai, 2) Lietu nūs kiekvienam studentui-lietu 
vių tautos kilmė ir jos kalba, 3) viui, kur jis bebūtų ir 
Lietuvių kalėdiniai papročiai, skaitlinga būtų lietuvių studen 
4) Bolševikų smurtas ir šių die tų grupė, neužmiršti savo ken 
nų tautos kančios ir 5) Ką kiek čiančios tautos ir būti Laisvės 
vienas amerikietis-tė privalo ži žiburiais plačiame pasaulyje.
noti apie komunizmą. Viena iš Baigusi Kolegiją, Nijolė Bar 
tokių paskaitų buvo transliuo tašiūtė spėjo ištekėti už Ameri 
jama per visos Amerikos stotis, koj mokslus baigusio jauno 
užtat po paskaitų studentė gau inž. L. Maskaliūno ir apsistos 
davo daug sveikniimų ir pade gyventi Chicagoj. Abu jauna 
kos laiškų ne tik iš senesniųjų vedžiai priklauso studentų sk 
lietuvių ateivių, bet taip pat ir autų korporacijai „Vytis“.
iš svetimtaučių. Viena turtinga Jaunajai porai visu lietuvis 
norvegų šeima iškėlė studentės ku nuoširdumu linkėtina įsi 
garbei didelį banketą, kuriame traukti į lietuvių ' 
N. B. turėjo' papildomai nu 
šviesti bolševikinę apgaulę ir 
šių dienų lietuvių vedamą kovą 
už laisvę.

1954 metais atstovaudama

RUOŠKIMĖS PIRMAJAM STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMUI!

Vykdydama savo pagyvintos ulki informacija dėl laiko, vie 
veiklos planą, Kanados Lietu tos ir kt.
vių Studentų Sąjungos Centro Tad iki pasimatymo suvažia 
Valdyba liepos 30, 31 ir rugpjū vime! , 
čio 1 dienomis šaukia pirmąjį 
visuotiną Kanados Lietuvių 
studentų suvažiavimą, šis šuva 
žiavimas bus stovyklinio pobū 
džio ir vyks nuostabiai gražios 
gamtos prieglobstyje — vieno 
je Georgian Bay saloje, netoli terio, šiemet pabaigė St. Mary 
Money Harbour vietovės (apie -of-the-Woods College, Ind. ir 
20 mylių į vakarus nuo Mid įsigijo bakalauro laipsnį su 
land, Ont.). Bus gyvenama pa Magna Cum Laude pažymiu, 
lapinėse, stovykliškai gamina Studijavo ekonomiją su ispanų 
mas maistas ir tt. Tokioje ap kalbos priedu. Baigusi, buvo 
linkumoje suvykę į vieną būrį, pakviesta į garbės organizaci 
labjau susicementuosime vie jas: Kappa Gamma Pi ir Delta 
no studentiškon šeimon, išvys Epsilon Sigma, 
tysime artimas pažintis, drau 
gystes, gi viso to pasėkoje ture 
tų pagyvėti ir visa mūsų stu 
dentiškoji veikla.

S-gos C. Valdyba, apsčiai tu 
rėdama kitokių darbų, yra su 
dariusi pagelbinę s-ino rengi 
mo komisiją, į kurią sutiko įei 
ti veiklesnieji Toronto studen 
tai, bei alumnai. Suvažiavimui

algimantas p. b.
PAVYZDYS, KĄ GALI NU 

VEIKTI VIENA 
STUDENTĖ.

Nijolė Bertašiūtė, iš Worces

3 PSE.

visuomeninį Čia matoma džiovininkų grupė, dol.) kas mėnesį paramos. Jų 
gyvenimą“Chicagoj — toj ant Aplankiau visą eilę lietuvių pa vardu nuoširdžiai prašau, g« 

roj mūsų sostinėj, o kartu su bėgėlių džiovininkų. J* 1;“......
lietuvių Tautos kančiomis bels į Yra Jį5- įėl blogo mais džiovininkams aukų 
tis į jautrias širdis Amerikos vi 
suomenės.

,,Kol jaunas o, broli, sėk pa 
dentų kongrese Indianapolis, sėlio grūdą ir 'dirvos neapleis

Tenka tik džiaugtis, kad lie
tuviškoji studentija, atsidūrusi Kolegiją Vidurio Amerikos stu
Amerikos ar Kanados Kolegijo dentų kongrese I..21___ __________  b___ _ - __________ r-—
se ar Universituose, vis dau Indiana, kuris kaip tik supuolė ki“ — šie poeto žodžiai tegul
giau ir daugiau baigia mokslus su 15 Vasario diena ir kuomet tarnauja Judviejų darbų dėvi
su pasižymėjimais, tuom tinka ruSų studentų delegacijos ats zu. V. D. S.
mai reprezentuodama savo tau tovas išėjo į tribūną ginti Ha 9 Ūkininkas inž. Joao Batista
tą- vajų salų ir Aliaskos gyvento Meiller, iš Marilios S. Paulio

roj mūsų sostinėj,'o kartu su bėgėlių džiovininkų. Iš viso ros širdies lietuvių, suteikti 
. ««« T 9 C T« a Al l ■» 1 .-v O «n 1 O o Oil Ii’ 1 | J £• Į J Stl

- * ■ -• -• •• j to ir prastų patalpų apsirgo šia per savo skyrius, ar per kum
liga. Šiandien Vokietijoj ir Aus gus arba tiesiog į U. L. R. A. 
trijoj už pinigus viso ko galima 105 Grand Street Brooklyn 11, 
nusipirkti. Jie visi prašo Ameri N. Y. Kan. Dr. J. B. Končius, 
kos lietuvių po 10 DM (po 2,5

DALYVAUTI LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE 
SVARBIAUSIOJI VISŲ PAREIGA.

Ir spaudoje ir viešuose susi Tad mums svarbios n« tik 
Nijolė Bertašiūtė tenka atžy jų laisvę, N. B. po kalbos tuo valst., įrodinėja, kad didelės šal rinkimuose pakanka gražių kai tos organizacijos, kurios savo 

mėti ypač, nes atsidūrusi Kole jau pasirodė tribūnoj ir karštoj nos Brazilijoj būva lyg tyčia po bų apie lietuvybės išleikymą ir gyvybę parodo tik tam tikro
yra paruošta darbinga progra gijoj vienui viena lietuvaitė, ke kalboj nušvietė rusų- komunis šaltų žiemų Europoje. Taip po pareigas savo tautai. Tik visas mis progomis, bet ir tos draugi 
ma, tačiau neužmiršta ir poil turiu metų bėgyje laikė visą eitų padarytą smurtą lietuvių 1869-70 metų žiemos, laike pra blogumas glūdi tame, kad šias jos ir sąjungos, kurios turi gry 
sinė dalis taip, kad tik vien sek lę paskaitų apie Lietuvą, lietu tautai ir Lietuvos valstybei, ncūzų-vokiečių karo, Brazilijoj kalbas, apleidę susirinkimą ar nai praktinius tikslus ir be sa 
madienis (liepos 30) skiriamas vių kalbą, kultūrą, dainas, pa šių dienų lietuvių kančias Tėvy 1870 m. rugpjūčio mėn. buvo padėję į šalį laikraštį, greitai vo praktinių darbų lygiai atlie 
mūsų reikalų gvildenimui. Apy pročius, bolševikinį smurtą ir nėję, koncentracijos stovyklose smarkios šalnos. Taip pat po pamirštame. O būtų labai svei ka svarbų mūsų tautiečių vie 
tikrė tos dienos darbotvarkė nu Laisvojo gyvenimo Lietuvių ir 16-tos dienos reikšmę jai kai šaltos 1917-18 metų žiemos, ka ka, jeigu praktiškai pažiūrėtu nijimo darbą.
matyta sekanti: ' tautos atsiekimus. Kolegijos pa po lieutvei studentei išblokštai da Prancūzijoj šalčiai siekė iki me į tuos gražius pasisakymus. Šitokių organizacijų tarpe

1 Pamaldos 2 S'-mo atidarv renS>muose rodydavosi tautiš iš gimtosios žemės. Po jos kai 25 laipsnių (—25"C), 1918 m. Lietuvybė lig šiol šiame kraš ypatingai svarbią vietą užima 
’ i—»■’ .... ™ k.,„« ism™ it- hue gyva ateityje Susivienijimas Lietuvių Ameri

organizacijas, koje, trumpai — SLA. Mes Ži 
lyviams triukšmingai plojant, kai. Tos šalnos buvo ne tiktai per nuolatinį mūsų tautos žmo nome, kad tai pati turtingiau 

Paskutiniaisiais metais atsi šalies pietuose, bet augštumose nių bendravimą ir sutartiną šia ir savo narių skaičiumi ge 
vienai latvai palietė net Amazonijos miškus, darbą. Aplamai paėmus daugu riausia lietuviška organizacija, 

studijuojančiai — Antonio Segni sudarė Ita ma lietuvių gyvendami dide Susivienijimas savo kuopas tu 
koalicinę vyriausybę iš liuose nuotoliuose susitinka re ri visose svarbesnėse lietuvių 

~ . Susivienijimas —
Pa ralų. gyvenime mes daugumoje pasi tai lietuvių patriotų sukurta or

— Prancūzija svarsto Tuni liekame vieniši, tarp svetimųjų ganizacija. Bet Susivienijimas 
pasilikdamas lietvuių patriotų 
sanbūriu tuo pat metu yra pa 
trauklus ir todėl, kad jis pačių 
steigėjų valia ir tolimesnių jo 
vadovų griežtu nusistatymu bu 
vo ir pasiliko gražiausiose Am 
erikos tradicijose išlaikytas. 
Jau steigėjai suprato, kad iš 
priespaudos carų Rusijoje lie 
tuviai atkeliavę į šią laisvės 
šalį, labjausia pasiilgsta asme 
ns laisvės, įsitiknimų ir sąžinės 
nepriklausomybės. Ši organiza 
cija praeityje nepaprastai daug 
pasitarnavo lietuviams ateivia 
rps. Jau svarbi toji savitarpinė 
pagalba apdraudos pavidalu, ku 
rią lietuviai šioje organizacijo 
je turėjo. Bet dar didesnis Su 
sivienijimo darbas, tai savo tau 
tiečių sujungimas bendrai veik 
lai ir pastovus liberalinės dva 
sios ugdymas.

Senieji patriotai lietuviai pa 
mažu sensta, jų eilės retėja. Jie 
ir šiandien neatsisako pasiauko 
ti ir savas pareigas uoliai atlie 
ka. Bet jie turi teisės reikalau 
ti, kad jaunesnės jėgos įsijung 
tų į Susivienijimą ir padėtų jie 
ms jų nelengvame darbe.

Kaip tik dabar Susivienijimas 
vykdo reikšmingą vajų, tai SL 
A 70 metų Jubilėjinis Vajus. 
Vajaus darbas pradėtas plačiai. 
Visos kuopos per savo valdy 
bas ir savo organizatorius sten 
giasi surasti naujų naujų narių, 
taip tariant, naujo kraujo.

Bet turėdami prieš akis tuos 
Nukelta į 6-tą psl.

mas, sveikinimai, s-gos pirmi 
ninko', bei skyrių atstovų prane 
Šimai, ir bendras veiklos aptari 
mas, 3. Paskaita ir iš jos išplau 
kiančios diskusijos, 4. Pagrin 
dinis stovyklos laužas (pirma 
sis bus jau šeštadeinio vakarą).

Šio mūsų prmojo suvažiavi 
mo mintis rodo nemenką atgar 
sį netik kandiaečių, bet ir lietu 
viškųjų amerikonų studentų 
tarpe. Tikimasi gero jųjų bū 
rio dalyvausiant. Žinoma, šio 
užsibrėžimo pasisekimas tega 
lės būti matuojamas tik tuomi, 
kiek pačios mūsų sąjungos na 
rių ras reikalo suvažiavime da 
lyvauti. Nemanome, jog pinigi 
nės ar laiko kliūtys nebūtų 
įmanomos nugalėti, — reikės 
tik noro ir reikalo svarbos su 
pratimo. Kaimyninės sąjungos 
nariai į panašius sąskrydžius 
mielai vyksta, net po tūkstan 
eitis mylių kartais sukardami. 
Neturėtume ir mes apsileisti.

Prieš kiek laiko, s-gos C. V- 
ba yra išsiuntinėjusi atsišauki 
mus — kvieslius kiekvienam ži 
nomam Kanadoje augštuosius 
mokslus einančiaųi lietuviui. 
Taučjau, neturint pilnų sąrašų, 
beabejo vienas, kitas kolega bu 
vo aplenktas. Tokie studentai, 
kurie dar iki šiolei jokio ryšio 
su sąjunga neturi, prašomi už 
siregistruoti C. V-boje žemiau 
nurodytu adresu.

Į suvažiavimą taipogi kvie 
čiami ir tie, kūrei ateinančiais 
mokslo metais studijas pradės, 
ir tie, kurie jas pernai ar ankš 
čiau jau užbaigė.

Todėl, mieli kolegos, buvę 
ar būsimi kolegos, dalyvauki 
me ir nebedelsiant registruoki 
tės adresu:

A. P. Banelis, 230 Salem 
Avė., Toronto, Ont. Jums arti 
miausiu laiku bus pasųsita sm

tautos atsiekimus. Kolegijos pa po lieutvei studentei išblokštai da Prancūzijoj šalčiai siekė iki me į tuos gražius pasisakymus. 
’ ‘ ‘ V...... j -1—’ _ z 1918 m. ]r V- X.--1 x:----- i-—*

kai pasirėdžiusį su lietuviškų bų visa rusų delegaciją apleido m. šalnos buvo ypatingai dide te išliko ir bus 
dainų ir šokių repertuaru (sun konferencijos salę, kongreso da lės. Vietomis nušalo net miš per lietuviškas 
kiaušiai buvę vienai imituoti 
tautinius šokius). Per visus 
metus dėliai pažangumo moks radus Kolegijoj 
le buvo įrašyta į „honor list“, tei studentei, 
užtat buvo renkama preziden meną, Kolegijos surengtoje me lijos 
te daugelio organizacijų, o pa no ir dailės parodoj minėtos Krkik. dem., Šoc. dem. ir Libe tomis progomis. Praktiškame kolonijose, 
skiausiais metais jai patikėtas dvi studentės organizavo 
visos Kolegijos studentų iždas, baltijo tautų liaudies meno sky

Indianos Valstybės radiofo rių, kuris savo, originalumu ir so savivaldos sutartį.

SPAUSDINAMA J Ū S Ų M A L O N U M U I . . .

Tariama: „B R Ė D I N G S“

Sveiki, Gedimino ainiai!
Legenda

Jau daug šimtmečių Lietu Jie buvo laimingi, nes turėjo 
vos Laimės, išvarytos iš savo savo Laimes. Laimės gyveno 
krašto, klajoja plačiame pašau jų namuose kaip viešnios. Lai 
lyje ir ilgisi savo numylėtų vai mės juos lydėjo į darbą, Lai 
kų, karžygių, Lietuvos dukrų mės juos lydėjo į karą atsiginti 
gražiųjų dainų. Ilgisi girių pa nuo piktų siaubūnų. Laimės ly 
vėsio, plačiašakių ąžuolų, liek dėjo ir į nelaisvę, patekusius ir 
nųjų Beržų, svyruojančių gluos nė vienos minutės juos neap 
nių. Ilgisi žvėrių žvėrelių, bi leido, 
čių dūzgimo ir čiulbančių pau 
kštelių. Ilgisi Gedimino pilies, 
Vilijos, Vilnelės, Nevėžio, Du . „ .. .
bysos. Ilgisi Palangos, kur ka !r J° *monl G^.11? ir. Pagrobė 
daise Vidimanto dukra nese 
broliams lauknešėlius.

pasimetę.

Maionus prisiminimai
Neuschwanstein Pilis, Bavarija.

Pamatyti Neuschwanstein pilį, reiškia atgai 
vinti stebuklingus vaikystės prisiminimus. 
Ar tai yra pasakos pilis, kur Grumbaodis 
siautėjo. . . kur Žavusis Kunigaikštis pabu 
čiavimu Miegančią Gražuolę pažadino. . . 
kur spindinčiais šarvais ryteriai liepsna 
alsuojančio slibino žudyti jojo? Tie, kurie 
matė Neuschwansteiną, sako „taip“.

Pastatyta Bavarijos Liudviko II, Neu 
schwansteino pilis tūno Tirolio panoramoje 
kaipo priminimas laikų. . . laikų, kurie grą 
žiną malonius prisiminimus.

BRADINGS
BRADING BREWERIES LIM1TĘP

minutės ir jis išaugo ne kryžei balino. Iš tų drobių siūdavo tį savo Laimių atsisakė ir jas sios vienos, verkdamos audžia 
viu, bet lietuviu. Ir kai piktieji marškinius ir jais pridengdavo išvarė. Savo Laimes pavadino drobes ir juostas. Kalnai dro 
užaugusį Aurimą atsivedė į našlaičius ir kitus gerus žmo laumėm, raganom, velnio moti bių rietimų pelija, tūkstančiai 
Lietuvos šalį žudyti savus bro nes. Tomis drobėmis aprišdavo nom ir panašiai. Išgalvojo, būk mylių juostų trūnija ir jų netu 
liūs, tai Aurimo kardas atsisu ir karių žaizdas. Saugojo vai mes gyvulius užkerim nuo ko ri kam atiduoti. Laimės Jums
ko prieš pačius kryžeivius. kučius ir giriose paklydusius jie nugaišta. Išgalvojo, kad siunčia mažą gabaliuką

O kai tie patys kryžeiviai va parvesdavo į namus. Likusius mes Šv. Jono naktį karves iš tos. Gedimino vaikaičiai
rėsi iš Stumbrų kaimo belais našlaičius supdavo ąžuolų ir melžiam arba pieną krauju pa priims ją.
ves ir liekną jaunutę Vigailę 
žiemos speiguose nešesi pririšę 
prie arklio plikomis rankomis 
ir kojomis, tai viena Laimė — 
Saulės Ašarėlė jos rankas ir ko 
jas pridengė savo kasomis ir 
apsaugojo nuo šalčio. Kai sto nų — plėšikų, 
vykioje Vigailę surištomis ran 
komis piktasis panoro suniekin

juos 
gal ir

gluosnių šakose jiems niūniuo verčiam. Išgalvojo, kad mes 
damos gražiausias daineles ir vaikus vagiam ir juos pasmau 
taip juos išaugindavo lietuviais giam. Taip prigązdinti vaikai 
karžygiais, kurie ilgus šimtme labai bijojo tariamų raganų, 
čius apsaugojo numylėtą tevis Vakarais net būriu bijojo išeiti 
kės šalį nuo įvairiausių bastū į lauką. Įtarus žmones palai 

kant ryšius su Laumėmis, degi 
Iš mėgiamiausių Lietuvos no, kaip laumes raganas.

_ * Laimių darbų buvo juostų audi Kai nebeliko lietuvių tarpe
jų mažytį sūnelį Aurimą, galvo ti, tai Šaulės Ašarėlė to paties mas. Tos juostos ir dabar lietu Laimės, lietuviai buvo padaryti 
jo Marienburgo rūmuose išau Kryžeivio durklu nupjovė Vi viuose pasiliko, nors jie ir neži vergais. Jais 
gins jį tokiu pat kryžeiviu, ku gailės rankų virves ir durklą no, iš kur išmoko jas austi, juos pardavė,

visame mainė, juos badu marino,

Kai geležimi apsikaustę pik 
ti kryžeiviai nužudė Žadvainį

Laimės baigdamos šį 
dar primena, kad jei atsirastų 
nors keli lietuviai, kurie neats 
tumtų savo Laimių, tai jos gra 
žiausiomis juostomis nuklotų 
kelius iki Baltijos krantų ir jie 
eidami tuo keliu surastų savo 
tėviškę. Jie ten rastų dar savų 
jų brolių ir sesučių. Dar pama 

arė, juos pirko, tytų kaip ten vakarais nulinks 
juos į gyvulius ta uosiŲ šakos ir tylumoj susto

laišką

gins jį tokiu pat kryžeiviu, ku gailės rankų virves ir durklą no, iš kur išmoko jas ------- u------ 1---------- j---------------- t OJ---------------. . . .....
Lietuvos Laimės pajutusios, ris vėliau žudys savo brolius ir jai padavė, kad apsigintų. Tuo Juostų grožio dovaną visame mainė, juos badu marino, jų Ja lr “ar išgirstų, . *P ’aiming*

kad Gedimino vaikaičiai vėl su seses. Bet jie visai nepagalvo tarpu kita Laimė Aušros Rasy pasaulyje turi tik viena lietu tarpe nesantaiką pasėjo, kuri ir šneka sugrjžę artojai. Dar pa
sirūpino' savo senolių palikimu, jo, kad tą mažytį nulydėjo vie tė, nulėkusi į lietuvių karių sto vių tauta. dabar bujoja kaip bjauriausia
kas jiems nuo žilos senovės pri na iš Lietuvos Laimių — Nak vykią pranešė apie nelaimę. Kol Lietuvos Laimės galėjo piktžolė.
klausė, siunčia šį laišką nors ties Žibutė. Piktieji augindami Lietuvos narsieji greit pribuvo, gyventi lietuvių tarpe, Lietuva Lietuvos laimės matydamos
truputį išverkdamos savo go mažytį stebėjos, kodėl jis taip plėšrūnus išblaškė ii' savo sesu buvo graži, laiminga ir galin vargstančius lietuvius daug

..................... . ga. Lietuvos priešas, matyda kartų norėjo nors jų alkanus ir pėdas bei rūpestėlius ir nors kele mėgsta vienatvę, bet jie nežino tęs ir mylimąsias išgelbėjo.
J _ ■••••••• i Kai praeidavo didieji siaubai mas, kad jos nepavergs kol lie sušalusius vaikučius pavalgy tų

lietuvių na tuvių tarpe bus Laimės, pakišo dinti ir pridengti i.... L.’“.'
tu žodžių* nori Jums pasakyti, jo, kad jis buvo' ne vienas, o vi ]
kokia graži buvo Jūsų tėvynė są laiką žaidė su savo Laime, Laimės saugojo
Lietuva ir kaip buvo laimingi Nakties Žibute. Geroji Žibutė mus. Verpdavo, ausdavo plo lietuviams vylingą Jadvygos bet jie bijojo Laimių, kaip ra nė 
Jūsų bočiai ir prabočiai. neapleido Aurimėlio nė vienos niausiąs drobes, jas velėjo ir kraitį. Lietuviai priėmę tą krai ganų. Lietuvos Laimės, liku

nuo šalčio, tį,

matytų susimąsčiusią Gedimi 
no pilį ir jos sesutę, nerimstan 
čią Viliją. Dar pamatytų, kur 
banguoja Nemunėlis, kur šešu 

miela plaukia. Dar pamaty 
ir Palangos kalną, žaliuojan 
kaip rūtą, kur kunigaikštie 
gyveno Birutė.

Lietuvos Laimės.
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m ■ ___ ĮBĮĮ ".—.I Į X S j-b■ ■ kelerių metų gavo leidimą ir iš „Poną Tadą” ir susikaupia be/■tdOlTIO IVI ICK6 Vidaus vyko 1 vakarų Europą, kurią maž maldos žodžiais:
irgi gerokai išmaišė, gyvenęs va, mano tėvyne, tu esi kaip 

minint įvairiose Vokietijos vietose,llllllllll Šveicarijoje, Italijoje, vėl Vo
_ kietijoje, Prancūzijoje, vėl

VINCAS MACIŪNAS Šveicarijoje, kur profesoriavo žiai apie Lietuvą rašiusiam dai
1948 metų gruodžio 24 d. bu dant mylimąjį, nors jis, tik ją Lozanos universitete, vėl pašto niui, šalia pagarbos jo milžiniš 

vo suėję 150 metų nuo didžiojo iš tėvo kalėjimo vaduoti nore viai įsikuria Prancūzijoje, bet kam meno talentui (jis stovi pa 
Lietuvos poeto Adomo Micke damas, buvo susidėjęs su Lietu ir iš čia kartkartėmis išvyksta, x’"

— • kunipvz., 1848 m. Italijon, kad įsi
vyro jungtų į italų kovą už laisvę, o

1855 m., vad., Krymo karui iš
kilūs, išskuba į rytus organi

vičiaus gimimo. Tai sukakčiai vos priešais gudais; tai 
pažymėti „Lietuvių Žodis“ gaikštienė Gražina, kuri,
įdėjo čia perspausdinamą prof, šarvus slaptai paėmusi, krito

’----- -- ’—---- ku

Lietu

sveikata. ..“
Deja, minint Mickevičiaus 

sukaktį, šalia meilės taip gra

Adomas Mickevičius

„PONO TADO“ ĮŽANGA 
Lietuva, mano žeme, šalele gimtoji, 
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji, 
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs šiandieną 
Tavo regiu aš grožį ir kampą kiekvieną. 
Čia prie Tavęs šaukiuosi, Panele Šventoji. 
Tu juk Vartus Aušros, Čenstakavą globoji, 
Tu esi apgynėja mažam Naugardėliui.
Kaip grąžinai sveikatą seniau man vaikeliui, 
Kai paaukotos Tau maldingos motinėlės 
Tuoj prasivėrė merdinčios mano ekelės, 
Ir pasimelstų Dievui už galią grąžintą 
Pėsčias aš Tavo s‘ 
Taip sugrąžinki 
Nešk tuo tarpu 
Į kalnelius, kur 
Ten į Nemuną, 
Į tuos laukus, javais įvairiausiais varsotus, 
Aukso kviečiais nusėtus, rugiais sidabruotus, 
Ten, kur geltonos svėrys su grikiais kart žydi, 
Rausvas dobilas skruostams mergelės pavydi, 
Dirvos, lyg kaspinu, žaliu išpintos, 
O ant jos auga kriaušės, retai nusodintos.

K. Šakenio vertimas.

ui

čjų didžiųjų pasaulinių literatu 
ros kūrėjų tarpe), vis dėlto, šir 
din įslenka tam tikras kartėlis. 
Jį jau seniai jautė lietuvių pa 
triotai. Antai, jau 1859 m. toli 
mosios Kazanės graikų kalbos 
mokytojas, vėliau profesorius 
Andrius Ugenskis (1816 ,— 
1870) šiaip rašė Valančiui apie 
Mickevičių: ,, . . . gaila, labai 
gaila, kad vadindamasis lietu 
viu, neparašė savo veikalų lietu 
viškai, tada mūsų literatūra ne 
kiekybe, bet savo veikalų ver 
te būtų atsistojusi vienon eilėn 
su pirmomis pasaulyje. . . 
kažkaip keistai ir atrodo 
nys visai lietuviškas, o 
lenkų, primenanti mums 
ir moralinę pražūtį“.

Gaila ir mums, bet tai 
deja, nuosekli taip nelemtai su 
sidėjusių aplinkybių išdava, KALBA. Lietuvių kalbos vado 

~______ _________ _____............ palenkusi Lietuvos bajoriją len vėlis Pietinei Amerikai. Išleido
nazistas būdamas labai mėtės tosios tėvynės Lietuvos ilgesiu, kų kultūros įtakai. Lietuva bu Juozas Lukoševičius ir Juozas

Vinco Maciūno straipsnį, ku kovoje su kryžiuočiais, ku 1---- -, —- ------- t o
ris bus įdomus skaitytojams ir riuos, kad ir Lietuvos mirtinus zuoti legionų kovai su rusais, 
dabar.

V. Maciūnas 
vičių taip rašo:

„Jo kūryba, 
kalba rašyta, savo turiniu bu 
vo ir tebėra mums artima ir 
brangi. Juk tai mūsų kraštas, 
mūsų krašto žmonės su jų 
džiaugsmais ir vargais, mūsų 
šalies gražioji gamta, mūsų tau 
tos šaunioji istorija — visa tai 
su karšta meile ir su didele me 
no jėga piešiama Mickevičiaus 
kūriniuose. Antai, retai kas 
taip mokėjo parodyti Lietuvos 
gamtos grožį, kaip Mickevičius 
savo „Pone Tade“, kurio vaiz 
dais susižavėjęs Baranauskas 
sukūrė '■„Anykščių Šilelį“. Vėl 
gi koks platus tame pačiame 
„Pone Tade“ atsiskleidžia skai 
tytojui XIX amžiaus pradžios 
Lietuvos bajoriškosios visuo 
menės paveikslas su kasdieni 
niais darbais ir pramogomis, 
su bičiulyste ir kivirčais, bet ir 
su reikšmingais visam kraštui 
Įvykiais, kylant į bendrą žygį 
su Napoleonu kovai prieš ru 
sus.

Šiurpi mūsų
liaudies dalia, kad ir prabėgo mokėjo apdainuoti garbingas 
mis, bet su įspūdingu ryškumu valandas mūsų praeities ir 
priminta „Vėlinių“ II dalyje, tuom pat uždegti meilę dėl tė 
Ten pat piešia Mickevičius įdo vyriės“. ' rrk A“ 1ono'' 
mias pagonystės laikų liekano ir buvo

apie A. Micke

kad ir svetima

priešus, jos vyras buvo pasitel bet netrukus miršta Konstanti 
kęs prieš Vytautą; tai Konra nopolyje. Negrįžo Lietuvon ir 
das Valenrodas, kuris dėl tėvy po mirties, iš karto palaidotas 
nės išsižadėjo ne tik šeimos lai Paryžiuje, o 1890 m. iškilmin 
mės, bet paaukojo ir savo sąži gai perkeltas karališkon Vave 
nės ramybę, nes jo pasiimtasis ’ 
vienintelis jam likęs klastos ke 
lias kryžiuočių galybei sunai 
kinti jį patį graužte giaužė.

Nenuostabu, kad Mickevi 
čiaus kūryba, taip artimai su 
augusią su Lietuva, žavėjosi ne 
tik lęnkų kalbą prisiėmusi ir 
lenkų kultūros įtąkąi pągida 
vusi Lietuvos I ”
suomenė, bet ir atgimstančios taip mums artimą ir supranta 
lietuvių tautos karta. Pvz„ Ba mą. Betgi ypatingai priartėja 
sanavičius sakosi, kad dar gim jis mums savo didžiuliu netek

lio pilin Krokuvoje.
Tremties vargas, sielojima 

sis dėl tremtinių savitarpio ki 
virčų ir dėl kitų emigracinio gy 
venimo negerovių, aktyvi vi 
suomeninė veikla, ypač dalyva 
vimu spaudoje pasireiškusi, po 
litinis darbas ryžtingose pastan 
gose dėl krašto laisvės — visa 

bajoriškoji vi tai daro tremtinį Mickevičių

jis mums savo didžiuliu netek

o tai 
: turi 
kalba 
fizinę

buvo,

slenkstį pasiekdavau šventą, 
mus į tėvynę mums mielą, 
nors mano išsiilgusią sielą 
medžiai suaugę siūbuoja, 
kur pievos žaliuoja,

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
K. Jūra-S. Bakšys. TĖVŲ

kuris persunkia jo kūrybą ir vo, tiesa, Mickevičiaus numylė Karpavičius. Sao Paulo. 1954. 
daro ją tuo brangesnę mums. toji tėvynė, bet jis ją vaizdavo Brasil. Tiražas 1.000 egz. Kai 

_______ _____ ___________ _ Viešėdamas Kryme, kurio s* tik artimai sujungtą su Len na 2 dol. 50 lt. Adresas: Caixa
sų atgimimo laikų veikėjui Mic gamtos grožį taip puikiąi išreiš kija. Jis pats ir lietuvis ir len postai, 4189, Sao Paulo, Bra 
kevičiaus raštai kaitino lietuvis 
kąją sąmonę. Štai vienas iš jų 
tikino, kad Mickevičius, „kurs 
rašė nors svetimoj dėl mūs kai 
boję, vienok mokėjo karštai, o 
teisingai aprašyti, apdainuoti 
mūsų tėvynę Lietuvą, kuri bu 

baudžiavinės vo ir jo tėvynė. Da daugiau,

„Konradą Valenrodą“ ir maž 
ne visą buvo mintinai išmokęs. 
Panašiai ir nevienam kitam mū

kę savo sonetuose, Mickevi kas kartu (gente lituanus, na sil.
čius pasigenda tolimosios Lie tione polonus). Unijinė tradici Leidėjai sako, kad šis vado 
tuvos, kad ir ne tokios puoš ia jam buvo šventa, „ir apdova vėlis išleistas Vargo mokyklai, 
nios, bet daug mielesnės, nes n°j° juos (t. y. lenkus) Die Vadovėlis taikomas drauge mo 
savos, Lietuvos ošiančios gi vas, nes didelė tauta, Lietuva, kytojui ir mokiniui. Vadovėlio 
rios jam maloniau dainavusios, susijungė su Lenkija, kaip vy pradžioje aptartos raidės, gar 
kaip Baidaro lakštnigalos ar ras su žmona, dvi sielos viena sai, duoti lietuvių ir iatvių kai 
Salhiro merginos; jam ir Lie me kūne. Ir nebuvo niekada bų palyginimai, toliau seka su 
tuvos pelkynai mielesni už prieš tai tokio tautų susijungi pažindinimas su tarmėmis. Ga 
Krymo rubininius mormedžius mo“ — rašė Mickevičius. Lie na plačiai išdėstyta gramatika, 
ir auksinius ananasus. Beribių tuvis ir lenkas esą broliai, kad c.....— x-r ,n, -____ _____ tuvis ir lenkas esą broliai, kad 

(„Tėvynė“ 1898), čia Akermano tyrų erdvės sužavė ir vienas turįs Vytauto, o kitas 
___ u ____ ___ _ pagrindinė Mickevi tas, Mickevičius vis tiek jaut Vladislovo vardą. Tiesa, Micke 

mis liaudies pažiūras Į anapusi čiaus populiarumo mūsų visuo riai Įtempia nakties tyloje klau vičius savo kūriniuose gražiai 
. są, benepasivaidens koks bal vaizdavo savarankišką senovės 

sas iš Lietuvos. Rusijoje rašy Lietuvą, bet čia pat „Konrado 
damas „Konradą Valenrodą“ Valenrodo“ prakalboje būdin 
prisimena tiek kartų matytą gai pažymi, kad Lietuva jau vi 
Kauno slėnį, kur Vilija tekanti sa esanti praeityje.
tarp tulpių ir narcizų, Didingo Taigi, naujoji Lietuvos karta 
se Šveicarijos Alpėse ilgesingai atgimė ne iš mickevičinės dva 
prisimena Lietuvą ir jaunųjų sios, nors ir labai žavėjosi Lie 
dienų mylimąją. Nenustelbia tuvos vaizdais jo raštuose, nors 
jam Lietuvos ir Italija. Išgirta ir žinojo, kad jo „gyslose teka 
sis dėl savo tyro mėlynumo Ita lietuviškas kraujas“ (J. Basana 

vienas iš aktyviausių narių, by lijos dangus jam atrodo lyg už vičius, „Aušra“ 1883, Nr. 7), 
la iš Vilniaus ištremtas, Micke šalęs vanduo, o debesuotasis nors ir neabejojo, kad „Micke

nį gyvenimą, o liaudies padavi menėje priežastis. Dėl to ir ne 
mus jis poetiną savo baladėse, priklausomybės laikais Micke 
Studijavęs pačiu Vilniaus uni vičiaus kūryba buvo tuoj pat 
versiteto klestėjimo metu ir ar įtraukta į mokyklinę literatu 
timai su Vilniumi suaugęs, Mic 
kevičius „Vėlinių“ III dalyje 
įamžino vilniškių studentų, ide 
alistin.n filomatų - filaretų 
draugijon susibūrusių, bylą, 
kai suniekšėję caro valdininkai 
žiauriai persekiojo- Lietuvos jau 
nimą, drauge su juo ir patį Mic 
kevičių.

Nuostabiu poetiniu žavesiu vičius ligi pat savo mirties ne 
ypač apgaubė Mickevičius gi begavo pamatyti pamiltosios 
liosios mūsų senovės laikus, Lietuvos ir daugiau kaip pusę 
pilnus romantiško grožio, nar savo amžiaus prasibastė kaip 
siu kovų už laisvę ir taurių klajūnas tremtinys. Pervažia 
karžygių, besiaukojančių už tė vęs Rusiją nuo šiaurės ligi pie 
vynę: tai kunigaikštytė Živilė, tų ir atgal (Petrapilis, Odesa, 
kurios ranka nesudrebėjo žu Maskva ir vėl Petrapilis), po

ros programą.
Mums, dabar tremties vargą 

vargstantiems, Mickevičius da 
rosi dar ir tuo ypatingai arti 
mas, kad ir jis buvo tremtinys. 
1825 m. ryšium su studentų ii 
lomatų-filaretų, kurių jis buvo

ir džiaugėsi, kad Mickevičiaus 
būta garsaus pasaulyje Lietu 
vos poeto, kurį pagimdė, užau 
gino ir ištobulino Lietuvos že 
mė“ (J. Radziukynas, „Vieny 
bė Lietuvninkų“ 1894 Nr. 36)“ 

Red. pastaba. V. Maciūno 
straipsnio baigiamosios mintys 
yra pergriežtos. Prof. Mykolai 
tis Putinas kitaip vertina A. 
Mickevičių. Prof. Putinas ran 
da net Mickevičiaus atsiverti 
mo, išsiaiškinimo ir daug giles 
nio susipratimo įrodymų.

Bendrai, A. Mickevičius, len 
Lietuvos dangus juk toks įvai vičius, mūsų Adomas — tai bu kų sakinamasis ir tuo tikslu net 
rus, toks Įdomus. Taip pat argi vo tikras Lietuvos sūnus, jos falsifikuojamas, yra perstato 
galįs su mūsiškiu berželiu svy tikras kūnas ir kraujas“ (P. Vi ™as tokioje šviesoje, kokioje 
rūnėliu lygintis citrinos mede leišis, „Varpas“ 1892, Nr. 3), Jie norl ji matyti ir turėti, 
lis, mažas, nususęs, lyg bjauri, nors ir teigė, kad Mickevičius mes nepakankamai jį esame 
nors ir turtinga, merga. Tasai „jautė lietuviškai ir mislijo, tyrę.
tėvynės ilgesys giedria vaikys norint rašė lenkiškai“ (J. Šliu Prie progos, bus patiekta 
tės atsiminimų idile nuspalvina pas, „Aušra“ 1884, 1-3), nors prof. Mykolaičio nuomonė.

o po jos eina Lietuvos aprašy 
ma s, apdainavimas, aptarimas, 
apipasakojimas. Čia panaudoti 
įvairių autorių raštai, panaudo 
jant ir savuosius — Pietinėje 
Amerikoje gyvenančių rašyto 
jų raštus — K. Jūros, S. Bak 
šio, K. Požėraitės, V. Ališo ir 
tt.

Vadovėly aptarti lietuvių tau 
tos vyrai, rašytojai, veikėjai, 
prezidentai, kurie ir atvaizdais 
pavaizduoti.

Vadovėlis iliustruotas, o jo 
viršelis dail. Stančikaitės-Ab 
raitienės. 172 pusi, nesudaro di 
dėsnio vadovėlio, tačiau jis var 
go mokyklai tikrai pasitarnaus, 
todėl jo išleidimą tenka pasvei 
kinti ir palinkėti, kad lietuviai 
juo pasinaudotų. Šį vadovėlį 
gali panaudoti ir suaugę, nes 
jame yra naudingų pasiskaity 
mų ir grožinių raštų.

Labai praktiška: Lietuvos 
trispalvė vėliava ir Lietuvos 
Vytis duoti natūraliomis skal 
vomis, pagal kurias galima pa 
sigaminti tuos Lietuvos ženk 
lūs.

„TEISININKŲ ŽINIOS“ 
Nr. 12 — Lietuvių Teisininkų 
Draugijos laikraštis. Turiny: 
R. Skipičio — Ar mes, teisiniu 
kai, solidarūs?, kuriame LTD 
C. V-bos pirmininkas kviečia 
teisininkus įsirašyti savojon Po 
mirtinėn Kason, įkurton profe 
sinio solidarumo pagrindais. 
Felikso Bugailiškio savo laiku 
parengta 108 klausimų anketa

ir lietuvių teisinių papročių reika 
Nukelta į 6-tą psl.

o 
iš

V. LIANDSBERGIS

Išlaisvinimas
(Romano „K e 1 i o n ė’’ ištrauka)

Leitenantas Seide iš Westfalijos stovėjo dirbtuvės kie 
rne, stebėdamas sunkvežimius, į kuriuos, kareivių prižiūrimi, 
lipo prancūzų belaisviai. Jis balsiai ragino kareivius ir min 
tyse sukeikdavo vyresniuosius. Kuriam velniui terliotis su 
tais belaisviais ir kur juos vežti: amerikiečiai jau prie kalvų, 
o kitoje pusėje rusai.

— Pone leitenante, — kaukšterėjo kareiviški batai. — 
Keletas užsieniečių darbininkų užsidarė bokštely.

— Jie pamišę? •
— Jie nuginklavo vieną mūsiškių. Jūs įsakysil šauti
— Palauk.
Leitenantas sutramdė trijų nemiegotų naktų žiovulį. 

Jam norėjosi palikti juos visus ir atsitraukti. Jis girdėjo apie 
amerikiečių tankus apylinkėje. Susiraukęs, jis pagalvojo 
apie patekimą nelaisvėn, bešaudant į civilius darbininkus. 
Jis pravėrė burną Įsakymui, kai iš dirbtuvės bokštelio trink 
telėjo šūvis. Leitenantas išsitiesė. Jo žodžiai spragsėjo šū 
viams įprastu tonu.

— Šaukit viršun! Liepkit jiems pasiduot.
Kareivis iššovė viršun.
— Lipkit žemyn! — sušuko jis, tęsdamas skiemenis.
Julius klausėsi ir kandžiojo lūpas, kiti dalinosi šypseno 

mis.
— Nei velnio! — suriko Serioža rusiškai.
Aramas garsiai nusijuokė ir, iškišęs skepetaitę virš už 

tvoros, pamojo ja. Šūvis pokštelėjo, ir jie klausėsi kulkos pra 
zvimbiant oru. Garbiniuotasai sekė jos kryptį ore ir įsmeigė 
pirštą debesies link.

— Pataikyta! — sušuko jis ir vėl griebėsi skaičiuoti šo 
vinius.

Jie nenusėdėjo vietoje, kaip maži vaikai.
— Kad mes turėtumėm valgyt, — svajingai tarė Arą 

mas.
Julius nušliaužė prie užtvaros ir iškišo galvą. Kiemas 

zujo žmonėmis. Kareiviai rodė pirštais į jų bokštelį. Keli 
sunkvežimiai, pilni belaisvių, ūžė kalvelės papėdėje. Toliau 
moterų barakai, kaip suklypę dėžutės, rėmėsi į žalias kalvų 
nugaras. Jis žvilgterėjo kiton pusėn. Kelias į miestą buvo 
tuščias. Tolimi dirbtuvių kaminai ir stogų skarda mirguliavo 
virpančiame ore.

— Tankų nematyt, — susirūpinusiai ištarė jis.
— Tas bailys susapnavo juos, ko gero-, — vaplelejo gar

biniuotasai.
— Jie turi būt arti, — atsakė Serioža, rodydamas į sin

tetinės gumos dirbtuvių pusę, iš kur kilo augštyn juodi dūmų 
kamuoliai.

— Ką tie smirdžiai, juodadarbiai ten žemai dabar galvo 
ja apie mus, — išdidžiai išsišiepė Aramas,

— Klausykit, — nutildė jį Serioža.
Pažįstamas bombų dunksėjimas sudrebino orą. Kelioli 

ka lėktuvų pakilo ir smigo ant aerodromo tarp miesto ir dirb 
tuvės.

Baškyras suunkštė ir rodė žemyn į Seriožos užtrenktas 
duris. Bombų sudominti, jie negirdėjo ritmingo daužymo.

Aramas nušliaužė prie įėjimo angos ir sušuko žemyn:
— Jei jūs neišgaruosit, mes sviesim granatą!
Jis paėmė plytą ir paleido ją žemyn. Plyta taukštelėjo 

į duris. Daužymas nutilo.
Aramas atsigręžė ir mirktelėjo. Baškyras paleido kitą 

plytą. Senoji šypsena vėl švietė jo- veidą.
— Kaip jis pakliuvo? — čia — klausė Julius, rodyda 

mas į baškyrą.
— Nenorėjo atsiskirt nuo mūsų, — spėjo Serioža.
Kieme balsai ėmė tilti. Jie atsargiai iškišo galvas. Ka 

reiviai tebestovėjo su šautuvais rankose. Žmogus išblukusiai 
melsvu chalatu žengė bokšto pusėn su rankiniu ruporu prie 
burnos.

— Darbininkai! — šaukė jis. — Tučtuojau nulipkit že 
myn. Jums bus dovanota. Jūs paliekat čia»

— Weissas, rupūžė, — sugriežė dantimis Aramas. Jis 
paėmė šautuvą iš garbiniuotojo ir prisitaikė. Juliaus mintims 
suplasnojo šeši angelai. Jis pastūmė Aramą, ir šūvis nupoškė 
jo tuščiai.

— Kodėl?! — suriko Aramas.
— Aš paslydau...
— Man gaila. Aš kartoju, man gaila! — šaukė Weissas 

žemai, nepajudėjęs iš vietos. Julius žinojo, kam jo žodžiai 
buvo taikomi. Tada kareivis pribėgo prie Weisso ir nutempė 
jį priedangom

Bombos sudundėjo arčiau, ir lėktuvas praūžė pro pat jų 
galvas. Baškyras pašoko ir linksmai suplojo rankomis. Štai 
ga, jis pasipurtė, kaip krečiamas ir sukniubo, šūvio aidas dar 
laikėsi ore.

Jie suklaupė prie baškyro mažyčio kūno. Jo petyje plė 
tesi tamsi dėmė, dangus nusileido ant jų, ir jie pradėjo įžiū 
rėti, koks mažas jų bokštelis. Jie vėl buvo pavargę, mieguis 
ti, išbadėję.

Julius atsegė baškyro marškinius ir mėgino perrišti 
žaizdą Aramo skarele. Aramas laikė sužeistojo pečius ir 
kalbėjo Juliui:

— Drąsiau, drąsiau. Atsimink, mes turim išeit iš čia. 
Pažadėk, kad tu išeisi. Mes turim išmaišyti pasaulį, tu ir aš.

Violetinės Aramo lūpos drebėjo išbalusiam veide. Šūvis 
vėl pokštelėjo, ir kulka nuskėlė plytą užpakaly jų.

— Iš kur jie šaudo? — sukeikė garbiniuotasai.

Serioža labai lėtai iškišo galvą.
— Ten! Medy!
Julius žvilgterėjo į kiemo medį. Šalmas sublizgėjo sau 

Įėję. Jis paleido tirštai permirkusią skarelę ir sušnypštė:
— Prie sienos!
Jie prisiglaudė prie užtvaros, šildomi vienas kito baikš 

taus šniokštimo. Baškyro kraujas moliniai džiūvo- ant Juliaus 
tankų, liečiančių tos pat spalvos plytas.

— Hirmik, — sudejavo baškyras.
— Jis nori cukraus, — paaiškino Julius.
Baškyro veidas trūkčiojo kaip gniužulėlis raukšlių. Gai 

lesys neturint cukraus pridengė Juliaus baimę, kol baškyras 
suglebo jo rankose.

Kieme vėl buvo tylu. Julius tarėsi girdįs laiką lašant 
kaip kraują nuo jo pirštų. Jie buvo nebegrįžtamai toli nuo 
alyvuoto ir supjaustyto dirbtuvės laiko.

— Kad taip dabar užėdus, — sumurmėjo Serioža, jo dan 
tys barškėjo.

— Kodėl taip tylu? — šnabždėjo Aramas.
Ūžimas vėl ėmė garsėti. Jie pakėlė galvas ir suprato. 

Spiečius dviliemenių lėktuvų artėjo į juos, suspausciami dan 
gu.

— Jie praskris mus.
— Duok Dieve. . .
Pirmasis lėktuvas atsiskyrė nuo savo būrio ir spiegda 

mas smigo- žemyn. Jie sukrito ant grindų ir užsiėmė ausis.
Bomba turėjo sprogti kitame dirbtuvės gale. Bokštelio 

grindys sudrebėjo po jais, ir dulkių debesys su plytgaliais 
krito ant jų galvų. Julius prasikrapštė akis. Jo ranka krau 
javo, prakirsta pltgalio, maišydama, jo kraują su baškyro. 
Iš dūmų, praeities obuolio vaizdas iškilo jo- akyse; obuolys 
perskilo, lietaus lašeliai sunkėsi į syvus ir virto dūmais. Se 
rioža dejavo susiėmęs kruviną galvą.

— Bėgam žemyn, — sušvokštė Aramas.
— Ateina! Ateina — sukliko garbiniuotasai.
Spiegimas prismeigė juos prie grindų ir iš vidaus perdu 

rė užmerktus akių vokus. Staigus išgąstis būti palaidotais 
svetimoj žemėj dusino Julių kaimo kapinių juodžemio kvapu. 
Jie rausėsi į plytgalius, tverdamiesi vienas kito rūbų ir rankų. 
Aramas krito veidu į Juliaus veidą ir šaukė jam į ausį:

— Juliau, girdi?! Aš ne visad tau sakiau teisybę! Tu 
buvai geras, tikėjai manim. Aš niekad neturėjau vaikų. Gal 
turėjau, bet nežinojau. Aš myliu tave, Juliau. Aš niekad ne 
mačįau savo vaikų. Juliau...

Aramo veidas subjaurėjo nuo pastangos išsakyti neišsa 
komą. Ji egirdėjo bombą atsipalaiduojant nematomame lėk 
tuve. Jo laikas baigėsi.

Karštis tvoskė Juliaus veidan, ir trenksmas juskaldė 
juos kartu su visu pasauliu. Kažkas snukaus prislėgė jo nuga 
rą. Jo akyse raudonai suliepsnojo.

Tada beliko tamsa.



1955. VII. 27. — Nr. 29 (429) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
5 PSL.

1955-uju metu sukaktuvininkai
JULIAUS ŠTARKOS 70 METŲ SUKAKTIS

Kas pažįsta Julių Štarką, Dėl to Juliui Starkai teko 
tas žino>, kad jis yra kaklus, ra garbė diriguoti jungtinį Pirmo 
mus ir tylus. Jis nesiskardena. sios Dainų Dienos chorą —

sąjunginio statybininkų šuva 
žiavimo nutarimus“. . .

Jis ir vaikšto pamažu, tartum, 
lyg diriguodamas, atmatuoda 
mas žingsnius. Tai yra pastabė 
lė, kuri jį budina, kaip muziką, 
kaip susikaupiantį ties savo dar 
bu, ties savo mintimis ir svajo 
nėmis.

Kai galvoji apie Starką, kaip 
apie dirigentą, būtinai jį vaiz 
duojiesi disciplinuotą, persunk 
tą rimties, ant pjedestalo, stilin 
gą iki ribų griežtumo.

Į Didžiąją savo gyvenimo dalį 
jis paukojo giedojimo dirigavi 
mui. Operos chormeisteriu jis 
išbuvo bent 25 metus, nuo pat 
jos įsikūrimo ir ligi pasitrauki 
mo į Vakarus.

„Geltonsnapių“ muzikų jam 
kartais buvo priekaištaujamas 
choro suderinimas, nes jis tik 
rai būdavo pasiekęs idealaus 
augštumo. Tai Štarkos nepa 
prastas sugebėjimas chorą su 
derinti, išlyginti, gauti nepa 
prasto' harmoningumo sąskam 
bį. Tuo, svarbiausia, Štarkos 
chorai ir pasižymėdavo. Ir, pa 
sakytina, klausovus žavėdavo. 
Ir tie, kaip sakyta, „gcltonsna 
piai“ jaun. muzikai ne iš ko ki 

Į to, bet iš Štarkos mokydavosi 
derinti chorus ir semtis muziki 
nio supratimo saiko.

Neabejotina, kad jam savo 
darbe padėdavo tobula klausa, 
be kurios choro gerai negalima 
suderinti.

Operos choras J. Starkai ab 
sorbuodavo visą laiką. Todėl 
visuomenės pageidaujamų cho 
ro koncertų būdavo lėta, bet 
jeigu kartą operos choras pa 
skelbdavo koncertą, tai jau bū 
davo žinoma, kad tai bus tik 
ra dainos meno puota.

3.000 dainininkų.
Ir tremty J. Štarka buvo su 

organizavęs vyrų chorą ir labai 
sėkmingai koncertavo, po to su 
silaukęs labai rimto ir svetim 
taučių įvertinimo.

Taigi, chorų dirigavimas yra 
pagrindinė jo specialybė. Bet ir 
kūryboje J. Štarka yra ir spe 
cialias studijas, toje pačioje 
konservatorijoje, kurioje jis 
baigė vargonų specialybę, bai 
gęs ir yra nemaža parašęs — 
chorui harmonizuotų dainų, 
solo dainų su fortepiono prita 
rimu ir originalių kūrinių solo, 
vargonams, chorui — svietiškų 
ir bažnytinių.

J. Štarka yra gimęs 1884. X. 
4., Ukmergės apskrity, bet nuo 
1892 m. gyveno Kaune ir muzi 
kos mokėsi pas J. Naujelį, o vė 
liau Varšuvos konservatorijo 
je.

J. Štarka pergyna jau antrą 
ją tremtį. Pirmojo Pasaulinio 
karo metu jis buvo nukeltas į 
Kaukazą ir ten vertėsi muzikos 
pamokomis, o dabar antrą kar 
tą, netekęs tėvynės, gyvena 
JAV, Brooklyne, vargoninkau 
ja vienoje parapijoje ir kuria 
kompozicijas, kurių vieną pas 
kutiniųjų „Tušti paliktieji na 
mai“ yra parašyta naujovišku, 
moderniu, būdu ir yra stipriai 
emocionali. Taigi, J .Štarka, su 
silaukęs jau 70 metų amžiaus, 
yra jaunas, darbingas, kūrybin 
gai veržlus ir gajus.

Malonu sukaktuvininką pa 
sveikinti su naujais kūriniais ir 
palinkėti jam nesenti ir būti 
sveikam, viltingam ir kūrybin 
gam. J. K.

V. VERIKAITIS PER TELEVIZIJĄ.
Liepos 4 dienos vakare iš To so reikalingą ariją. Tiesiog bu 

ronto buvo transliuojamas To vo nustebimas, kad baritonas, 
ronto Filharmonijos simfoninis kuriam „Sevilijos kirpike“ yra 
koncertas, kurio solistu buvo klasiška Figaro arija, staiga 
mūsų tautietis, šiemet baigęs pradėjo dainuoti boso ariją, ku 
prie Toronto universiteto vei riai mūsų mielas absolventas 
kiančią vad. Karališkąją Kon neturi nei tembro, nei žemųjų 
servatoriją. Todėl šis V. Veri gaidų, būtinų don Bazilio ari 
kaičio pasirodymas galima lai jai. Ir visą tą ariją p. Verikai 
kyti absolventiniu jo pasirody tis išdainavo baritonu.
mu, atseit — lyg ir viešu daina v. Verikaičiui geriau pasise 
vimo egzaminu. kė Samsono arija, nes tai ge

Malonu buvo girdėti, kad te riau tiko jo diapazonui. Bend 
levizijos vedėjai V. Verikaitį rai, tenka tiesiog pakaltinti 
publikai pristatė lietuviu, bai konservatoriją, kad ji išleidžia 
gusiu suminėtąją Konservatori absolventus taip neparuošusi. 
ją. Pav., dikcija visai neparuošta,

Po dviejų simfoninės muzi todėl sunku net susigaudyti, ko 
kos dalykų išpildymo, pasirodė kia kalba jis dainuoja, jau ne 
p. Verikaitis. Jis pirma giedojo kalbant apie tai, kad žodinius 
Hendelio Samsono ariją; antru tekstus neįmanoma suprasti, 
dalyku Rossini Bazilio ariją Absolvento laikysena taip 
apie šmeižimą ir gale — toron pat pageidautina, kad daugiau 
tiškio kompozitoriaus dainą mokytojų būtų paruošta scenai 
apie Kanadą. Pirmieji du daly bei estradai.
kai yra sunkiojo vokalinio re Konservatorija, jeigu ji turi 
pertuaro dalykai, paskutinis — rimtų pedagogų ir rimtų mu 
paprasta, liaudinio pobūdžio kų, taip išleisti absolventus ne 
lengva posmuojama dainelė. turėtų.

Visų pirma, V. Verikaičio V. Verikaičjo balsas, bend 
balso pobūdis, tembras, yra aiš rai, yra gana gražaus tembro, 
kiai ir perdėm baritoninis ir jo pakankamai stiprus, kompak 

(kiu būdu ne bosinis. Tai ypač tus, palyginti nesunkiai paval 
buvo aišku, kai jis dainavo Ba domas. Bet jam teks dar nuga 
žilio ariją, kuri yra reikalinga lėti tūlus nedateklius, bei trū 
tikro boso. Todėl reikia laikyti kumus pačiam, atsidėjus dir 
tikru nesusipratimu, kad daini bant, ko jam negalėjo duoti 
ninkui, kurį ir koncerto tiekė Konservatorija, davusi jam net 
jai pristatė baritonu, ir iš tik neteisingą, bosinę, kiyptį, kai 
rujų jis toks yra, vis dėlto kon jis yra baritonas.
servatorijos profesoriai davė Naujam muzikui (nes p. Ve 
dainuoti boso, plačios skalės bo rikaitis ne tiktai dainininkas)

VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK ;|i

savo kredito koperatyve
„PARAMA“ iįi

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: <Į:

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

Toronto, Ont. KE 3027. g
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KULTORWWO-OjVIKA TŲ SUVAŽIAVIMAŠHITEK

SENOVIŠKI KRAIČIAI IR NAUJI TAUTINIAI 
DRABUŽIAI.

Dail. A. A. Tamošaičiai (R. — Valstybinis dramos teat vi
R. 1. Kingston, Ont.j turi atsi ras lanko Alytų, Kapsuką, Ša 
vežę iš Lietuvos didelius seno kius, Tauragę, 
viškų drabužių kračius ir pa dą, Švenčionis, 
gal juos dabar audžia naujus langą, Šiaulius, 
tautinius drabužius: austinius, kį ir kt. 
rinktinius ir kaišytinius.

DISKUSIJOS MENO 
KLAUSIMAIS

Sydnėjaus Lietuvių Plunks vos operoje jau rusės dainuoja, gos reikalas; į šį darbą privalo 
nos Klubo sueiga buvo skirta tiktai dublere buvusi lietuvė įsijungti ir kitos kūrybinės bei 
Lietuvos meno klausimams na Ylienė.. . . ....
grinėti. Pranešimą padaryti bu
vo pakviestas Sydnėjuje viešįs DAINŲ DIENA
dail. Antanas Rūkštelč. Prele KLAIPĖDOJE
gentas, paryškinęs 3-jų laiko įvyko birželio 5 d. Chore daly dyba turi sukapusi be galo ver 
. t „„„„ pareiš vavo apie 2.000 dainininkų, iš tingą medžiagą — apie 500 lie

tautos kūnų tiktai apie 100 vyrų. „L. tuvių architektūros paminklų 
aprašymų, kurių tarpe 150 — 
su apmatavimais, brėžinais ir 
kita technikine 
ja“.

Atrodytų, kad 
blogai, nors pats 
lavimas bais dirbtinis, paliceiš 
kas. Tačiau sekantieji įsaky 
mai patvirtina visą šį blefišku 

nes „Svarbiausis suvažiavi

Šilutę, Klaipė 
Ukmergę, Pa 

Telšius, Rikiš

ISunt/aS’Divercturt įoraias^
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 1244 DUNDAS ST W„ TORONTO j!

Įsteigtas priei 27 metus '»
24 valandų patarnavimas.Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų J 

perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — i i 
patikrinimas. ' !

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. ; ;
Ontario Motors League patarnavimas.Atsiskaitymas už darba išdėstomas pagal pageidavmą. ; ’

Tat ne „nacionalinės archi 
tektūros“ klausmais, o darbo, 
kuris patarnautų okupantui.

— Lietuvės dail. N. Savickai 
tės-Mockienės kūrinių paroda 
Kolumbijos sostinėje sukėlė gy 
vą susidomlėjimą. Parodą glo 
bojo švietimo ministeris ir kul 
tūros reikalų direktorius. Bu 
vo išstatyta apie 40 kūrinių, ku 
rių daugumą išpirko vietos lie 
tuviai.

— Birželio 11d. Kaune kon 
certavo estų koperatininkų cho 
ras.

— Venezueloj suruošta G. 
Orento ir K. Lepšio foto paro 
da, kurioj buvo išstatytos 266 
didžiulės nuotraukos.
IŠ KUR ŽEMĖJE VANDUO?

Okeanografijos instituto mo 
kslininkai Liverpuly, Anglijo 
je, turėjo suvažiavimą. Vienas 
iš jų dr. Revelle išdėstė savo 
teoriją, iš kur vanduo atsirado 
jūrose. Pagal jį vanduo jūrose 
nėra lietaus vanduo, net iš že 
mės gelmių. Tyrinėtojai apskai 
to, kad iš žemės gyslų tiek ište 
ka vendens, kad per paskutinį 
šimtą metų vandens lygmuo bu 
tų turėjęs pakilti 1000 metrų. 
Bet jis nepakilo. Tai aiškinama 
dėl to, kad žemės pavnšius po 
vandeniu susiraukia, jūros dug 
nas įgriūna dar giliau, kai iš po 
jo

buvo sušauktas birželio 24—26 
dienomis Vilniuje. „Lit. ir Me 
nas“ vedamuoju įsakinėja Lie 
tuvos architektams: „Suvažia 
vime visu rimtumu turi būti iš 
keltos lietuvių nacionalinės ar 
chitektūros problemos. Nacio 
nalinės formos mūsų architek 
tūtoje klausimas respublikos ar 
chitektų ligi šiol labai silpnai 
nagrniėjamos“. Toliau partija 
įsakinėja: „Nacionalinės archi

ištraukiamas vanduo.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Atkelta iš 4-to psl.
su Al. M. paaškiniinais, kaip 

į tous klausimus, 
reikalu bendradarbiauja

— Operos ir ______
Vilniuje pastatęs op. „Lakme“ , ......... „___________ „ _____
kurioje Lakmės partiją daina tektūros problemų sprendimas 
vusi Čudakova. Vdinasi, Lietu — ne vien Architektų sąjun

baleto teatras

mokslinės organizacijos, LTS 
R Mokslų akademija, jos Tech 
nikos instituto statybos sky 
rius, Architektūros reikalu vai

tarpių Lietuvos meno 
kas (pačios liaudies — 
kurto, didikų globoje puoselė ir M.“ praneša, kad nedalyva 
to ir individualiojo — lietuvių vę ištisi kolektyvai šioje, Lietu 
dailininkų kūrybos periodai), vos pavergimo sukaktuvėms 
palietė ir įvairias meno šakas paminėti, „šventėje“. Matyt, 
bei stilius. Trečiasis laikotarpis sąmoningai lietuviai boikotuo 
prasidėjęs maždaug 1900 me ja.
tais, Lietuvių Dailės Draugijai Dainavę 700 vaiku. Moterų 
įsisteigus, o ypač po pirmosios chora dirigavo D. Daukintaitė'. 
Lietuvių Dailės Draugijos 1906 Mišru chora — Karosas, J. Ma 
m. suruoštos parodos. tutis, A. Buzys. Išpildyta sovie

Po pranešimo sekė gyvas nuo tiniu ‘ " 
monių pasiekitimas.

dainų — Muradeli, A. 
Liepinio, V. Kuprevičiaus, A. 
ilčiuko, A. Budriūno, J. Juzeliū 

linkime gražios sėkmės. Lietu no, K. Kavecko, B. Dvariono, 
viams jis jau daug pasidarba be to ukrainiečių ir net kinų 
vęs, o Kanada bendrai dar vi dainų.
sai jaunas muzikiniu atžvilgiu 
kraštas, todėl jo išsimokslini 
mas bus naudingas ir šiam, gra 
žiai kylančiam kraštui.

Simfoninis koncertas, nors 
Toronto Filharmonijos orkest 
ras atrodo pajėgus, bet dėl di 
rigento nepajėgumo, praėjo že 
miau negu vidutinišku meniš 
ku lygiu. Gaila tokio orkestro, 
kad jis neturi rimto kūrybingo 
dirgenito. J. K.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-*61
Res.: BE 3-0978

t ■T"!—H-~- M'■■'■‘—■M.....

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir graži 
narni veltui. Darbas ir mc 

džiaga garantuojama.

dokumantaci

tarytum ir ne 
reikalo formų

mą, 
mo uždavinys... įvykdyti Visa

W. A. L E N C K I,

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor
Advokatas ii' Notaras

Te). EM 4-1394. EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 erefonas EM. 6-4182 

Toronto

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

lu
atsakinėti 
Šiuo
ma su tautosakininku J. Baliu. 
P. Stravinsko: Spauda — nusi 
kaitimo mokykla. Autorius ke 
lia didžiosios spaudos smulkme 
niško įvairių nusikaltimų apra 
šinėjimo žalą jaunuomenei. U 
gesnio rašinio tęsiny apie Lie 
tuvos teisininkų likimą prisime 
narna Šiaulių Apygardos «Teis 
mo ir jo Prokuratūros darbuo 
tojų likimas karo ir okupacijų 
verpetuose. Juozas Liūdžius ■— 
Garbės Teismai išeivijoj — įro 
dinėja šių institucijų ncreikalin 
gumą. Toliau skelbiama LTD 
C. V-bos pirmininko laiškas L 
TD nariams, V, Bulotos ir Br. 
Ivanausko pasiūlymai LTD 
Įstatų pakeitimo reikalu; lietu 
vių teisininkų veiklos ir gyve 
nimo kronika, atgarsiai, R. Ski 
pičio atsiminimai iš nepriklau 
somos Lietuvos atkūrimo lai 
kotarpio. TŽ pageidavimai, 
knygų ir kitų leidinių trumpi 
suminėjimai, aukos. Iš atgarsių 
matyti, kad TŽ užsibrėžusios 
savo priedais išleisti dvi knyge 
les: Valstybės Tarybos Komi 
sijos dar Lietuvoje parengtąjį 
ir jos referento K. Nausėdo iš 
saugotąjį Baudžiamojo Statuto 
bendrosios dalies projektą ir 
teisinių terminų žodynėlį, kurį 
pradeda ruošti buv. Valstybės 
Tarybos pirm. Boleslovas Ma 
siulis.

Teisininkų Žinias leidžia L. 
T. D. C. V-ba, redaktorius L. 
Šmulkštys, redakcijos nariai R. 
Skipitis ir P. Jokubka. TŽ dide 
lio formato, 16 psl., eina 4—5 
kartus per metus, mętinė pre 
numerata 2 dol., pavieniai nu 
meriai nepardavinėjami. Adre 
sas: Teisininkų Žinios, c. o. L. 
Šmulkštys, 726 West 55th St., 
Chicago 9, Ill.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

priimami užsakymai ir paštu su nemokamu pristatymu į
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
I Jonas V. MARGIS, Plim. B.
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VANCOUVER, B. C.
TAUTIEČIAI ĮSIGY JA NUOSAVYBES

, Lietuviai Vancouveryje vis tai yra įmanoma mūsų 
pastoviau įsikuria. Vis daugiau mis.
tautiečių įsigyja nuosavus na Daugiau solidarumo 
mus, vis daugiau įsigyja ūkius, giau nuoširdumo.
tai kitas nuosavybes.

Svarbu, kad vis daugiau pra 
sikuria ir pradeda verstis sava 
rankišku darbu. Štai, tik ką ad 
vokato- profesijos teises įsigijo 
teisininkas J. J. Juškaitis. Mes 
jam linkime sėkmės ir rimties 
šioje profesijoje.

Emilis Smilgis, Kanados 
Lietuvių Tarybos Vancouverio 
skyriaus pirmininkas, pardavęs 
senesnį namą, nusipirko naują 
pajūryje, prie gražiausių Van 
couverio maudynių.

Yra ir daugiau tautiečių, pir 
kusių namus, — todėl ta proga 
vieni pas kitus ruošė įkurtuves 
ir savybėje gražiai pabendravo.

Būtų labai malonu, kad ir 
daugiau tautiečių geriau prasi 
kurtų. Be to-, dar būtų malo 
niau, kad visi tautiečiai geriau 
sugyventų, geriau susigyven 
tų, sutartų.

MOKSLO SEZONUI 
PASIBAIGUS.

Ir vėl, po įtemptų ir ilgų de 
šimt mėnesių mokyklos darbo, 

sąlygo mokiniai apleido mokyklų šuo 
lūs ir dviem mėn. išėjo į laisvę, 
kurią jie išnaudos savo asme 
niškam malonumui.

Daugelis iš jų, jau iš anksto 
turi susiplanavę savo atostogų 
laiką, turėdami galimybės ir lai 
mės vykti į stovyklas, ar šiaip 
kur nors į vasarvietes. Ten jie, 
džiugiai ir nerūpestingai leisda 
mi vasaros kaitrias dienas, besi 
maudant vandenyse, lakstant 
po laukų ir pievų erdves ir besi 
kaitinant saulutės spinduliuose 
atsikvėps, sustiprės ir pasise 
ms naujų jėgų, rudens sulau 
kus tvirti ir energingi vėl grįš 
į mokyklas.

Nieko malonesnio augan 
čiam vaikui ir būti negali, kaip 
turėti sąlygas, suteikiančias ga 
limumą naudotis vienokiu ar ki 
tokiu gyvenime vaikui priklau 
sančiu malonumu.

O juk, šiame kontinente gy

MAMERTAS MACIUKAS
ir dau

Kor. VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAI ! IS, 

LL. B.
Suite 14, Tunstall Building 

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

Telefonas: Pacific 4511.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

DALYVAUTI...
Atkelta iš 3-čio psl. 

didžius uždavinius, kuriuos pri 
valo- atlikti mūsų patriotinės or 
ganizacijos, turėtume suprasti, 
jog čia ne vienų SLA darbuoto venantiems, labai skųstis ir ne 
jų rekalas, bet visos patriot! galima. Vienų vaikų tėvai pa 
nės lietuvių visuomenės svar kenčiamai, kitų geriau, o dar ki 
bus ir neaidėtinas darbas. Kiek tų ir labai gerai jau spėjo įsi 

Daugelis Vancouverio lietu vienas lietuvis - šviesuolis, ku kurti, todėl ir savo vaikams tu 
vių tebelaukia, kad kas nors riam yra brangios Susivieniji ri galimumo suteikti tam tikro 
imsis iniciatyvos ir, Montrealio me viešpataujančios tradicijos džiaugsmo.
pavyzdžiu, sudarys Britų Ko ir idėjos, privalėtų atkreipti di Tačiau, būdami patys jau pa 
lumbijos seimelį, kuris apjung dėsnį negu iki šiol dėmesį į SL kenčiamai įsikūrę, neprivalome 
tų visas ir organizacijas ir pa A veiklą.
vienius asmenis. Kol kas, nors 
besivadinama KLB Britų Kolų 
mbijos apyl. valdyba, bet tai 
yra tiktai fikcija, nes tai nie 
ku neparemtas titulas.

I flr -^'4 ' 79 ir 81 St* zotiQUE st. E., MONTREAL. «
| Iž'ŽT"’ TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726 |

kuriems vargas ir netikras ry 
tvojus negailestingai tebežvel 
gia į išblyškusias ir nusimini 
mo kupinas akutes. Deja, nema 
žas jų skaičius, ne tik tebeina 
grubiais tremties keliais, bet ne 
turi, nei tėvų, nei vyresnių, ku 
r*e ^fūsjaus likimo^ dienas ,no iįnė žuvis, kuri gamtos apdova ku, toks ryklys mirties neišven 

.............. i ... nota O1-igįnaiiajs spygliais: jos gia. Yra buvę atsitikimų, kad 
odoje, panašiai kaip ežio, kyšo ryklio praryta keturdantė pra 
spygliai. Ištikus pavojui, ši žu graužė ryklio skrandį ir gyva 
vis įtraukia į save labai daug išlindo, 
vandens. Nuo to ji išsipučia, o 
spygliai tada atsikiša — žuvis 
virsta nepaimama tvirtoye.,., 

Panaši į dvidantę irgi turi to 
kius pat spyglius keturdantė 
(tetradonta). ši žuvis iš savo 
spyglių dar išleidžia nuodus, 
gaminamus jos kūne tam tikrų 
liaukų. Nuodai smarkiai vei 
kia. Šių nuodų veikimą gerai 
žino vietiniai gyventojai. Šiais

Iš visur ir apse viską
NESUVIRŠKINAMA ŽUVIS

Žuvų viešpatija didelė ir įdo nuodais tepa net savo strėlių 
mi. Ji yra ir labai įvairi. galus. Pasitaiko, kad išalkęs

Jūrų vandenyse veisiasi spyg ryklys praryja keturdantę. Aiš

rs dalinai sušvelnintų. Šitokie 
vaikučiai yra Vokietijos vargo 
mokyklų ir vasario 16 gimn. 
auklėtiniai.

Juos globoja ir jais rūpinasi, 
visų mūsų duosnumas ir labda 
ra. Jų sotesnė ir malonesnė die 
na, privalo būti mūsų visų nuo 
širdžiai ir bendrai suprasta ir, 
jei mes rimčiau atsižvelgsime į 
jų skaudžią būklę, dažniau su 

kompanijoje (agento įkalbėti) teikdami galimą auką, tai mes, 
kokią apdraudą ir nusiramina, netik palengvinsim jų rūsčią 
Jie pirmoje eilėje patriotiniais dalią, bet suteiksime nors dale 
sumetimais turi susidomėti SL lę retai nusišypsančio malonu 
A. O be to gyvenimo įeikalavi mo bebręstančiuose jų vaikys

KELIOLIKOS AMŽIŲ 
MEDIS.

Douglas Fir eglė — 230 pė 
du augščio ir beveik 9 pėdų 
skersmens — kuri buvo nukirs 
ta 1952 m. Vancauvei Island so 
loję, buvo 2134 metų amžiaus. 
Ši eglė buvo jau didelė, kai ka 
ralius John pasiraše Magna 
Chartą 1215 m. Runnymede; 
kai Cabotas paskelbė Kanados 
rytų krantą 1497 m. ji tada jau 

Atsiminkime, kad ten Vokie las, susirūpinkime rimčiau buvo 637 metų amžiaus ir tur 
taip neseniai, bent tąją vienitele svetimoje pa būt 200 pėdų augščio. Nukritus 

_ t sava vasario buvo rasta, kad medžio viršų 
tiškai esti reikalinga. Tad pa skaudžios tremties klajūnais, 16 gimnazija, nuoširdžiu duos nė buvo sunaikinta audrų jau 
lankiai sutikime Susivienijimo jiems mokyklas pavaduoja tik numu padėdami pašalinti jos prieš keletą šimtmečių. Šios eg 
pastangas sustiprinti šią seną apleisti barakai. Negalėdami skolas.__________________________lės skerspjūvis yra Ottawos
garbingą lietuvių patriotų su suteikti jiems galimybės, lan 
kurtą židinį, J. Sargūnas. kyti našesnes pradžios mokyk

Tačiau, būdami patys jau pa 
kenčiamai įsikūrę, neprivalome 
pamiršti, kad dar yra ir tokių,

Atvirai kalbant, tai daugiau 
šia priklauso naujiems ateivia 
rns, jie turi laikyti savo pareiga 

' dėtis į šią organizaciją, ją pa 
remti ir sustiprinti. Senųjų atei

Kanados Lietuvių Tarybos vių tarpe jau nebedaug rasime
Vancouverio skyrius, kaip gir tokių, kurie Susivienijimo ne rnų įtakoje SLA vadovybė sa tės metuose, 
dėti, ruošiasi gegužinei, kuri pažintų. Bet naujieji ateiviai vo apdraudos programą tiek iš ,..................
žada būti įdomi r įvairi, kiek kartais paima kur privačioje tobulino, kad joje kiekvienas tijoje, kur dar

rasti, kasšioje srityje prak dažnas iš mūsų tebuvome tik dangėje įgyjama

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

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

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai

mingų atsitik’tnų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OF 1-9816.

D. N. Baltrukoms VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto’ki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

DR. DORA GORDON 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Tel. TR. 1135

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.

Visi aukotojai prašomi č,e muzėjuje.
kius ar money ard. išrašyti C. — Istambule suimtas Bulga 
L. C. Relief Fund vardu ir siųs rijos vicekonsulas ir visoje Tur 
ti 202 St. Clarens. Toronto 4, kijoje dar 52 asmens, dirbę šni 
Ont. adresu. Kor. pinėjimą.

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 — P R O S 1 J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

VICTORIA 
CLEANERS 
DRYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

ir t. t., ir L L

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popčeris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

lietuviška motery kirpykla
! DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
: LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
; 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

J. GRAŽYS

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais—visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

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

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS j; 
per j;

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I
TeL RA7-3120 |

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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RODNEY Ont

KLB APYLINKĖS VALDYBOS IR ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 13 d. KLB apylinkės pajamų 1305 dol.
v-bos ir organizacijų atstovų 3 Lietuvių, Dienon pirminin 
susirinkime V-bos pirmininkas kas kvietė kolonijos lietuvius 
p. A. Vainauskas padarė prane vykti kuoskaitlingiausiai. Bu 
Šimą bėgamais reikalais. Sumi vo pasiūlyta V-bai sudaryti eks 
nėjęs kiek spaudos vajuje gau kursiją. Tai labai malonus reiš 
ta naujų prenumeratorių, p. kinys ir pavyzdys kitoms kolo 
Vainauskas pastebėjo, apgailės nijoms.
taudamas, kad yra lietuvių, ku J“ 
rie jokio laikraščio neprenume nuotraukų, skiriamų 3 L. Die 
ruoja. Jiems ir įsiūlyti neįmano nos Metraščiui.
ma. Filmuotojai broliai Žukaus

Šeštadienines mokyklos rei kai yra padarę daug spalvinių 
kalams tvarkyti nutarta sudary nuotraukų, pritaikę muziką ir 
ti 5-kių asmenų komisiją. Mo netrukus hamiltoniečiams pai|i 
kyklos ved. p. Mikšys nurodė, dys Hamiltono veiklos filmą, 
kad mokyklai išlaikyti per me P. Prielgauskas jau sveiksta, 
tus reikia 915 dol.; 500 moky nes sulaužytoji jo ranka jau 
tojams, 315 sargui ir 100 rašti sugyja. Jis jau’ pamažu 
nės reikalams. Pernai gi gauta da dirbti.

LIETUVIŲ SPORTAS ANGLIJOJE.
V. Steponavičius rašo, kad laikų. Taip pat ankščiau figų 

jam teko matyti beveik visas ravęs lietuvis (?! — vieniem 
ten esančios lietuvių krepšinio sakėsi danas, kitiems airis) Ch 
komandas ir, atvirai 
Manchesterio „Kovui“ 
geroje formoje, nė 
manda nesudarytų 
sunkumų, nebent 
jaunesnė komanda, kaip „Litu tremtiniams, pažįstamas buvęs 
anica“, „Gintaras” ar „Kovas“, daugkartinis meisteris MTM 

— . , t j nors šios komandos šiuo metu Munchen užėmė tik 3-čią vieFotografas p. Juraitis padare dar ir tud nusileisti senesnėms, tą.
kaip „Perkūnas , bet jų entu — Lankas Sidlo jieties meti 
ziazmas, jei jie tik rimtai dir me atsiekė 79,30 m. Kitos ge 
bs, iškels juos į viršų. Senes resnės pasekmės; 100 jardų 
nės k-dos nesudarytų „Kovui“ Morraw (US) 9,1 sek., 1500 
didesnių sunkumų, kadangi jos m. Roszavolgy (Vengi.) 3, 42.

kalbant, aries Norkus iš sąrašo yra iškri 
esant tęs.

viena ko — Vokietijos stalo teniso ko 
didesnių mandines pirmenybes laimėjo 

viena kita TTC Moerfelden. Lietuviams

St. Za v a c k i o ūkyje 
važiuojant Bock Street, )2 mylios nuo Rodney, West 
Lome link, kairėje pusėje, pirmame miškelyje
K. L. B. Rodney Apyl. Valdyba ruošia šiemet pirmąją 

GEGUŽINĘ liepos 31 d., 3 vai. p. p.
Gros puikus vietinis džazas.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti.
Rengėj ai.

SKELBIAMA ĮDOMI GEGUŽINĖ.

prade
Kor.

WINDSOR, Ont.
WINDSORAS RUOŠIA DIDELI GEGUŽNĘ.

Liepos 30 d., šeštadienį, KL valgiais ir gėrimais. Pradžia 2 
Windsoro apylinkės valdyba vai. Įvažiavimas 1 doleris už 

v., Prie gražaus St. Clair ežero, automobilį. Šokiams gros pui 
yra per lėtos ir neišlaikytų „Ko 8 min. 100 m. Futerer (Vok.) ^ata s Beach ruošia^gegužinę- kus vokiečių orkestras. Laukia 
vo“ tempo. 10,6 sek.

Šia proga noriu pasveikinti — Vengrijos 
Wolverhamptono „Vilt?“, lai ras F. Puskas 
mėjus apygardos meisterio var geriausiu pasaluio 
dą, bet dar didesnį pasveikini ku. Apie jį pasakojamas toks 
mą noriu pasiųsti Mancheste įvykis: einant Budapešto gat 
rio koviečiams, kurie pradėjo ve, jis nepasisveikino dviems 
tęsti savo puikų darbą. Man bu generolams. Mat nepastebėjo 
vo malonu išgirsti apie jų lai jų. Šie „prispyrė“ F. Puskas

armijos majo 
yra laikomas 

futbolinin

B

-pikniką. Atvykę galesite pasi me kuo dauiiau suvažiuojant iš 
•n naudoti visais* vasaros teikia visur.

mais malonumais. Veiks turtin KLB Windsoro apylinkės 
gas bufetas su visokios rūšies valdyba.

TILLSONURG - DELHI, Ont
TILLSONBURGO LIETUVIŲ GEGUŽINĖ.

mėjimą prieš „Viltį“, kas įro prie sienos. Tačiau F. Puskas Tillsonburgo Liet. ūk. Klu siems bus gera proga, prieš dar 
do, j°g „Kovas“ ir po neakty atsakė: „žinote, kas aš esu? Aš bas liepos 31 d. (sekmadienį) 
vios pertraukos tebėra pajė esu Ferenc Puskas! Vengrijoje rengia didžiulę gegužinę, kuri 
giausia lietuvių k-da Anglijoje, esama daug generolų, bet Ven įvyks St. Augustinavičiaus ūky

— New Yorko „Ring Maga grijoje yra tik veinas majoras je (piknikų aikštėj). Kadangi 
zin“ paskelbė pasaulio profesio F. Puskas!“ ši gegužinė įvyks prieš pat ta
nalų boksininkų užimamą eilę. — Hamburge Vokietijos at bako derliaus nuėmimą, tad vi 
Įdomus yra „išdėstymas” sun jauninta futbolo rinktinė laimė 
kiame svoryje: „Rocky Marcia jo prieš Irlandiją 2:1. Šiose 
no (pasaulio meisteris), kurio rungtynėse pasižymėjo Waldu 
pirmas varžovas, yra neseniai er iš Stuttgardo ir Biesinger iš 
laimėjęs su Olsonu — 38 m. ve BC Augsburgo. Bruselyje Če 
teranas Archie Moore. Toliau kija netikėtai laimėjo prieš bei 
eilė yra sekanti: 3) Bob Baker gus net 3:1.
(USA) ir Don Cockel (Angį.), — Komandinis Vokietijos 
4) T. Jackson (USA), 5) N. futbolo meisteris bus išmes

Šiais metais Wellando lietu rengia gegužinę St. Stephens 
vių kolonija gyva savo parengi Hall, Main Street East ir Port 
mais ir mūsų tautinių švenčių Robinson Rd. kampas, Wei 
paminėjimais. Apylinkės bend land. Vėl visi susitiksim iš pla 
ruomenės valdyba, nors ir per čiosios apylinkės ir Amerikos 
trumpą laiką nuo išrinkimo, su Jungtinių Valstybių pasišneku 
spėjo surengti tragingųjų lietu čjuoti ir maloniai praleisti lai 
vių tautai birželio dienų pami ko. Grieš puikus orkestras, 
nėjimą. Minėjime dalyvavo di įvairūs gėrimai ir užkandžiai 
delis skaičius tautiečių. Paskai atsigaivinimui. Teko nugirsti, 
tą laiką p. Jurkevičienė iš To kad bus ir scenoje pasirodymų, 
ronto. Meninę dalį išpildė vie Blogas oras gegužines negali 
tos scenos meno mėgėjų būre sutrukdyti, nes šokiai vyks pui 
lis, kuris, vadovaujamas p. Si kioje ir erdvioje salėje medžių 
monaičio, pastatė Adolfinos ir žalumynų aplinkumoje. Pra 
Skaistienės parengtą meninį džia 4 vai. po pietų, 
montažą, pritaikytą liūdnajam Valdybos Narys. tLn' Charles tas iš RW Essen Jr 1 FC Kai
birželiui.

Visi buvo sudominti p. Jur 
kevičienės iškeltomis ir mūsų 
šių dienų gyvenimui būdingo 
mis ir reikšmingomis mintimis. 
Kiek teko patirti, po minėjimo, 
susirinkusieji ir valdyba labai 
patenkinti ponios Jurkevičie 
nės paskaita. Belieka tik parei 
kšti nuoširdus ačiū ir prašyti ne 
atsisakyti kada nors vėl aplan 
kyti mūsų koloniją su savo 
gražiomis mintimis.

Minėjimo metu buvo priimta 
valdybos paruošta rezoliucija 
Jungtinių Tautų eisiu Komisi 
jai. (Rezoliucija Jungtinėms 
Tautoms jau pasiųsta).

Rugpjūčio 6 d. Bcndruome 
nės Valdyba mūsų malonumui

bymetį čia susitikti. Laukiame 
svečių iš įvairių Kanados vietų. 
Bus gera muzika, užkandžių ir 
kita. Pradžia 2 vai. pp.

Rengėjai.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

LONDON, On L
TURĖJO VASAROS STOVYKLĄ

Londono lietuvių skautai tu tomą išvykti anksti rytą, apie 
rėjo vasaros stovyklą nuo lie 5 vai. ir sugrįžti naktį. Kelionė 
pos 15 iki 20 d. Mt. Brydges, vienam asmeniui ten'ir atgal 
Ont., pp. Bersėnų ūkyje. Sto kaštuotų autobusu apie 3.75 
vykia labai pavyko. dol.

Dalyvavo visi skautai ir ki , . . , . x. ... .. .J . ... c .__ „• Maloniai kviečiame londonisti lietuviu vaikai. Sekmadieni , . x . . . .. x .,*■ * Vine iticirporictrimti tai innmia|

kelionei į Niagara krioklius ir 
skautų milžinišką sąskrydį. Iki 
rugpjūčio mėn, 15 d. kreiptis 
pas ps. O. Gešventą, 106 Inker 
man Str., tel. 7-9993.

IŠVYKA — GEGUŽINĖ
Maž. Lietuvos Bičiulių drau 

gijos Londono skyrius rugpjū 
čio mėn. 6 d. —. šeštadienį ren 
gia smagią gegužinę - išvyką i 
Rorchesterį -— „Dreamband“.

Gros gera kapela, veiks bufe 
tas, bus įdomi loterija. Pradžia 
6 v. vak.

Laukiama gausaus atsilanky 
mo londoniškių ir artimesnių 

L. E-tas.

z z « (USA), 7) E. Walls (Kana serlautern komandų.
da), 8) J. Holman (USA), 9) —Sakoma, kad Melbourne u llcluvlu VdIKai. ūeil„iauiclll , . y. .

JONINĖS SYDNĖJUJE. R. Layne (USA) ir 10) F. Ca Olimpiados organizaciniai dar per Tėvynei atminti skirtą lau užsire8istruotl tai įdomiai
Š. metais liepos 2 d. Sydnė vicchi (Ual.). Pastarasis yra bai eina vėžlio žingsniu. Tou ža atsilankė gausus būrys tau Vp ,nr,P’ ’ ,apara r,° 1US *r 

jaus Mažosios Lietuvos Bičių pirmas italas, patekęs į dešim tarpu italai, jau Romos gatvė tiėčių — skautų bičiulių ir re
lių D-ja surengė Jonines. Jas tuk4 pasaulio sunkaus svorio se, beveik penki metai prieš įvy mėjų. Per skautų organizaciją 

varomas naudingas lietuvybės 
Padėka už 

tai priklauso skautų vadovams. 
Atskirą ir didelę padėką reikia 
išreikšti skautų geradariui — 

Emigrantai evangelikai liūte mlionu narių, nepalaikančių ry p. Bersėnui, stovyklavietės sa 
rionys iš įvairių Europos kraš šių su visuotiniu sąjūdžiu. vininkui.
tų buvo pripratę gyventi skir Jungtinė Liuterionių Bažny 
tingomis istorinėmis ir kultūri čia Amerikoje šį pavasarį ofi EKSKURSIJA Į PASAULIN 
nėmis sąlygomis. Jie Ameriko cialiai pakvietė Augustanos Ę SKAUTŲ STOVYKLĄ, 
je praėjusiame šimtmetyje bu Liuterionių Bažnyčią piadėti 
vo sudarę keletą skirtingų baž pasitarimus 
nytinių organizacijų.
dabartiniame šimtmetyje eina vauti susijungimo pasitariamo 
ma susijungimo linkme ne vien se visiems liuterionims. Šiuo 
tik valstybiniame, bet ir bažny klausimu turėjo pasisakyti Au 
tiniame gyvenime. gustanos, trylika sinodų. Iki

Iki šiol Amerikoje pasireiškė Šiol pasisakė jau dešimt ir visi 
r dvi organizaciškai skirtingos teigiamai. Jų paskutinis sino 

Salė liuterionių grupės. Vieni veikė das St. Paul, Minnsota, birže 
ekumeninio ar visuotinio sąjū lio mėnesį 501 balsais prieš 4

atidarė draugijos pirmininkas boksininkų tarpą, 
J. Reizgys, kuris nušvietė seną 
Joninių tradiciją Mažojoj Lie 
tuvoj. Artistė p. šniukštienė- 
-Dauguvietytė padeklamavo ei 
lėraščių. Į šias Jonines atsilan 
kė visos stipriausios Sidnėjaus 
muzikos pajėgos: p. p. Kiveris, 
Šarauskas, Plūkas ir Umbražiū 
nas, kurie susirinkusius links 
mino iki vidurnakčio. Ponas 
Dambrauskas Kiverio akordeo 
no lydimas dainavo kupletus. 
Paulauskas vedė nuotaikingas 
amerikoniškas varžytynes. Šio 
se Joninėse 
„Keleiviui“ 
ka susidarė

, po garsaus kstančią 1960 m. Olimpiadą— 1 
Primo Carneros viešpatavimo išlipino didžiausius skelbimus, palaikymo darbas.

LIUTERIONYS JUNGIASI.

Londono lietuvių skautai ru 
susijungimo tiks gpjūčio 21 d. rengia ekskursiją

Tačiau lu, paliekant galimumą daly į pasaulinę skautų džiambore 
(jamboree), kuri įvyks prie 
Niagara — on the lake. Numa apylinkių tautiečių.

rinktos ir aukos 
paremti.

tikrai Joniniu.
Skambėjo lietuviškos dainos ir 
lietuviška šokių muzika. L_._ 
buvo dekoruota lietuvių moki , , . . - . _
niu pintais vainikais S. R. S. “zl° knkme> dalyvaudami Pa nutarė: priimti Jungtinės Liu i r .— 1 • _ t-» _ v • rr*_ i i~» _ i • r-» v v • i • . •

Nuotai

| HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 

$ Geriausius vyriškus ir moteriškus
& kostiumus ir paltus A
L siuvatik 4

: G. PALMER CUSTOM TAILORS |
; ’ Geriausia medžiaga Y
< > pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. A
V Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. &

(netoli Westdale Collegiate) telef. J A 8-3345. X
§ Sav. G. Palme r-P aliliūnas. g

(
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 i 

ir nesame patyrę-nusiskundimų. i

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, f 
X ukrainietiŠkai, rusiškai lenkiškai ir tt.
J 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
? Telef. J. A. 2-6439. ?

šaulio Bažnyčių Taryboje ir Pa teronių Bažnyčios pakvietimą 
šaulio Liuterionių Sąjungoje, ir susijungti su ja, kviečiant vi 
Šiai visuotinei liuterionių link sas liuterionių bažnytines orga 
mei Amerikoje priklausė du nizacijas dalyvauti susijungi 
trečdaliai tikinčiųjų, susijungę mo pasitarimuose. Nutarta su 
su likusiais 70 milionų liuterio daryti bendrą liuterionių bažny 
nių visame pasaulyje, šios gru tinę komisiją sakyklos ir alto 
pės skaitlingiausios bažnytinės riaus bendrystei įgyvendinti, 
organizacijos buvo Jungtinė Dr. F. C. Fry iš New Yorko 
Liuterionių Bažnyčia su dau Jungtinės Liuterionių Bažny 
giau kaip dviem milionais para Čios prezidentas ir Pasaulio 
pijiečių ir Augustanos Liuterio Bažnyčių Tarybos vyriausiojo 
nių Bažnyčia (švedų kilmės) komiteto vadovas, karštai pa 
su puse miliono parapijiečių, sveikino Augustanos apsispren 
Šiai grupei priklauso dar šešios dimą, sakydamas: „Augustana 
mažesnės liuterionių bažnyti parodė, kuriuo keliu turime ei 
nės organizacijos, turinčios iš ti“. M. K.
viso apie du milionu parapijie B Illinois Universiteto profeso 
čių. Kita liuterionių grupė rius Dallas Smythe, kalbėda 
Amerikoje nedalyvauja Pašau mas skelbimu verslininkams sa 
lioBažnyčių Taryboje ir Pašau kė, jog už dvidešimties metų 
lio Liuterionių Sąjungoje, šios Amerikos industrija bus visa 
grupės skaitlingiausią bažnyti automatiška. Atrodo, sakė pro 
nę organizaciją sudaro Missou fesorius Smythe, jog „automa 
ri Sinodas, turįs kartu su kelio tija ir atominė energija mus vi 
mis kitomis mažesnėmis bažny sus paliuosuos nuo darbo, su 
tinėmis organizaciojms . iizolia teiks mums augštesnį gyveni 
iionistine linkme išviso apie du mo lygį“.

BALSAS DĖL PABALTIJO FEDERACIJOS KONSTITU 
CIJOS PROJEKTO.

Rašo Dr. M. Anysui: pabaltiečiams Pabaltijo Federa
Man labai patiko Jūsų suda cijos klausimu ir taip pat ir Ry 

rytas Pabaltijo Federacijos tų Europos Federacijos klausi 
Konstitucijos projektas. Tai mu. Čia esu suorganizavęs Bal 
vienas iš reališkesnių, kurių tijos Komitetą, kuriame gra 
man teko sakityti. Tai jau dau žiai bendradarbiaujame visos 
giau konfederacijos pobūdis, trys tautybės.
bet tik nuo tokio ir galime pra Manyčiau, kad Jūsų projek 
dėti. tą Jūs turėtumėt nusiųsti Bal

Aš rengiuosi populiarinti Jū tų Tarybos nariams Vokieti  jo 
su idėjas ir tuo reikalu parašy je būtų įdomu sužinoti jų re 
siu straipsnį laikraščiams. Be akciją šitame klausime.
to, rengiu paskaitą Portlando Dr. V. Juodeika,

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

BOULEVARD
RESTAURANT

jį- Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius viš f: 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite. »

■į; Patogus sustojimas mašino, moderniški moteliai nakvy « 
nėms prie restorano. »

Lietuviai savininkai a
P. Veronikai t is ir J. Jankus. $

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ūkiai’ *Sklypai
* Bizniai * Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: — 
ANCKE VIČIŲ .. . LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.
REAL ESTAETE 

LIMITED 
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyiiai visoje Ontarijoje.

COLONIAL TURKISH BATHS I 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE
4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.
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MONT5 RE.AL;1BANKAS „LITAS”
jau turi 135 narius ir išdavęs outer ir Vincą Bubelį su Ona 
arti 8.000 dol. paskolų. Pasko Pietro Gratio. 
los tuo tarpu duodamos tik ] 
trumpalaikės, tačiau ir tuo bū .
du „Litas jau sugebėjo pade • vj€nas bendradarbis, bedary 
ti daugeliui savo narių statant jamas pratimą su dujomis, neti y? 
namus, Įsigyjant būtinus namų stlsilaul<ė sprogimo, ku. $ 
ūkio reikmenis ir pn. Paskolų rjs ger0,kaį apardė įstaigą, ban 
paklausa yra didesne Kaip įp a ^ymu vykdytoją sukapojo stik 
ūkią indeliai. Ar nevertėtų he j - " - ■- -
tuviams taupytojams susigalvo “ 
ti? Kam atiduoti savo sutaupąs 
svetimiems bankams už 2%, 
kai savame galima bus gauti 4 
%? Be to, kas svarbiausia, tau 
pydami savame banke, padeda 
me savo tautiečiams, kurie pa Parbaus °“
skolų reikalingi. Daugehs tatai Veronikos Bulotaitės, kuri dr 
jau suprato ir savo einamąsias su ma te «žada atvykti 
sąskaitas perkele į „Litą .

„Lito“ darbo valandos kol 
kas tik sekmadieniais tuoj po 
pamaldų Aušros Vartų parapi 
jos salėje, bet reikalui esant 
bus praplėstos į kitas dienas.

Banko nariai nemokamai na 
udojasi šiais draudimais: mi riais . gį vasarvietė.
rus, nario sutaupos iki 1000 -- - ------- ------------- -

8
DIPL. INŽ. J. BULOTA $

aną savaitę turėjo katastrofą: a
Krišna a hpn rl ra rl a r Hi q KArlarv

GEGUŽINĘ 
MĖNESIENOJ

kuri įvyks netoli Hamiltono Burlington, Erant Inn terasoj 
Pastaba: Gegužinės vieta yra apie 10 
miltono Toronto kryptimi prie 2 kelio. 
žinoma kaip gražiausia šokiams vieta 
ne, bet ir Toronte.
Blogam orui esant, šokiai vyks ten pat 
kioje salėje.

Gros puikus Benny Ferri orkestras! i
Veiks įvairus bufetas! Į

Pradžia 8 v. v. Pabaiga 12.30. i
TFA Kanadoje Hamiltono sk.<

mylių nuo Ha 
Brant Inn yra 
netik Harnilto

1955. VII. 27. — Nr. 29 (429)1

PIRMADIENĮ, RUGPJŪČ 1O 1 D. (CIVIC DAY) 
kviečiame visus tautiečius į vieną įspūdingiausių vakarų-

TORONTO LIETUVIAMS
Kanados Lietuvių Bendruo ey Harbour saloje įvyksta Ka 

menė yra visų lietuvių neparti nados lietuvių studnetų šuva 
nė organizacija palaikyti ir ats žiavimas, kurio metu bus aptar 
tovauti tautiniams reikalams iš ta lieutviškosios studentijos 
eivijoj. Gyvenant tarp svetimų problemos. Suvažiavimo metu 
jų mus visus turi jungti lietu numatoma paskaitų, posėdžių, 
viška širdis, kurios pulsas mu 
ms kartoja tą pačią mintį: 
Ateis diena, kad Lietuva vėl 
bus laisva.
Lietuvos mes šiandien privalo 
me atiduoti duoklę tautiniam 
solidarumui. Mums ypatingai 
svarbu lietuviškoje dvasioje iš 
auklėti savo jaunimą. Šeštadie

o taip pat bus rasta progų pa 
ilsėti, puikioje gamtoje.

GRAŽUS GESTAS 
KŪRĖJAMS- 

-SAVANORIAMS
Žinomi Toronto lietuviškų 

reikalų rėmėjai Dr. J. Yčas, 
Dr. A. Pacevičius ir Dr. A. Va 

ninei mokyklai, jaunimo vasa ladka yra pažadėję už pusę ho 
ros stovykloms, lituanistikos noraro gydyti L. K. Kūrėjų Sa 
kursams ir kitiems kultūrinia vanorių S-gos Toronto skyriui 
ms reikalams yra būtinai reika priklausančius narius — kūrė 
lingos lėšos. KLB nariai pagal “ x
statutą turėtų mokėti solidaru 
mo mokestį, kuris yra tik 2 dol.

. metams. Šis solidarumo mokes
įsikūrė ir turi daug p. Liesunaitis jau ruošėsi vykti tįs yra vienintelė priemonė su 

telkti lėšų, kurios panaudoja 
mos grynai švietimo ir kultu 
ros reikalams. Tai yra mūsų 
visų bendras kapitalas. Jūsų pa tas, padarytas tiems, kurių pa 
čių, mieli lietuviai torontiečiai, sišventimu ir aukomis buvo iš 
lietuviškai garbei ir gerovei. Jo pirkta Tėvynės laisvė. Bs. 
kie politiniai fondai ir veiksniai PRANEW VISUOMENĖS 
iš solidarumo mokesčio negau ViMJUMtNES
na nei cento. Du dol. šiandien žiniai, kad nuo 1955 mt. birže

. Tačiau į lio 1 d. dėl pablogėjusios mano 
turi daug kambarių ir veda va metęs į popierius, kurių staty krūvą, sudėti, jie mums suteiks sveikatos iš Toronto Apylinkės 
sarojimo biznį: maitina vasaro bai vykstant buvo aplink pri galimybę padaryti daug gero Valdybos ir iš Toronto Apylin 
tojus, net ir iš šalies ateinan 
čius, apnakvyndina, priima sa 
vaitgalių, ir suteikia pastovų 
vasarojimą. Ten jau daug vasa 
rotojų per vasarą pereis: vasa 
rojo dail.

Pranešame, kad praplečiant Kęsgailos, _ ____________ ,
įstaigos darbą, atlikę darbo sta Gailių šei’ma, J. Nevardauskas, 
žą naujieji darbininkai yra pri p Petrulienė su seseria iš New

esančioje pui
lais, o inž. J. Bulota gavo stip 
rią kontūziją — dešinės au 
sies šoką ir dešinės kojos su 
trenkimą. Laimei, tokio stipru 
mo, kad dabar jau visai atsigau 
na.

Šią jo nelaimę sušvelnino 
i laiškelis RAWDONE ATOSTOGAUJA

DAUG LIETUVIŲ
Du didesni lietuvių atostoga 

vimo centrai formuojasi ties Rosemounte, jau baigė statyti 
Montrealiu — vienas Vai Da naujus gražius namus. Jų baig 
vid ir kitas Rawdone. Pirmasis ti pasikvietė p. Liesunaitj. Kai 
anksčiau į 
daugiau lietuviškų vasarnamių; į darbą, gavo žinią iš savinin 
antrasis tiktai pradeda kurtis, ko, kad namai sekmadienį rytą

Vardan Tėvynės

pas tėvelį į Montreal}.
Užuojauta dėl nelaimės ir sv 

eikinimai su šeimos pagausėji 
mu.

SUDEGĖ BAIGIAMI
STATYTI NAMAI

Mikas Petrauskis 30-oj Avė,

P. ŽMUIDZINIENĖ atosto 
gaudama Rawdone nupiešė kr ~ ..........

"i \r daugiau vaizdų, ku spar£iai žengia pirmyn. Šie sudegė. Didelė p. Petrauskiui
00 r*a*s Pasižymi ši vasai vietė. met Rawdone jau daug lietu nelaimė, nes namai buvo ap

dol. padvigubinamos, o jei jis ^^J^an^kJValDalld Vių vasaroja’ Yra šeimų’ kurios drausti tiktai 10.000 dol., kai 
x ~ . - ... |cl oU IHlKld II dllUKU V dl JL>cxViU

nlrAxlon ♦■O, 1A clrnlo 1 IT 1 J ,
prie Golden Lake, kur turi sa 
vo vasarnamį.
PP. KAŽEMĖKŲ šeima iš 
miltono lankėsi tėvįjojt bei uos Metcalfe St., tel. 360, kuriuose gė, gal cigaretę neatsargiai nu nėra didelis pinigas, 
vijoje, pas pp. Pinkevicius Vii • - .... . . . ......
le Lasalle.
ŠIMKUS Kasparas jau baigia 
statyti antrus namus, 1-je Avė 
Ville Lasalle.

jus - savanorius. Taip pat vais 
tininkas V. J. Margis, kuris sa 
vo duosnia ranka yra sušelpęs 
ne vieną lietuvišką reikalą, pa 
žadėjo skyriaus nariams už at 
leistus vaistus padaryti ketvir 
tadalį nuolaidos.

Sveikintinas toks gražus ges

yra pasisamdžiusios visam vasa jų statybai įdėta žymiai dau 
ros sezonui vasarnamių, o p. giau kapitalo ir labai daug dar 
Jurgutis su p. Matisaityte yra bo.
įsigiję didžiulius namus, 117 Spėjama, kad kas nors pade

turėjo skolos, tai jo skola iki 
10.000 dol. visai nubraukiama.

Banko pelnas gale metų bus 
paskirstytas indėlininkams už 
Serus. Normaliai mokami 4% 
palūkanų.

Banko „Litas“ pirmųjų še 
šių mėnesių veiklos rezultatai 
jau pralenkė net ir optimistų 
viltis. Pr. R.
DR. DAUKŠA su šeima šį šeš 
tadienį išvyksta atostogų į JA 
V, kur išbus ligi rugpjūčio 15 
dienos. City Ocean, viešės pas 
pp. Jasinskus.

Montrealy pas pp. Daugelavi ,statomi hetuviskąjai Montrea Yorko, E. Andrijauskaitė ir .... ----------  -------
čius ir lankė pažįstamus, o po 110 ^suomenei^ Viso esame 8- Dr. J. Mališka su žmona taip NORKELIŪNAS Albertas, ži nūs įdėti į jį čekį ar du dol. ir 
ilsiavo Laurynijos kalnuose.
P. NATKEVIČIENĖ su dukra 
iš JAV atvyko atostogų į Kana 
dą, vieši pas pp. Daukšus ir va 
saroja pas p. Grybaitienę St. 
Adele, kur atostogauja ir p. Na 
gevičienė.
P. CIPLIJAUSKIENĖ su dūk 
ra iš JAV lankėsi pas savo dūk 
ras Montrealy.
KUN. KUBILIUS sutuokė Ilo 
na Pilypaitę su Valdu Dikai 
čiu. Buvo gražios vestuvės. Vai 
šės vyko Lenkų salėje, o kitą 
dieną pas jaunojo tėvus. Tai, 
gal jauniausia Montrealy pora. 
KUN. BOBINAS sutuokė sa 
vo brolį Edvardą su Rachel Cl

PRANEŠIMAS.

Ha

Vii

Žmuidzinienė, pp. 
E. Kardelienė, pp.

rrfėtyta, o gal kas ir tyčia pade lietuviško jaunimo auklėjime ir kės Šalpos K-to pirmininko pa 
gė, kad žmogų nuskriaustu.

NELAIMĖS IR LIGOS
Ilgesnį jau laiką serganti p. 

Pranevičienė nelaimingu būdu 
griuvo ir nusilaužė koją. Da 
bar guli G Hligoninėje. Dr. Še 
gamogo operuotos Morkūnai 
tė, Malaiškaitė, Aleksejūnaitė, 
Šatkauskienė.

mūsų lietuviškos kultūros sklei reigų pasitraukiau. Taip pat 
dime. Mes prašome Jus mielas atsistatydino Toronto Šalpos 
tautieti-e suprasti reikalo rim K-to sekretorius p. Br. Saplys 
tumą, prašome ne sau, bet vi 
sai lietuvių kolonijai Toronte, 
dėl kurios gerbūvio šiandien vi

ir

Prie pasiųsto Jums laiško ra 
site pridėtą voką.Būkite malo

nių žmonių organizacija. Agen pat čia praleido savaitgalj. nomas draudėjas, 35 Avenue, pažymint savo pavardę, vardą, 
tai: p. D. N. Baltrukonis — VI Rawdone vasaroja pp. Paku Rosemounte nusipirko triplek bei adresą, kad galėtume jums 
7634; p. A. Markevičius — OR ]ių ir pp. Ivanauskų šeimos; ki sinius namus ir ten įruoš ir sa prisiųsti kvitą. Tuo Jūs paleng 

vinsite mums darbą ir suteiksi1-9816; p. A. Gražys — RA
1- 3148; p. J. Skučas — RA
2- 6152; p. J. Zienka — TU 
2712. Sekretorė — p-lė E. Lu 
košiūtė.

Ši įstaiga auga dėka klijentų 
pasitikėjimo., skaičiaus daugėji

Advokatas

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26 

1R2 Notre Dame St. E.
-1. TTV 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229

DR. J. ŠE GAMOGAS

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

U arba pagal susitarimą, j 
namų 1038 Osborne Av. j 
Verdun. Tel.: PO 6-9964. ® 
C---tiiiui V i

tame vasarnamy pp. Pėteraičių vo ofisą. ’ ’ ' " ‘ c 1_ ___ "__1
ir pp. Andruškevičių ir savait P. ANDRUŠKEVIČIUS, mont te galimybę, vardan mūsų visų 
galiais pp. Rukšėnų šeimos. Bu realiečio K. Andruškeviciaus solidarumd\bendru skatiku pa 
vo matyti ir pp. Kandižauskų pusbrolis, atvykęs su šeima iš remti gyvybinius lietuvių reika 
su būriu biąiuOlių šeima. New Yorko, atostogauja Row jus Toronte.

Graži gamta, maudynės, sau done, pp. Andruškevičių ir pp. 
r-------..j—-------------- —o gas pušinis miškas, — visa tai Pėteraičių vasarnamyje.
mo, ir atliekamo darbo . tinka sudaro geras vasarojimo sąly MIRĖ Jonas Ramanauskas, 30 
mumo. Už tai esame visiems gas m., ilgesnį laiką sirgęs džiova.
nuoširdžiai dėkingi ir prašome PARĖMĖ SPORTININKUS. Sūnaus liūdi Adelė ir Adomas 
pasitikrinti šioje įstaigoje apie Uždedant krepšinio lentas Ramanauskai.
galimybes, kada Jums iškils rei naujai įrengtoje Aušros Vartų P. DŽIAUGIENĖ su p. Ada 
kalas pirkti ar parduoti namus 
ar žemę, bus reikalinga narna 
ms paskola ar įvairus draudi 
mas.

Su pagarba, 
ADAMONIS & BUDRIŪNAS 

District Estate Brokers. 
IŠNUOMOJAMAS garažas, 

Ville Lasalle, prie pat Blvrd La 
šalie, tarp 2-os ir 3-čios Avė. 

Skambinti vakarais 'po 7 vai.

REIKALINGA moteris ar 
mergina dirbti namuose, Seimo 
je. Atlyginimas 80 dol. mene 
siui, valgis ir kambarys. Tei 
rautis: A. Pranevičius, 7697, 

Broadway, Ville Lasalle, 
telefonas TR 5566.

IŠNUOMOJAMAS šviesus 
kambarys vedusių porai, be vai 
kų, arba viengungiui. 3320 Pla 

’ ce de Lery. Teirautis CH 9173.

DANTŲ GYDYTOJAS'

»

DR. J. M ALI ŠKA 

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

Tel: TR 4S47

kasininkas p. A. Gečionis.
V. Vaidotas.

SKAUTŲ STOVYKLA
Nuo šeštadienio piie Ingei 

wood, apie 30 mylių nuo To 
ronto, prasidėjo Kanados lietu 
vių skautų stovykla, sutraukti 
si per du šimtu lietuviško jau 
nimo iš Toronto, Hamiltono, 
St> ^Catharines, Wellando ir 
net Clevelando. Stovyklai vado 
vauja Toronto abiejų skautų 
tuntų vadai p. Kalendrienė ir 
p . Pažėra. Sekmadienio rytą 
nuotaikingas pamaldas atlaikė 
Kanados liet, skautų vyriausia 
sis dvasios vadas T. Kulbis, 
o pamoktą pasakė kun. P. Ažų 
balis. Vėliavos iškilmingo pake 
limo metu kalbėjo vyr. skautų 
vadas Stp. Kairys, Tėvas Kul

J. R. Simonavičius,
Toronto Apyl. V-bos 

Pirmininkas.
Inž. P. Lelis, 
Iždininkas.

MIRĖ SOL. K. ORENTAS
Praėjusio sekmadienio vaka k^l/B.“Toronto“"apyl*

rą širdies trambozu staiga mirė pirm. j. R Simanavičius. Skau 
Kauno operos solistas Kostas tų stovykla yra gražioje vieto 
Orentas. Velionis jau ilgesnj je Linkėtina, kad lietuviškas 
}a~ą. stovyklos metu ne

vien tik fiziškai pailsėtų, bet 
taip gražioje skautiškoje nuo 
taikoje išbujotų lietuviškoje 
dvasioje.
MIRTiS. Mirė A. A. Marija 
Gegužienė, liko sūnus ir dukra.

Palaidotas A. A. P. Kuzmic 
kas.

K LB

parapijos salėje, kurią mūsų kausku yra išvykę į New Yor 
globėjas Gerb. klebonas tėvas ką ir kitas JAV vietas.
Kubilius užleido sportininką P. VALENTIENĖ išvyko vieš 
ms naudotis, savo darbu ir me nagės pas seserį ir pusbrolį į 
džiaga daug prisidėjo' p. B. Ki New Yorka, kur išbus apie sa ...... , .
sielius ir p. Juozas Intas išpjo vaitę. ‘ Spietimu, kuris net pa
vęs lentas. Jiems abiems pri MAČIUKO Mamerto siuvyk darius operaciją nepraėjo'. Mir 
klauso sportininkų gili padėka, los abonentu laimėjimai pasku tls veįloriį ištiko staiga, ligonį 

„Tauras“ valdyba, tiniai yra šie: Viktoras Šlekys
P, ŽIŽIŪNAS, šv. Kazimiero 37 nr. ir Vincas Bobelis 85 nr. . ..........
bažnyčios vargonininkas, nusi P. BAKANAVIČIUS tris sa 
pirkęs naują Buicką, savaitę vaites atostogų leidžia savo 
atostogaudamas apvažinėjo ūkyje ties Brome, kame iš Bos 
Niagaros pusiasalį ir lankėsi tono atostogauja pp. Barauskų 
Niagara Falls. šeima.
PUKTERIS Juozas atvyko iš P. NORKUS, viešėdamas su 
Paryžiaus ir įsikuria Montrea šeima pas pp. Salalas, lankėsi 
ly, kur turi pažįstamų ir mo NL redakcijoje ir net patalkino 
ksladraugių. ekspedijuoti laikraštį. Pp. Nor
Į BOSTONĄ išvyko viešėti kų šeima jau sugrįžo į Hamil 
pas gimines ir savo šeimos na toną, 
rius T. ir O. Stankūnaitės, Ado GEGUŽINĘ p. 
maitienė, V. Daniliauskas ir L. ūkyje, ties St. Lin, 
Stankevičius. 14 d. ruošia K. Liet.
VIZGIRDA junjoras savo ma D-ja. 
šina buvo nuvykęs į Čikagą, LĖKTUVU į New Yorką iš 

Montrealio priemiesty par kur viešėjo pas dėdę. skrido P. Bendžaitienė su dūk
duodama pusė moderniškai įre LAIMĖJO bylą nukentėjusios ra Monika, 
ngto restorano, Curb Cervice, auto katastrofoje p. Šarkaitė- J. JUODIENĖ su dviem dūk

Bukauskienė ir K. Gerhardai rom išvyko pas motiną į Čika x Raštinė: OLiver 4451 
tė. Byla vyko Joliette teisme ir gą. x
abi nukentėjusias atstovavo ad P. PUTVINAS iš St. Jean P. t Dr. P. MORK1S 
vokatas dr. St. Daukša. Nuken Q., gavo vizą ir išvyksta į Flo &
tėjusioms kompensaciją mokės ridą apsigyventi. a DANTŲ GYDYTOJAS
dvi apdraudimo bendrovės ir P. JUDZENTAVIČIUS yra x
viešbučio savininkas solidariai, pakviestas j JAV šachmatų dr g Vakarais ir sestadieniais 
K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ augiškų rungtynių. X pagal susitarimą.
Dr-jos Montrealio skyrius lap PP. A. GAURIAI ties St. Do x
kričio 5 d., šeštadienį, rengia nat nusipirko vasarvietę, apie 1082 Bloor W. Toronto 4. 
„Carpenters Hali“, rudens se 80 mylių nuo Montrealio. : rytus nuo Dufferin St. 
zono atidarymo proga balių. ANGLŲ kalbos kursai prade a *
Šią datą prašome mums rezer dantiems pradedami rugpjūčio 
vuoti. Valdyba. 1 d. 8 W. YMCA patalpose,

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI

prie labai gero susisiekimo ke 
lio, smarkiai augantis biznis. 
Gera proga vedusių porai. Dėl 

informacijų skambinti telef.
MU 1-0067.

NOSIES, GERKLĖS ir | 
AUSU SPECIALISTAS | 

ir CHIRURGAS Į 

į; DR. R. CHARLANDį 
lį 956 SHERBROOKE E. $ 

| Tel.: FR 7684. EX 8822$

Dr.E.Andriikaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Mozūraičio 
rugpjūčio 
Kat. Mot.

nę. Jo žmona tuo laiku kaip tik 
buvo išvykusi savaitgalio atos 
togų į užmiestį. A. a. sol. Oren 
tas pašarvotas Odette laidotu 
vių namuose. Laidotuvės įvyks 
ta ketvirtadienio rytą iš šv. Jo TUOKIASI: P. Murauskas ir 
no Kr., bažnyčios, iškilmingų Loreta Šmigelskytė; Leonas 
gedulingų pamaldų metu gieda Norvaiša ir Eremina Ramanaus 
jojo kolegos lietuviai solistai, kaitė; Vytautas Stuikys ir Ele 
Velionis pasižymėjo dideliu 
draugiškumu, būdo gerumu ir 
gilia pagarba kiekvienam lietu 
viui. Jojo staigi mirtis jautriai 
išgyvenama Toronto lietuvių 
tarpe.

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Liepos 30—31 dd. prie

na Liuda Valiulytė.
PAKRIKŠTYTAS Antanas 
Alfonsas Kiškis.
MALDININKŲ kelionė į pir 
mųjų Amerikos kankinių šven 
tovę, Midland, įvyks rugpjūčio 
7 d. Autobusai nuo College te 

„ atro išeis 9 vai. ryto. Kelionė 
on ten ir atgal — 3.50 dol. Biletus 

iš anksto užsi^ikyti kiebobnijo 
“ je tel. KE 0621, KE 0977.

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

6351 

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namu telefonu HE 7877.

st- DONAT,
Lakewood Lodge |

išnuomojami vasarnamiai ir kambariai «

Į
su visais patogumais «

prie O u a r e a u ežero. Gražus saulėtas paplūdimys. « 

Autobbusų sustojimo vieta čia pat. Kreiptis tel. HE 6004

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-S 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal ausit-arin-'"'
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