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Politinė įvykių savaitė
DAR TEBEVYKSTA GENEVOS SUSITARIMŲ 

LUKŠTENIMAS
Visa pasaulinė spauda ids būtų panaikintas Šiaurės Atlan 

dar tebelukštena Genevos pasi to paktas; 3) Uždrausti atomi 
tarimus ir keturių didžiųjų su nius ginklus, kurių Maskva 
sitarimus. Tiesa, patys didieji dar neturi, bet intensyviai da 
dar vis nespėja ligšiol pasisaky ro naujus bandymus; 4) Už dr 
ti viešai visais klausimais ir jie astišką nusiginklavimą, kad Va 
taip pat tebedaro pranešimus karai būtų nuginkluoti, o Rusi 
ir patys aiškinasi, kas įvyko, ja su satelitais ir kitais paverg 
ko noriima ir kaip tie norai gy taisiais ir Maskvai priklausan 
vendintini. čiais liktų apginkluota; 5) Už

Iš visų tų pasisakymų aiškė komunistinės Kinijos įsileidi 
ja, kad

SOVIETŲ RUSIJOS 
NUSISTATYMAS NIEKU 
* NEPAKITO.
Maskvos diktatoriai tiktai 

metė „naujos politikos“ šūkį, 
o patys kaip buvo, taip ir liko ri ^^inuotL 
tie patys, siekią tų pačių tiks 
lų ir nieku nepasikeitę. Jie bu 
vo ir lieka imperialistais ir ko 
lonialistais. Jie bus tokiais ir 
ateity. Kas kitaip mano, nieko 
neišmano ir pagrindinai klys 
ta.

Yra tai įdomu, kad kai kalba Vokietijos sujungimą.
ma apie Genevos pasitarimu Maskva, įsižeidusi tokiu pareiš ligšiol niekas žinių apie atvy 
laimėjimus, randama 1_____
pareikšti savo senos politikos 
pagrindų tvirtumas. Ypač ryš 
kiai tai padarė Rusijos diktato 
riai. Chruščiovas, pravažiuoda 
mas Berlyną, pareiškė, kad 
KOMUNISTAI NESUTINKA

SUJUNGTI VOKIETIJOS, 
nes tokiu atveju iš Rusijos na 
gų pasitrauktų rytinė Vokieti 
ja, kurią dabar Rusija laiko pa 
sigrobusią ir nori ją padaryti 
amžinai savo dalimi, kaip ir Pa 
baltijo valstybes bei satelitines 
valstybes.

Sugrįžęs į Maskvą, Bulgani 
nas maždaug tą pat pasakė, tik 
tai pataikaudamas Eisenhowe 
riui pastebėjo, kad Eisenhowe 
rio pasiūlymas dėl atominės 
energijos bus studijuojamas. O 
kai dėl Eisenhowerio pareiški 
mo apie fotografavimą iš oro 
karinių objektų, tai Bulgani 
nas aiškiai pasakė, kad tai yra 
ne realus dalykas.

Kai taip atvirai Maskva kai 
ba apie Genevos „laimėjimus“

VAKARAI VIS DAR 
TEBEGYVENA „GENEVOS 

MEDAUS MĖNESIO“ 
NUOTAIKOMIS

ir vis dar gaivina viltis, kad 
Maskva nepasakė galutinio žo 
džio ir kad dar viskas pryšaky 
je...

Gal tiktai 
vakariečiai pradeda apčiuopti, 
kad rusai juos mulkina, todėl ir 
čia prasitariama atviriau. Štai, 
Dulles rado reiaklinga pabrėž 
ti,

Pasiruošimai 3-jai Lietuviu Dienai
Pasiruošimai Kanados Lietu prašomos atsiųsti žinių, kas jų siuntė žinių apie savo šių me donald College A—9, P. Q. 

vių Trečiąjai Dienai ir 50-ties kolonijoje ar apylinkėje yra iš tų veiklą, kad Kanados lietu S'kolastika Remeikaitė — 
metų nuo pirmųjų lietuvių įsi atvykusių prieš 50 metų, kad vių gyvenimas atspindėtų pil 1142 Allard Ave. Verdun, tel. 
kūrimo Kanadoje sukaktuvių rugsėjo 3 dienai jau turėtume niau ir tiksliau. Kitos apylin Po 6-3837.
minėjimui vyksta visą laiką. bent artipilnį visų atvykusių Ii kės bei organizacijos nepapras Jonė Rimkevičiūtė __ 6423

Didelį susirūpinimą kelia sa gi 1905 metų imtinai sąrašą, tai žinių atsiuntimą suvėlino Briand St. Ville Emard, tel. 
lė§ klausimas, nes pažadėtas pe Metraščiui duota 50 pavardžių, todėl teko varžytis dėl jų kie pjg 3285.
reitą savaitę atsakymas dar ne bet tai, žinoma, ne visi atvykti kio. 
sulauktas ir tiktai šią savaitę šieji anais laikais, 
paaiškės. Bet tikimasi, kad salė 
yis dėlto bus duota.

Kiti Dienos klausimai jau 
kaip ir baigiami vesti į galą. 
Jau sudarytas palyginti nema

JAV komunistai nereikalauzas 
ja Taivano atiduoti Kinijos ko 
munistams. Tai, matyt, yra 
Maskvos kompromisas.

Tat ir aišku, kad Maskva no

... v . -m ■ 11 •• Sofija Zemleckienė — 630Visų lietuviškųjų kolonijų ChatelJain St Rosemount> tel.
tautiečiai primenami ir prašo 2769

mą į Jungtinių Tautų Organi 
zaciją.

ATVYKUSIŲJŲ PRIEŠ 50 
METŲ LIETUVIŲ 

SĄRAŠAS.
Ligšiol suregistruota lygiai 

50 lietuvių, kurie į Kanadą 
TRYNIMASIS VYKSTA SU atvyko prieš 50 metų ir dabar 

yra gyvi. Daugumas jų gyvena 
Montrealyje, bent 40, o kiti de ’ 
šimt — kitose Kanados vieto 
vėse.

Spėjama, kad Toronte jų yra 
kiek daugiau, bet iš Toronto

ADENAUERIŲ, 
kurį Maskva pasikvietė pas sa 
ve. Bet Adenaueris pareiškė, 
kad jo kelionė turėtų prasmę, 
jeigu ten būtų kalbama apie 

Tačiau

Svarbu gauti visų atvykusių 
jų prieš 50 metų todėl, kad jie 
ms, kurie negalės būti 3 Lietu 
vių Dienoje Montrealy, projek 
tuojama išsiuntinėti ženkleliai.

TREČIOSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS IR 50 METŲ

ĮSIKŪRIMO SUKAKTUVIŲ nė, rengėjai yra pavedę loteri 
ŽENKLELIAI jos sekcijai surengti baliaus 7398.

loteriją. Be visuomenės para 
mos mes nieko negalėtume pa 
daryti, todėl visus lietuvius pra 
šome kuo skaitlingiausiai prisi Tautiečiai, kurie sutiktų 
dėti aukomis bei fantais. ti atvykstantiems į 3-ją 

Visuose Montrealio miesto vių Dieną choristams ir 
rajonuose yra atstovai, kurie ninkame nakvynę, 
ms galima fantus įteikti arba prašomi apie tai pranešti šiems 
paskambinti telefonu. Už mies asmenims: P. Baltuoniui telef. 
to ribų gyveną, fantus prašome GI 2084, A. Kudžma tel., TR 
siųsti žemiau nurodytais adre 4826 ir K. Toliušiui tel. PO 
sais: 6-5322; galima ir NL redakci

Irena Lukoševičienė — Mac jai tel.: HE 7920.

Lietuviųmi ruoštis į Trečiąją 
Dieną Montrealyje.

ORGANIZUOJAMA 
LOTERIJA.

Kad būtų III-ji Lietuvių
Diena įdomesnė ir sėkminges

Karolina Kubilienė — 930 
Moffat Ave, Apt. 3, Verdun.
.Kostas Toliušis—1907 Egan 

Ave, Ville Emard, tel. PO 
6-5322.

Ona Stankūnaitė—207—4th 
Ville Lasalle, tel. HEAvė,

jau gaminami. Jie bus gražūs ir 
juos negėda bus prisisegti ir ki 
tomis progomis. Tai bus nike 

, nekeičiantieji spalvos, 
ženkleliai. Jie bus baigti gamin 
ti rugpjūčio 28 dieną.
METRAŠČIO SUDARYMAS 

EINA Į GALĄ.
Jo tekstus renka Žiburių fa

ve ir spausdina Foto-Lith Off 
set Co. Toronte.

Gaila, ne visos apylinkės at

NAKVYNIŲ 
REGISTRACIJA

suteik
Lietu 
sporti 

maloniai

reikalo kimu, įtaigoja, kad Adenaueris kusius prieš 50 metų nedavė, 
neturįs teisės iš anksto nustati Todėl, visos KLB apylinkės bei 
nėti atsilankymo Maskvoje pro 
gramos, nes ta teisė priklausan 
ti Maskvai, kaip kvietėjui. Vis 
dėlto Vokietijos užsienių reika 
lų ministeris Brentano pareiš 
kė, kad ir Vokietija pasakys, 
ko ji norinti.

Įdomu, kad
MASKVA TEBEVYSTO 

POLITINĘ AKCIJĄ.
Be Adenauerio į Maskvą yra 

pakviestas ir Prancūzijos mi 
nisteris pirmininkas Faure. Jis 
pakviestas Maskvoje atsilanky 
ti, kaip ir Adenaueris, dar 
prieš keturių užsienių reikalų 
ministerių konferenciją, kuri 
yra sutarta keturių didžiųjų su 
sitikime Genevoje. Iš to daro 
mos išvados, kad Rusija dar 
prieš tą užsienių reikalų konfe nių veikėjų New Yorke intere 
renciją, kuri pirmoje eilėje turi sai išsirikiavo pagal amerikietiš 
svarstyti Vokietijos sujungimo kos spaudos pirmojo puslapio 
klausimą, jau nori šį klausimą didžiuosius antgalvius, kurie 
išspręsti pas save, Maskvoje skelbia t___ __ ____
ir, žinoma, sau palankiausiu bū temperatūros pakitimus r__ 
du. moję vietoje ir net JAV dery

Kai taip vyksta pasisakymai bas su komunistinės Kinijos 
ir narpliojimai Genevoje sujauk atstovais 

klausimų,
KOMUNISTAI 
NESUSTOJA 

VYKDĘ AGRESIJĄ.
Laose jie jau, Maskvos diriguo 

nrasiblaivvdami Jar* ir Kinijos remiami, užgio SKVstl» Kaa ^eiRsmai neveiklus, 
P bė šiaurines provincijas. Vaka *ai yra tmgus. Šiuo metu gali

rai į tai tiktai žiūri. Net ir Mama daugiau pasakyti, pati 
nilos pakto valstybės, kurios P°htinė mintis yra taip aptin __ t______ ________ ____ _
pasižadėjo ginti pietryčių Azi £us!l . d vengia bet kokios tik tuomet, kai bus išrinkti nau 
ją nuo komunistinės agresijos, apabzes» bet kokio sprendimo, jį pirrnįninkai ir sudaryta nau 
taip pat tiktai žiūri ir tyli... V1S austumdama jvykių raidą ja y Taryba. Pagal VLIKo 
Tat yra Genevos laimėjimu pa atęiciai> gal kaip nors pats sa 
sėkmės... vaime viskas issispręs. Tokių

. ...nuotaikų pasekmė yra visiška 
TIKTAI JUGOSLAVIJOJE -oolitinė tvla

FERMENTUOJAMA. P ~ - ... ., . Pagaliau, musu politiniai sv
Jugoslavijos komunistų vie arstyniai yra nustoję tvirtos ba 

nas lyderių, Vlasovič, pareiš 2įs Įjar prieš porą mėnesių, 
kė, kad visų pirma turįs būti j<aį kurios mūsų politinės įžy n.Un^ tvuuuu, JU& viunvaa — — 

J« ..VMU3 puapziiui.a ir jnv ne Paleistas Kominformas.., Žino mybės tvirtino, kad veiksnius ir šioks ir toks, gali triumfuo JAV. 
sutiks jos įsileisti į jungtinių™*’ tas , ° runta ner®lškia’ reikia skubiai pertvarkyti, nes ti. Atrodo, kad VLIKo pirmi Mažlietuviai vargu ar pasisa
Tautu Organizaciją nes ji yra įe* "°5S kas nors pasisakoma, prie§ Keturių Didžiųjų konfe ninkas, kuris visą tą galvosūkį kYs> kol išryškės stambesni su spaivotą teievizlją praae8 trans 

| -pripažinta agresore. Tą patvir d b vakarai Jau visai aP renciją esame didelių sprendi sukombinavo, nors ir geras ku sigrupav^mai, delbtos paprastos JBC gtotjį Pg56 metaig 
tino ir Eisenhoweris. _ 2
AMERIKOS KOMUNISTAI

YRA TŪLAS
BAROMETRAS m uuos sicmci _____ _____ .................

nes jų pasisakymai, pad3ryti mįiįar(įus^ įr 70Q milionų dole pavergtųjų išlaisvinimo karo ne visą uždavinį pradeda spręsti n*^kV kontaktų atsiveš ir turės užsakytos, bet dar nesulauk 
su Maskvos žinia, aiškiai paša . paramos " bus, bet ir griežtos politinės ak iš naujo. Atrodo, ir VLIKas ka’ kurių sugestijų. tos. Kai jos ^bus gaut°®»
ko, ko dabar Maskva siekia. Iš ‘__ Japonijos užsieniu reika ei jos iš vakarų pusės laukti ne
JAV komunistų suvažiavimo , ministeris šįgemitcų pakvie tenka, išlaisvinimo problema 
"" ... ............. . gtas lankysįs jungtįnėse Ame pasidaro ilgo evoliucijos laiko

rikos Valstybėse.
— JAV nota reikalauja nu

KO AMERIKA 
NEIŠSIŽADĖS:

1. Amerika neatsisakys regio 
nalinių paktų, 2. Amerika ne 
sutinka derėtis s uKinija, ko 
munistų valdoma, dėl Taivano 
nes Taivanas yra savarankiška 
valstybė. 3. Komunistinė Kini 
ja nebus priapžinta ir JAV ne

tų

po Genevos derybų rezoliucijų 
galima suprasti,

KO DABAR MASKVA 
NORI.

1) Vokietijos sujungimo tai 
kiu būdu, kad Vokietijoje per

kitos organizacijos maloniai

Visuotina tyla! Negirdėt, kad ir politinės 1 II IT A C M I »
grupės New Yorke būtų linku A |l Į| A I
sios šaukti naują pasitarimą ir 99 * *
svarstyti klausimą, kodėl VLI P. Liaukevičius, Man........1,—
Kas ne tik nevykdo, bet ir ne v. Vilimas, Verdun. .. 2 — 
svarsto politinių grupių pasita v Sabal Montreal ....2,— 
rimų nutarimų, kurie buvo pa 
daryti netolimoje ateityje. Jei 
anksčiau buvo metami kaltini 
mai socialdemokratų ir ūkinin

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)
DVIGUBAS ĮVYKIŲ MATA VIMAS — PRIEŠ IR PO. 

TIES KUR GI ESAME? POLITINĖS GRUPĖS 
NETURI KĄ PASAKYTI.

Šiemet supuol ė didieji įvy są. Jei politinė veikla kiek pri 
kiai, didieji karščiai ir atostogų ges, neabejotinai teks sustiprin
metas. New Yorke kuriam nori ti kultūrinę veiklą, šalia laisvi kų partijos atstovams VLIKe, 
veikėjui gali skambinti, ir gau nimo veiksnių reikšmes žymiai kad jie nevykdo ir nebalsuoja 
si tą patį atsakymą: nėra, atos turės padidėti mūsų bendruo ten už savo centrų nutarimus, 
togauja. O jeigu kurį pripuola meniniai ir kultūriniai veiks tai dabar toks kaltinimas gali 
mai ir nučiupsi, tai paklaustas, niai. 
kas naujo, atsakys: pekliškai 
karšta, skubu į paplūdimį.

Atrodo, kad lietuviškų politi

M. Januškevičienė,
Hoosick Fall, N. Y......... 5,—
Didelis ir nuoširdus rėmėja

ms ačiū. N L.

KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
buvo palyginti labai gausus, 
nes jame dalyvavo apie 70 as 
menų, įskaitant ir svečius, ku 
rių buvo taip pat gausu iš 
Bostono, Filadelfijos, Detroi 
to. Iš Kanados dalyvavo iš 
Windsoro, Ottawos, 
no, Londono, Toronto 
realio universitetų.

Iš vyresnės kartos 
buvo Dr. H. Nagys, kuris skai 
tė įdomią paskaitą apie dabar 
ties lietuvių studentų nždavi 
nius bei tikslus. Paskaita šukė 
lė susidomėjimą, gyvas diskusi 
jas ir įdomių pasisakymų.

Iš JAV studentų sąjungos 
dalyvavo vicepirmininkas p. 
Maželis i rbuvęs pirm. p. Kavo 
lis, dabar Santaros veikėjas.

Kanados ’lietuvių studentų 
sąjungos pirmininkas (vajdy 
ba išrinkta laiškų būdu; p. Vaš 
kelis skaitė labai įdomią, gerai 
paruoštą paskaitą apie Kana 
do lietuvių studentų oiganiza 

statymą yra viešai spaudoje pa kuri gyvai diskutuota, 
skelbę, kad jie žiūri į naujos V. Šis suvažiavimas, vyaęs Hu 
T. sudarymą ir pirmininkų rono ežero įlankos saloje ,bu 

gos, bet svarbiausia neišbren perrinkimą, kaip į reiškinį trum vo labai jaukus, įdomus ir gra

Trumpi ir ekspromtiniai būti patiektas dar 6 grupėms 
mūsų politikų blykstelėjimai su krikščionimis demokratais 
viešumos rampoje turės būti priešakyje. Po tokios prakti 
pakeisti pastovios veiklos lietu kos praktikos, žinoma, ar be 
vybei kasdieniniu darbu. Vaidi verta šaukti politinių grupių 
los aukuras darosi reikšminges pasitarimus iš viso? Gal užtek 
nis už kunigaikščio sostą. Jis tų politinių grupių centrams 
išvedė mūsų tautą iš svetimos kur nors susirinkti pobūvyje ir 

rieksn?nėnūsUbraid7mis vergiJos praeityje, jis įvykdė pasiplepėti tik savybėje dėl 
. tautos atgimimo ir nepriklauso 

mybės atgavimo stebuklą. Jis 
ir vėl tai padarys. Mūsų svar esą išsiuntinėję visoms kitoms 
biausias rūpestis, kad tam au politinėms grupėms raštą, ku 
kurui netruktų nei vaidilų, nei riame prašo palaikyti jų reika 
vaidilučių — kultūrininkų ir lavimą šaukti 
kultūrininkių.

nukelia į vidurinius 
puslapius, kaip mažiau svar 
bius. Suprantama, ar begali bū 
ti kas svarbaus, jei ore pakibę 
šimtas Farengeitų?

Dažnas iš mūsų mėgsta nusi 
skųsti, kad veiksniai neveiklūs,

Paskutiniai įvykiai VLIKe 
yra išėjęs iš rimtumo ribų. Prie 
kaištas, kad pirmininkai atsi 
statydino prieš rimtus įvykius, 
nėra tikslus. Jie neatsistatydi 
no, bet pažadėjo atsistatydinti

fun“.
Girdėti vieni liaudininkai

artimiausioje 
ateityje grupių pasitarimą ir 
padaryti jame tikrai toli einan 
čius nutarimus. Kad grupės bū 
tų sušauktos, reikia kad bent 
trys iš jų to reikalautų, 
prie liaudininkų nė viena 
pė neprisideda. Nenori.

Atrodo, krikščioniškos 
pės neturi dar jokios savos kon 
cepcijos kaip išvirtą košę iš 
srėbti ir lyg nusistačiusios, 
kad VLIKas pats ją išsrėbtų.

Socialdemokratai savo nusi

Bet 
gru

gru

Hamilto 
ir Mont

dalyvių

nutarimą tai turėjo būti įvyk 
dyta iki š. m. liepos mėn. pabai 
gos. Na, kągi, turime jau ir rug 
piūtį, bet dar nė šnipšt. Visai 
suprantama: karščiai, atosto
L . ______  ____ ____ .... .
damas akligatvis. Atrodo, kad palaikį ir kad jie sprendimą ma žiai prąėjo.
tie, kurie tvirtino, jog VLIKas to tik VLIKą perkėlus tuoj j SPALVOTA TELEVIZIJA

KANADOJE
Pranešama, kad Kanadoje 

spalvotą televiziją pradės trans 

mų ir pasikeitimų išvakarėse ir nigas, bet blogas matematikas, priežasties, kad neįkištų piršto ka- Spaiy^įa televizija jatT bus 
TRUMPOS ŽINIOS todėl mums reikalinga tvirta Visi apskaičiavimai pavirto re tarP dujų. -r
— Eisenhoweris pasirašė įs stabilizacija. Dabar, kai po tos busais. O tokiu atveju, papras Ūkininkų partijos lyderis IFTUVISKOS

tatvmą, kuriuo JAV atsilikusio garsiosios konferencijos kiek ti mokinukai taip daro: skaitlį dar tik dabar grjzta is Europos OKŠTF1 FS
ms valstybėms duos šiemet 2 vienam aišku, jog ne tik jokio nių prirašytą lentą nutrina ir ir reikia tikėtis, kad po asine

J . ... . . ~ ~ _ :_____  .yji___ • • ______________________ nieku Lmnf-n Irtu atciv#»c ir flirte

turėtų taip padaryti. Pirminin Tautininkų grupės, kurių pranešta per NL laikraštį., Tai 
ku tariamąjį ir sąlyginį atsista laisvės kovotojas pirmininkavo pranešama visiems užsisakiusie 
tydinimą nubraukti ir nutarti paskutiniam politinių grupių ms plokštelių, 
tikrą jų atsistatydinimą be jo pasitarimui, laikosi rezervuo 
kiu sąlygų ir be jokiu rebusų, tai .Girdėti, kad jos reiškia abe 
Atrodo, kad tai gal galėtų bū jonę, vargu ar joms teks šaukti 
ti vienintelis kelias sulaikyti grupių pasitarimą, dėl tos prie 
VLIKe dvi tautininkų grupes, žasties, kad kol jį reikės šauk

tarpio problema ir musų laisvi 
nimo organizaciją verčia taip su 

baustiJ Izraelio lėktuvo, kuria sitvarkyti, kad ji ištvertų ilgus 
me buvo 12 Amerikos piliečių metus, kol bus pasiektas tiks 
ir 4 Montrealio gyventojai, nu las- ■ —---- ---  - - ----------- « c . . . .

rvtine“rvakąrinę’ prasiveržtų mušėjus; reikalauja, kad atei Ši nauja padėtis veiks mūsų kurios esančios pasiruošusios ti, tos grupes jau gal nebebus 
Maskvos imperialistą.; 2) Eu ty tas nepasikartotų, ir atlygin veiklos sritį keisdama atskirų apleisti ji kiekviena dren,. VLIKe.
ropos saugumo ta prasme, kad ti nuostolius. sektorių reikšmingumo balan .....-..... - ir *aiP politines grupes lyg p y

ir neturi nieko naujo pasakyti. 
Tokiose aplinkybėse tarptauti 
nių įvykių raida mūsų veiksnių 
negalavimuos yra palanki. Lie 
tuvos laisvinimo požiūriu tai 
yra skaudu ir pesimistiška, bet

h*
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įsikūrimas Vokietijoje. — Reformuotina BALFo šalpa. — 
Ateitininkų monopolis gimnazijoje? — Dešinieji tęsia Bend 

ruomenės skaldymą?
LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS.

Liepos 21 — 23 dd. Vasario kalbėtojai dėl to nusistebėjo, 
16 d. gimnazijos patalpose įvy kad bendrinėje lietuviškoje 
ko Vokietijos Lietuvių Bend gimnazijoje leidžiama veikti 
ruomenės suvažiavimas, kuria vienos politinės partijos jauni 
me dalyvavo apylinkių pirmi mui. Buvo iškelti pasiūlymai 
ninkai, seniūnai, vargo mokyk panašaus pobūdžio veikimą 
lų mokytojai ir krašto valdybos gimnazijoje sustabdyti. Juo lab 
Įgaliotiniai užsienių patariamo jau, kad gimnazijos direktoriui 
siose komisijose prie pabėgėlių deklaravus, jog, remiantis gim 
ministerijų. Viso apie 70 žmo nazijos statutais, joje gali veik 
nių. Vienas iš svarbiausiųjų su ti ir kitokių ideologijų bei ant
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„Nepriklausomos Lietuvos” 
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Musu didingumas kokybėje
Išnyko geležiniai Spartos ir (laisv. cit.). Mes turim šaukte 

Romos legionai. Amžiai sugrau šaukti mūsų kūrybos genijų, 
žė jų pergalės garbes vartus- Nejieškokim jų svetur. Mūsų 
-arkas. Nyvyto karžygių ir ce motinos gali gimdyti naujus, 
zarių laurų vainikai. Perėjo kai Mūsų pareiga purenti dirvą, 
nūs ir dykumas. Jų kardo aštru kad joje vešliau augtų ir bu jo 
mą pažino visi. V. Krėvės žo tų mūsų Tautos kūrybos geni 
džiais kalbant, kur jų vienas jus. 
ąžuolėlis krito, ten kalnų kai 
nai priešų žuvo. Bet... kardas 
neamžinas. Per daug motinos 
turi gimdyti, kad kardas iš ran 
kų neišslystų. Šiandien jų ai 
niai greičiau tveria gitarą už 
kardą ir pasigirsta kirčių vieto 
je „Širdys mergelių linkę vilio 
ti“.Nuvainikuoti cezariai. Jų 
vaikaičiai nebežino jų pergalės 
maršų. Teko su jais susidurti 
fronte. Labai geri užfrontėj. 
Bet „kamaradas“ ugnies linijoj 
nevertas nei liros.

Liko amžina Atėnų respubli 
ka ir italų renesansas. Kardas 
liko gulėti archyvuose.

Ir mūsų istorija nešykšti žy 
giais. Pasiekėm Maskvą, Juo 
dąsias Marias. Lietuvių kirtį 
pažino visi. Taip. „Tu didvyrių 
žeme“. 1941 m. sukilimas. Par 
tizanai. Laisvas kraštas, tik ga 
ruojąs krauju. Ir šiandien mū 
sų istorija dar rašoma krauju. 
Mes neišmetėm kardo, kurį už 
grūdino Mindaugas, Kęstutis, 
Vytautas. Mes karių vaikai. Ko 
voti — mūsų pareiga. Pirmieji 
nuteisėme nacius 1934 m. Pa

važiavime svarstytų klausimų spalvių būreliai (tarp kitko, 
buvo

lietuvių socialiniai ir 
ekonominiai reikalai.

Daugelis kalbėtojų pabrėžė 
kad likusiems Vokietijoje rei 
kia psichologiškai persiorientuo 
ti ir baigti gyventi emigracinių 
lūkesčių nuotaikoje. Lietuviai 
turėtų daugiau išnaudoti esą 
mas galimybes pastoviai Vokie 
tijoje įsikurti, sudalant sau 
ekonominį gyvenimo pagrindą. 
Ryšium su tuo buvo paliesta ir 
BALFo vykdoma šalpa. Iškel 
ta anomalija, kad remiantis

posvcrifflutoks aiškus šiuo klausimu pa 
reiškimas iš vadovybės buvo 
išgirstas pirmą kartą, iki šiol 
buvo tokia vyraujanti nuotai 
ka, kad tik ateitininkai gali 
veikti, bijomasi, kad dabartinė 
mūsų visuomenėje grupinė n 
valizacija ir, svarbiausiai, jog 
vulgarios formos nebūtų perkel 
tos j mokinių plotmę, kas nei 
giamai veiktų auklėjimą. Buvo 
siūloipa, visuomeninio auklėji 
mo ir mokymo srityje jieškoti 
kitų kelių ir būdų, ypač krei 
piant dėmesį į demokratiniuose 
kraštuose įprastus metodus, 
nes jos turi uždavinį auklėti Ii 
bėralinėje - humanistinėje dva 
šioje jaunuomenę, kuri vienu ar 
kitu būdu (dažnai per vyrės 
niuosius ar tėvus) yra veikia 
ma praeities totalitarinių ideolo 
gijų. Konservatiškoji suvažiavi 
mo dalis, būdama patenkinta 
esama padėtimi, šioms „refor 
minėms“ mintims pasipriešino. 
Tuo būdu pasiėmė ant savo pe 
čių atsakomybę už nesubrendu 
šio jaunimo angaživimą politi 
nei kovai.

Kaip užkulisiuose teko patir

Bet mes netekome stuburo. 
Bijau, kad antroji karta kalbės 
sunkiai lietuviškai, bet jau skai 
tyti neskatys. Mes sergame. 
Sunkiai. Patys būdami kapita BALFo pirmininko kun. Kon 
lo vergais, norime likti patrici čiaus patvarkymu, BALFo šal 
jais. Pilvas dar nepasako tavo 
tautybės. Balta duona blogesnė 
už juodą, girnomis už juodą su 
maltą. Nepriimkim mes lengvai 
svetimųjų juoką. Neplaukim 
žuvimis svetimuose vandenyse. 
Juoką ineša mirtį. Tau ir atei 
nančioms kartoms.

Kietas ir tvirtas kaip ąžuols ninkas į suvažiavimą atsilanky 
prie Nemunėlio turi būti lietu ti nesiteikė, todėl šis klausimas 
vis. Mes nė vieno negalim nura negalėjo būti pilnai išdiskutuo 
šyti į deficitą. Per maža tauta tas ir neprieita jokių konkrečių 
bandymams. Prisiminkim, kad išvadų. Būtų sveikintina, jeigu 
dar svetimas bizūnas ten plaka BALFo vadovybė ateityje lab 
tavo brolių pečius. Turėdamas jau pasistengtų įsijausti į euro ti, esamomis sąlygomis bet ko

Veda sktn. inž. J. Bulota.

J PASAULINĘ JAMBORE 
vičius.

Bostoniečiai į Montrealį at 
vyksta šį šeštadienį. Sekmadie 
nį, 10 vai. ryto, abi Montrealio 
ir Bostono stovyklinės skiltys 
dalyvauja pamaldose, kurios 
įvyks Aušros Vartų bažnyčio

Ateinančią savaitę prasideda 
Aštuntoji Pasaulinė Skautų 
Jamboree, kuri šiais metais yra 
rengiama Niagara Falls Kana 
doje. Tūkstančiai skautų iš įvai 
rių pasaulio kraštų jau dabar 
yra pasiekę šį kontinentą ir se v 
kančios savaitės pradžioje 20. je. Po pamaldų įvyks bendri 
000 skautų iš 62 valstybių pra pusryčiai ir po to miesto apžiū 
dės 10-ties dienų stovyklavimą, rėjimas.
Stovyklaujančių tarpe bus ir lie Sekmadienio vakare, rugpjū 
tuvių skautų iš Bostono, Toron čio 14 d., abi skiltys renkasi pil 
to, Niagaros ir Montrealio, ku nose aprangose prieš-stovykla, 
rie sudarys dvi skiltis. Sudėtis vimo pasiruošimui. Į namus grį 
yra sekanti: montrealiečiai — žti nebus galima. Specialus tr 
T. Rudžiauskas, G. Vazalins aukinys į Jamboree išvyks atei 
kas, G. Stankaitis, H. Renkys, nantį trečiadienį, 9 vai. vakaro. 
D. Lukoševičius ir R. Urbonas; Montrealio Skautų Tuntas 
niagariečiai — G. Blužas ir K. rugpjūčio 19—21 dienomis ruo 
Dainora; torontietis V. Šernas šia ekskursiją į šią Pasaulinę 

___ ..................... x „ . . , t ir bostoniečiai — R. Šležas, L. Jamboree. Norintieji joje daly 
nuosavybę ir patogumus, turi piečių mąstyseną ir atsižvelgtų kių ateitininkams lygiagrečių Venckus, G. Petrelis, A. Tarno vauti prašomi užsiregistruoti 

________ ‘____________________________'  ..... ’ į organizacijų stei šiūnas, E. Jakulis, A. Kriščiu pas psktn. S. Naginionį, TU 
kurie_bulvių.hipy ordinuotų savo šalpos skirsty girnas nebus toleruojamas. Esą

laiko už auksą mą su lietuviškumo išlaikymo visos deklaracijos apie organi
reikalavimais. zacijų laisvę gimnazijoje tesan

Taip pat gyvas diskusijas čios teorijoje. Praktikoje turi
■ ma priemonių tuos asmenis, ku

... rie drįstų steigti ateitininkams
mokinių gimnazijoje konkuruojančią organizaciją,

auklėjimas. „sudraustų“, vistiek ar tai bū
Nežiūrint pakartotinų gimnazi tų mokiniai ar mokytojai,
jos vadovybės pareiškimų, kad 
gimnazijoje jokios politikos ve šiame suvažiavime buvo 
dama nėra, iš diskusijų paaiškė 
jo, kad vistik šioje srityje nėra 
padėtis patenkinama. Vasario 
16 d. gimnazijos veikla be skau Kaip žinia, paskutiniųjų krašto 
tų organizacijos, taip pat ir ide tarybos rinkimų metu KD sro 
©loginis su politiniu antspalviu vė puoselėjo dideles viltis. Dau 
ateitininkų būrelis. Kaikurie guma lietuvių „tautos“ Vokie

pa yra kartais dalinama ir tie 
ms asmenims, kurie, nepriklau 
sydami Bendruomenei, su lietu 
viais yra nutraukę ryšius. Daž 
nai toks BALFo šalpos skirsty 
mas kenkia lietuviškumo išlai 
kymui. Deja, kviestieji BALFo 
atstovas ir pats BALFo pirmi

prisiminti (nors po gerų petų) Europoje esančių sąlygų bei ko kitokių 
savuosius, 
nas Kolymoj 
brangiau.

Mūsų didybė yra kokybėje.
Lietuvis visada turi būti lietu sukėlė*

_ ____ _ ... viu. Atsibodo istorijos lapuose 
saulis dar tylėjo ir jų kėslų ge J1/ jieškoti. Sako lietuviai Kos 
rai neužuodė. Mūsų mobilizaci ciuškos, pilsudskiai, gelgaudai 
jos. Nors analai ir prancūzai *r Nemirkime svetimaisiais, 
prašė likti tyliems. Nebūdamas kai musų Tėvynė laidojama 
didelis optimistas niekada neti
kėsiu, kad kaž kada turėsime me iš fronto. Būkime laimingi 
keliolika milionų. Taip. Istori lietuviais gimę ir jais likime, 
ja moko. Lietuvis gali būti kie Už tėvų kapus, už jų prakaitą, 
tas mūšio lauke. Bet jis apsup už mum sduotą gyvybę, visada 
tas gausių kaimynų, kuriems turime prisiminti savąją žemę, 
nubraukti 10 mil. niekas. O Garbė tam, kas nepamirštą ar 
mes? Mūsų vieno kritimas turi timųjų jų nelaimėje. Ne mes 
būti atžymėtas Leonido žygiu, kalti, kad Viešpats paskyrė mu

Mūsų kardas kietas, bet per ms ant didžiųjų tako. Mūsų že 
maža rankų jį iškelti, permaža mė augina tik praikatu laistytą 
krūtinių priešo smūgius atrem grūdą. Bet jis saldesnis už 9 
ti. Lietuvos istorija turi būti ra medus. Neturim aukso, perlų, 
šoma ne krauju. Bijau, kad Ma Turim pilką dulkę, už kurią 
zalaitės pranešystė neįvyktų: mirė mūsų protėviai.
„Čia ilsisi Nežnoma Tauta“ R. Medelis.

ir kt. Nemirkime svetimaisiais,

Nebūkime bailiais ir nebėki

TU 
nas ir A. Adomkaitis. Šiam da 8166, jmokant 15 dol. kelionės 
liniui vadovaus tėvas psktn. S. išlaidų padengimui.
Kulbis, S. J., skautas vytis sklt. Psktn. S. Naginionis, 
V. Piečaitis ir psktn. A. Bane Montrealio Tunto Tuntininkas.

tijoje pasisakė kitaip. Po to Vokietijoje visas lietuviškas gy 
prasidėjo protestai, biuletenių venimas vyko per bendruome 
leidimai, skundai, intrygos, nę. Jos organai buvo demokra 
šmeižtai, kaltinimai ir panašaus tiškai renkami. Juose įtakos ga 

Trečioji „karštoji geležis“ pobūdžio veiksmai pas mus Įėjo laisvai ir vienodomis sąly 
vadinamas „politika“. Prieš šį gomis tarp savęs rungtis. Tai 
suvažiavimą Miuncheno apylin negalėjo patikti įvairiems „au 
kė, kurioje daugiausiai yra su toritetų gerbėjų“ mėgėjams, 
simetę augščiau minėtos „poli Ypač tai nebuvo prie širdies K 
tikos“ šalininkai, buvo sukvietę D srovei. Šiai sroviai yra žy 
savąjį suvažiavimą, kuiis, sako miai patogiau, jeigu viso gyve 
ma, net pasiuntęs kažkokį kraš nimo centre stovi jų Žmogus, 
to valdybai ultimatumą. Hut Tuo keliu pradėta eiti ir Vokie 
tenfelde daugelis laukė, kad šis tijoje. Šalia apylinkių valdybų 
klausimas bus iškeltas, bamin paskutiniu laiku 
damiesi, kad jis galė» sukelti praclėti steigti vad. parapijų 
bendruomenei žalingus ginčus ...
ir pakirsti bendruomenės dar 
numą. Tačiau suvažiavimas pra 
ėjo darnioje nuotaikoje. Miun 
cheno klausimo niekas nejudi 
no. Abu sparnai, nors kartais ir 
pasikeisdavo vienu kitu aštrės 
nių žodžiu, betgi buvo jaučia 
mas noras bendruomenės reika 
lūs svarstyti ir spręsti bendro 
mis jėgomis.

Vokietijos Bendruomenės 
vieningumo klausimas.

mūsvWportas komitetai.
Jų uždavinys, kiek iš pasiekian 
čių žinių tenka spręsti, bus iš 
vystyti lygiagretą apylinkių vai 
dyboms veiklą ir Miuncheno 
frontininkų liniją vedant, reika 
lui esant suskaldyti lietuvių Be 
ndruomenę.

Atrodo, kad ryškėja tenden 
cija suskaldžius Bendruomenę 
per parapijas suimti viską į sa 

Užkulisiuose net buvo kalba vo rankas. Partiniai siekimai 
ma apie galimumus ir priemo nesustoja nei ties bažnyios, nei 
nes, kurios galėtų užbaigti da bendrųjų tautiškų reikalų du 

Tas galima spręsti iš Vokieti šioms rungtynėms ruošiasi pil bartinę nesantaiką. Deja, dau rų: ir religija ir tauta turi nu 
jos Futbolo S-gos pirmininko nu tempu. Garsusis Vokietijos gelių nuosaikiųjų lietuvių silenkti vienos srovės politinia 
D-ro Bauwesens žodžių, kuris treneris S'. Herberger į Mun džiaugsmas dėl galimų pacifika ms siekimams. Ar visuomenė 
į kai kurių gyventojų užmeti cheno-Grunwaldo sporto mo ei jos prošvaisčių, atrodo, dar ras savyje dar reikiamo noro ir 

------------------------------------------- kyklą suštukė 24 geriausius per ankstyvas. Nors Bendruo atsparos pasipriešinti panašaus 
dol. kaštavęs 8 augštų laivas, žaidėjus, iš kur, kaip ir į pašau menės centre — Huttenfelde—pobūdžio tendencijoms? Ar ne 
Čia ne taip karšta, maudytis ga iio futbolo pirmenybes perei ir buvo stengiamasi darniai bus ji perdaug religinių ir ne 
Įima laivo baseinuose, šokti sa tais metais, vyks stipri „ekspe bendradarbiauti, tačiau, kita religinių politikuojančių ekstre 
lėse prie geriausios muzikos, dicija“ į komunistinio pasaulio ranka nesidrovėta periferijose mistų nukamuota ir, nematyda 
žiūrėti kino teatro, valgyti, ger Mekką — Maskvos miestą. Juo ardyti. Paskutiniu laiku pasie ma jokios prasmės savitarpio 
ti ir naudotis visais prabangi kinga yra (naivių žmonių pa kiančios žinios rodo, kad mūsų kovose taps dar labjau abejin 
niais laivo įrengimais. Visi šie šaulyje dar esama), kad vokie visuomenės konservatyvinis ga lietuviškiems reikalams? Ar 
malonumai kaštuoju 2 dol. Či čių fuabolo mėgėjai jau prašo sparnas (Krikšč. Dem. kartu mes negrimstame vis giliau i 
kagos maudynės ir paplūdy biletų šioms rungtynėms. Tie su Liet. Frontu) vėl atvirai grj emigracinės impotencijos liū 

j. Butvilą, 
negu išgarsintoji belgų Osten rasta, kada entuziastai vyksta 
^Aplankė jau mus ir pirmieji jS JURG,° SPURG,° SPIRGA‘

montrealiečiai, — tai kun. Kul ralinės kovos dvasios. Atsitin Iš atlaidų Maskvoje grįžęs gyvenimu, 
bis, kuris čia pabuvęs porą saka net, kad susilaukiama 5—10 Jonas Šimkus parašė; „Niekas ---- -------
vaičių, išvyko į skautų stovyk tūkstančių priešininko vajsty niekad nepasuks istorijos rato Dievas, pasaulį į šešias die 
lą prie Toronto, o paskui vyks bės vienuolikės rėmėjų — sve atgal. Mes žūrime į piiekį“. nas sukūręs, sekmą ją pailsėti ei 
į pasaulinę skautų stovyklą čių stadiono tribūnoje. Tas ei O kas priekyje? — Maskvos damas, tarė: „viskas gražu!“ 
prie Niagaros krioklio. Taip na tik į naudą valstybei, o ypač užpakalis! Keturi „didieji“ Šveicarijos Ge
pat lankėsi Vincas KaČergius, to miesto gyventojams, kuria ............... nevoje šešias dienas paposė
kurs atostogaudamas šuto Čika me vyksta rungtynės, nes atvy Vieninteliai žmonės pasauly džiavę, giriasi, taip pat, naują 
goję keliolika dienų. Mes taip kę turistai - futbolininkai pa je, kurie savo tikrų pavardžių pasaulį sukūrę, bet visi sako: 

-• ” • • nemyli, yra: rusų komunistai koks negražus!“ Dievas, mat,
ir Amerikos gangsteriai.- Na, ir pagelbininkų neturėjo, o ketu 
mūsų Pruseika. riems didiesiems pagelbininkų

pilni kampai. 
Į rašytojus pretenduojąs ko ........ .......

- - . . „ - Rei reiktų suverbuoti visą Maskvos munistų valsčiaus raštininkėlis, Šaltas karas žmonijos nesu
zakristija ir vienuolynas (pra kus, Kunigiškius ir k. vieto ketų lietuvių dieną labjau parėk NKVD diviziją, o tuomet, pa Rokas Mizara, mini 60-tus gy šaldė, todėl karšti orai, turbūt, 
džios mokyklos mokytojos —— ves prie Baltijos juros. Toliau lamuoti JAV lietuvių laikraš tys maskviečiai, paliktų be jo venimo metus. Reškia, 60 me jos nesukepins.
seserys vienuolės). T.aip, kad ežere, ant inkaro, stovi 5 nul. Čiuose. Stepu Paulauskas. Nukelta į 7-tą psl. ty gyveno bergždžio lietuvio

SPORTINIŲ JVY KIŲ APŽVTLGA.
Vokietija - Rusija, pirmenybės?

Neapsiriksiu pasakęs, kad vi mus, dėl esančių karo belaisvių 
so pasaulio futbolo mėgėjų Sov. S-goje, atsake: „Sportinių 
akys yra nukreiptos į Maskvą, santykių užmezgimu mes jiems 
kur rugpjūčio 21 d. įvyksta pir (belaisviams) galime tik pade 
mosios tarpvalstybinės rungty ti. Dešimt metų kai karas yra 
nės tadp pasaulio meisterio Vo praėjęs ir kaip tik sportininkai 
kietijos ir Sov. Rusijos rinkti gali pasitarnauti tam, kad tas. 
nės. Šis susitikimas turi ir po kas buvo tarpe dviejų tautų, ga 
litinį antspalvį, tikriausiai Ade lėtų būti pamiršta.
nauerio kabineto pritarimu. Vienu žodžiu, abi valstybės

PAULAUSKŲ ŠEIMA PATENKINTA 
PERSIKĖLIMU. . 

Bet kankinama karščių.
Išvažiuojant iš Kanados į J vaikam į mokyklą bus tik per 

AV, kai kas mane įspėjo, kad gatvę, 
grįšiu atgal, bet tai buvo be rei Tik pačiame miesto centre 
kalo. Žmona nuėjo į artimiau nešvaru, seni namai, gatvės il
sią siuvyklą, 10 min. kelio pėš čia pasitaiko visokių gangste 
čiai, ir tuoj priėmė. Iškart ga rių. Bet toliau, pav., kur aš gy 
vo po 1 dol. į vai., paskui 1,30, venų, visos gatvės apsodintos 
o dabar jau 1,70 į vai. Aš gi medžiais, švaru, ramu ir nepa 
ne vien jokio darbo, bet ir kai sitaiko žulikų. 
bos nemoku, dėl to nuėjau, Autobusų tikėtai brangesni, po 
kur dirba daugiau lietuvių ir 20 et., bet taip pat galima per 
tuoj priėmė, iškart po 1,45 et. sėsti ir važiuoti l\ek nori pir 
į vai. ir pirmus 3 mėn. turi kel myn į kairę ar dešinę, tik ne 
ti į mėn. po 10 et. už vai., taip, grįšti atgal, 
kad minimaliausias atlygini Aplamai, kas gali patarčiau 
mas yra 1,75 et. į vai. Bet ku nieko nelaukus keltis į JAV — 
rie jau ką moka dirbti, pav.. Čikagą, 
tas, kurs deda padangas ant rat 
lankių (dirbu automobilių fab 
rike), jau gauna po 2,10 į vai. karščiai-šutros. 
Aplamai, visi, kurie seniau dir 
ba, gauna daugiau kaip 2 dol. į 
vai.

Pragyvenimas čia nė kiek ne 
brangesnis, kaip Montrealyje. 
Maisto produktai, čia vieni bra 
ngesni, o kiti pigesni.. Bet rū 
bai ir apavas, čia pigesni. Už 
butą — 3 kamb. ir virtuvę mo 
ku 50 dol. mėnesiui. Butukas 
pačioj Cicero lietuvybės širdy. 
Galvoju, kad būčiau tarp savų 
tautiečių, gal vaikai taip greit 
nenutaus. Priešais mūs namą, smėlynai. Jų, tiesa, negalima atostogauja Albinas Racibors limybė, kad panašų žingsnį pa 
Šv. Antano parapijos mokykla lyginti su Palangos ar Kuršių kas, (p. Kardelienės brolis), darytu Sov. Sąjunga. Juk 10- 
ir bažnyčia, greta taupymo - sk Neringos paplūdymiais, bet jie o lietuvių dienai žada vyk ties tūkstančių minios sekimui 
olinimo įstaiga, iš kitos pusės gražesni už mūsų Karklinin ti visas būrys čikagiečių. — *

* 
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aiaieji mįaj man (jaUg geriau patinka, sa laisvame pasaulyje yra įp žta prie savo metodų. Ligšiol ną?
__rščiai-šutros. Temperatūra - .................... - - J r 
laikosi netoli 100 1. F., o kar 
tais ir perlipa per 100-tą. Nebū 
tų taip baisu, jei būtų tas karš 
tis sausas, o dabar drėgmės pro 
centas netoli 80. Visa laime, 
kad Čikaga guli aplink ežerą, 
kurs jungiasi su kitais dideliais 
ežerais. Karštomis dienomis 
Čikagos ežero pakraščiai virsta 
žmonių skruzdėlynais. Bet ir 
ežere vanduo būna iki 80 1., tad 
nelabai galima atsigaivinti. _ paį nenekame skolingi. Šiuo lieką nemažai pinigų ir sveti

Ežero pakraščiai — gražūs metu iš čia pas jus Montrealy mos valiutos. Tačiau yra nega 
negalima atostogauja /" ‘ — -

Prof. Dūda.
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Kanados provincija, kurio valdo 
Socialinio Kredito partija 

PORINKIMINĖ ALBERTA.
Albertos provincijos rinki 

mams praėjus su Social Credi 
to vyriausybės laimėjimu, šios 
provincijos administracija pasi 
liko kitam penkmečiui atsako 
mybėje tų, kurie prieš dvideši 
mt metų išvadavo šią provinci 
ją nuo sunkios depresijos kri 
zės. Nuo 1935 metų iki šių die 
nų provincija turėjo šešis rinki 
mus, kuriuose pastaroji vyriau 
sybė buvo kaskart renkama žy 
mesne balsų dauguma.

Suteikimui mūsų skaitytoja 
ms informacijų kompetentin

klausimais, liečiančiais

bių pertekliaus, šis fondas yra sybės gautomis pajamomis. Vy 
riausybė taip pat skaito esmi 
niu reikalu pakeisti dabartinę 
krašto finansinę linkmę, įve 
dant racionalų~prekių ir darbo 
paskirstymą pagal produkcijos 
pajėgumą. Finansinės sistemos 
pakeitimas taip, kaip ji numato 
vyriausybė, nėra provinciali 
nės, bet federalinės vyriausy 
bės kompetencijoje, todėl šios 
vyriausybės tikslas yra taip 
tvarkyti provincijos reikalus, 
kad Kanados tauta pageidautų 
turėti S.-C. vyriausybę Ottawo 
je. Kuomet šis tikslas bus pa 
siektas, efektyvinės priemonės 
bus panaudotos, užtikrinti kiek 
vienam Kanados piliečiui gyve 
nimo gerbūvį visose srityse. 
Šios provincijos žmonės įverti 
na atliktus didelius S.-C. vy 
riausybės darbls ir vyriausybė 
pasiryžusi nesvyruodama tęsti 
žmonių būvio gerinimo darbus. 
Šiandieną, kaip ir prieš dvide

vyriausybės skirtas municifiali 
nėms (savivaldybės) paskolo 
ms suteikti, t. y. krašto tobuli 
nimo reikalams. Albertos mies 
tai ir miesteliai auga ir tobulė 
ja greitesniu tempu negu kito 
se Kanados provincijose, Ska 
tindama laisvą inciatyvą su pri 
vačiu kapitalu, vyriausybė ple 
čia aliejaus ir gazo pramones, 
nerizikuodama dolerio tautos 
pinigų. Tuo tarpu, šios provin 
cijos piliečiai nauodjasi didelė 
mis privilegijomis. Nuo 1948 
iki 1955 metų, 235 milionai do 
lerių, gautų už aliejų pinigų, 
buvo paskirstyti tautai šiems 
reikalams: savivaldybių fon 
dui, elektrofikacijai, švietimo 
reikalams, plentų ir kelių staty 
bai, ligoninių ir kitų pastatų 
statybai, senosios vyriausybės 
užtrauktu paskolų grąžinimui, 
rezervo kapitalui ir, pagaliau, 
mokesčių sumažinimui. Taip 
pat senatvės pensijos norma šimtį metų, ta pati pasiaukoji 
yra augštesnė negu kitose pro mo ir atsidavimo dvasia vyrau 

gali būti efektin vincijose. Kultūros srityje pa ja šios provincijos žmonių dar 
bent kokią vy daryta nemaža pažanga; buvo buose. Tačiau visiškai nelem 

riausybę nugalėti vietoj ją iš įsteigtas Kultūros departamen tai, priešingai žmonių nusista

Dėl Pabaltijo Sąjungos
RAŠO BUVĘS MINISTERIS ADV. R, SKIPITIS.

„Nepriklausomoje Lietuvo rą darbą paruošdamas Pabalti 
je” jau ne sykį buvo keliamas jo valstybių federacijos konsti 
Pabaltijo federacijos reikalas, tucijos projektą. Šitas projek 
Čia buvo D-ro M. Anyso ir tos tas yra sveikintinas todėl, kad 
federacijos konstitucijos pro jis neužsiima ginčytinais pla 
jektas. čiais federacijos užsimojimais,

Š. m. gegužės mėn., šven bet sudaro konkretų, gerai ap 
čiant Steigiamojo' Seimo sukak galvotą ir suderintą tokios są 
tį, buvęs to Seimo narys Valic jungos instrumentą, kurios vyk 
kis darė priekaištą buvusioms domas praktikoje nepanaikina 
Nepriklausomos Lietuvos vai visos kalbomų valstybių nepri 
džioms, kad jos per dvidešimtį klausomybės, bet stengiasi su 
metų nesuorganizavo stiprės daryti politinį vienetą, kuris, 
nio pasipriešinimo Sovietų Są mano nuomone, galėtų tinka 
jungai. Efektyviam pasiprieši mai veikti ir būtų žingsnis pir 
nimui reikalinga jėga. Mes bū myn būsimai pokarinei visos 
tume galėję turėti keleriopai Europos federacijai, 
didesnę apsigynimo jėgą, jei bū Dėl šito projekto kol kas nė
tume laiku ir gerai susiorgani ra ko teisiškai aiškinti, nes jis gaiš 
zavę trijų Pabaltijo' valstybių pirmoje 'eilėje yra polititinis šios provincijos aktualinę pa 
sąjungą, — teisingai samprota klausimas. dėtį, dedame gautus iš p. H. E.
vo p. Valickis. P. Valickis pa Mūsų, latvių ir estų veiks Nichols komentarus. Ponas H. 
brėžė, kad bent dabar, kovoda niai turėtų susėsti prie stalo ir E. Nichols yra Social Credito 
mi dėl mūsų valstybių nepri kartu panagrinėti, kurie nuos partijos Vykd. komiteto ilgame 
klausomybės atstomo, turėtu tatai jiems yra priimtini, kurie tis narys ir autorius pagarsėju rinkimo būdas 
me visomis išgalėmis jieškoti ne, kaip jie juos galėtų efektin siu veikalų politinės ekonomi gai išnaudotas 
bendros kalbos ir jau dabar gesniais padaryti ir tt. Kiek jos srityje.

Kl. Paskutinių rinkimų išda rinkti. Kaip tik paskutiniuose tas, pirmas Kanadoje, kuriuo tymui, disonansu šioje kūrybo 
vos rodo vyriausybės bloko vie 
tų nustojimą legislatūroje nuo 
57 iki 37 vietų. Kame yra šio 
reiškinio priežastis?

Ats.: Priimant dėmesin nepa 
prastą atstovų vietų daugumą, 
kurių turėjo S.-C. partija 20 me 
tų laikotarpyje šioje provincijo 
je, nenuostabu, kad vietų san 
tykis paskutiniuose rinkimuo 
se, dėl pasireiškusių staigaus metų, kai S.. C. partija yra vai 
pobūdžio prieštaraujančių ten džioje, vyriausybė, be abejo, 

minėje arenoje, susvyravo. To litinėje ir ekonominėje šios pro 
ks vietų santykių svyravimas vincijos gyvenimo srityse. Kas 
yra normalus rinkimuose reiš 
kinys. Tačiau itin svarbų reika 
]ą sudaro pats rinkimo būdas 
šioje provincijoje. Jis yra taip 
sutvakytas, kad kiekvienam 
rinkikui yra duota galimybė iš 
reikšti savo politinį nusistaty 
mą veikiančių partijų rėmuose 
atstovą. Pasinaudojant šia rin

bendros kalbos ir jau dabar gesniais padaryti ir tt. 
emigracijoje stengtis surasti girdėjau, Baltų Federacija To 
būdą sudaryti efektyvią Pabal ronte, šiais metais estų vado 
tijo tautų sąjungą. Čia pat ir vaujama, visas tris bendruome 
D-ras M. Anysas, palaikyda nes paprašė sudaryti atitinka 
mas p. Valickio nuomonę, dar mas komisijas kalbamam reika 
labjau paryškino tokios Sąjun lui apsvarstyti bei išnagrinėti, 
gos nebuvimo žalą ir būtinumą Neturėtume savo neranguį 
neatidėliojant ją organizuoti. mą dangstyti kitų kaltinimu: 

Reikia pasakyti, kad Pabalti latviai nenori, jie perišdidūs; es 
jo sąjungos idėja nėra nauja, tai nenori, jie vis žiūri per Šuo 
Jau d-ras J. Šiūpas galvojo mių jūrą į Suomiją, ir pan. 
apie lietuvių-latvių respubliką Reikėtų nusistatyti, kad tokia 
ir 1918 m. išleido knygą: Lie sąjunga mums būtina, nors ji 
tuvių - Latvių respublika ir ir paimtų kiek savarankišku * ' . e . . . .
Šiaurės Tautų Sąjunga. Tą d-mo. Ji mums palengvintų ir iš dencingų elementų priešrinki Pasiekė daug svarbių tncslų po 
ro Šliūpo minti palaikė Tumas silaisvinti. Nekartą teko girdė 
-Vaižgantas savo knygutėje: ti, kad mūsų didžiausieji užtarė 
Aplink Pabaltiją. Buvo ir dau jai, JAV užsienio politikos vai 
giau žymesnių lietuvių, kaip ruotojai tokių politinių susigru 
prof. St. Šalkauskis, Martynas pavimų Europoje projektus ne 
Yčas ir kt., kurie rėmė Pabalti tik sveikintų, bet ir paremtų, 
jo sąjungos idėją, bet visos tos ~ 
mintys nedavė reikiamo rezul 
tato. Visi pasitarimai su estais 
ir latviais buvo platoniško po 
būdžio. Sudarytoji skambiu pa t ..... o_______ , _.__ __________ __
vadinimu Baltijos Entente liko kad vadovaujant fizikui P. Ka kimine teise apgalvotai ir pa dien Alberta yra vienintelė Ka dangi vyriausybė tiki individu 
ant popierio. — ---- . ... .... • ....................................

Mūsų laisvinimo veiksniai 
visuomenė ir spauda perdaug 
leidžia energijos vidujiniems 
ginčams ir užmiršta šabai svar 
bų reiaklą, būtent: sudaryti ga 
limai platesnę politinę, ekono 
minę ir militarinę bazę būsimai 
laisvai Lietuvai, Latvijai ir Es 
tijai.

rinkimuose, vyriausybės prie pavyzdžiu Federalinė vyriausy je nuskamba kartkartėmis in 
šai, vietinio stambaus dienraš bė vėliau įsteigė Ottawoje pa sinuota tam tikros spaudos pro 
čio palaikomi, tokius pergrupa našų departamentą, perkelda paganda prieš šios provincijos 
vimus darė, išdavoje kurių, vy ma Kultūros d-to direktorių to administraciją, 
riausybės partijos kandidatai, 
turėdami balsų daugumą pir 
mame balsų surašyme, liko vė 
liau mažumoje prieš opozicinį 
bloką.

Kl.: Per paskutiniuosius 20

ms pareigoms iš Edmontono. 
Vyriausybė, skatindama koope 
ratyvinį veikimą, krašte, yra įsi 
tikinusi, kad privačios inciaty 
vos ir kapitalo įtraukimas į pro 
vincijos ekonominį gyvenimą, 
yra pagrindinis kiekvieno pa 
žangaus ir ilgailaikio krašto 
gerbūvio pamatas.

KL: S.-C. vyriausybė buvo iš 
rinkta penkiems metams. Koki audoje). 
vyriausybės tikslai numatomi 
ateityje?

Ats.: Šis klausimas yra gry

Studentų gyvenimas ir veikla.
SANTAROS STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
Šiuo pranešama, kad visuoti 

nis Lietuvių Studentų Santaros' 
suvažiavimas įvyks rugsėjo m. 
8—11 dd., o ne rugpjūčio 24— 
27 (kaip kad buvo skelbta sp

buvo pasiekta?
Ats.: Pradžioje, pirmu vy 

riausybės žygiu buvo tvarkyti 
šios provincijos reikalus „pay nai vyriausybės kompetencijo 
as you go“ principu, tai yra, iš je, tačiau kaipo S.-C. partijos 
laidų ir pajamų sąmatas lygia narys, aš esu absoliutiškai įsiti 
grečiai koordinuoti.Tai buvo ne kinęs, kad vyriausybės rūpės 
lengvas darbas pirmais metais, čiai bus nukreipti visos tautos 
bet tai buvo įvykdyta ir, šian gerbūviui, be favorizavimo. Ka

pica, Rusijos mokslininkai ruo gal sąžinę, šis rinkimų būdas nados provincija, neturinti pra alinę iniciatyą, ji palaiko ekono
šią raketą į mėnulį. Raketa tu rinkti vyriausybę yra turbut ktiškai skolų, S.-C. vyriausyoei minės pusiausvyros principus
rinti nunešti į Mėnulį sovietinį pats tiksliausis iŠ visų kitų ži perėmus provincijos adminisj kurie išvystys provincijos re

Pajudėkime ir šitąja krypti 
mi. R. Skipitis.
RUSIJA KELSIS j MĖNULI?

„New York Times" rašo,

Suvažiavimas įvyks Tabor 
Farm, Sodus, Mich. (prie Ben 
ton Harbor, Mich. USA). Vi 
sais klausimais prašau kreiptis 
Santaros sekretoriatan: Leo 
nas Sabaliūnas 1835 So. Canal 
port, Chicago 16, Ill.

Suvažiavimo Rengimo 
Komisija.

■ 73 metų amžiaus Helen Kel 
ier, būdama akla, kurčia ir ne 
bylė, leidosi į 40.000 mylių ke 
lionę aplink pasaulį. Jos marš 
rūtas: Anglija, Italija, Egiptas, 
Indija, Pakistanas, Burma, Ki

rinti nunešti į Mėnulį sovietinį pats tiksliausis iš visų kitų ži į • " - ' ; _ -__ ;
tanką; atsieit — okupuoti Mė nomų būdų; tačiau, jis turi vie traciją, Alberta turėjo 767 mil. sursus visos tautos labui. Šie 
nulį... Užkariavę tokiu būdu ną rimtą netobulumą, būtent: dolerių skolos, 51 proc. visų pa gamtiniai resursai yra pripažin 
mėnulį, rusai galėtų ten nekliu politinės grupės, esančios opo jamų ėjo skolos nuošimčiams ti tautos turtu, ir šie turtai nu nija/ Filipinai ir Japonija/ Ke 
domai sukurti komunistinį rd zicijoje, gali paveikti savo gru apmokėti. Dabar, po 20 metų, matomi eksploatacijai ne mono lionės tikslas __ paskatinti tų
jų- pės vienminčius, balsuoti už ki vyriausybė moka 2.11 proc. iš poline tvarka. Piliečiai gali in kraštų vyriausybes, kad jos

Kapica projektuojąs ir dirbti tas opozicines grupes, boiko nrovincijos pajamų skolos liku dividualiai ar kooperatyvai da daugiau atkreiptų dėmesio į ne 
nį Žemės satelitą, apie kurį skel tuojant vyriausybės bloko kan čiui padengti. Be to, provincija lyvauti ir nauodtis pelnu; taip laimingų žmonių mokymą ir 

D-ras M. ^.nysas padarė ge bia Maskvos radijas. didatus. Atseit, šis veikiantis turi 145 milionus dolerių verty pat jie naudosis visomis vyriau globą.

Kati) kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

63. PASAKOJA VIENAS IŠ SENIAUSIŲ LIETUVIŲ.
Lietuvių Diena ir būtinas rei Ties Guy gatve tramvajus įva 

kalas susirasti prieš 50-šimt me žiavo į lengvos mašinos šoną, 
tų atvykusius, ir dar gyvus Ir stop! Teko laukti, kol atėjo 
esančius, lietuvius, privertė policija ir reikalą sutvarkė. Bet 
jieškoti galimybių vis dėlto be šis sustojimas gerokai sutruk 
nt tūlą skaičių susirasti. dė laiką ir vien kelionė ligi Fro

Tenka pasidžiaugti, kad jau ntenac pareikalavo pusantros 
1950-tais metais pradėtas tirti valandos. Tai jau perdaug, 
tūlas lietuvių įsikūrimas Kana ypač neturint laiko, 
doje, labai šiam reikalui pasi Frontenac 1728 mane pasiti 
tarnavo. Jau buvo siūlų galai ko p. Andrukaitienės nepapras 
rankose, todėl beteko tiktai jie tai vilaguotas šuo, gaila invali 
škoti pačio' kamuolio. das, kuriam būtinai reikia vete

Dar kalbėdamasis su p. Mag rinaro (nes šuo lygiai kenčia 
dalena Juškevičiene sužinojau, skausmus, kaip ir žmogus, kas 
kad vienas iš seniausiai atvyku ' ’
šiųjų į Kanadą lietuvių esąs Jo 
nas Masys, kuris gyvenąs p. 
Andrukaitienės namuose. Per 
tuos metus nepasisekė su p. 
Masių susitikti, todėl paskuti 
niu metu, kai jau ir reikalas pri 
spyrė, teko griebtis telefono. 
Bet... ir su telefonu ne visada

jį kankina ir daro labai nelai 
mingą, o juk kiekvieno gyvo pa 
daro gyvenimo tikslas yra lai 
mė, kurios siekimą amerikonai 
įsirašė net konstitucijon) ir p. 
Masio du mažiukai šuneliai. Pa 
sirodė, p. Masys myli gyvulė 
liūs ir jais rūpinasi. Tai parodo 

______gerą žmogaus būdą. Vėliau, be 
sekasi. Masio pavardės telefo sikalbant su p. Masių, kaip pa 
nų knygoje neradau, teko „tro matysime, nesunku buvo tame 
beliuoti" p. Andrukaitienę, bet įsitikinti. Jeigu aš šitą paste

- - — - . n < gerą žmo
telefo gaus būdą, humaniškumą ir ar 

timo supratimą aš laikau labai 
dideliu kiekvieno žmogaus pri 
valumu, daug didesniu už patį 
augščiausį išsimokslinimą. Nes 
jeigu mes visi būtume geri, hu 
maniški žmonės, tai visi galėtu 
me gražiai sugyventi, nepalygi 
namai daugiau nuveikti ir nepa 
lyginamai būti vieni kitiems 
naudingesni, vieni kitiems nešą 
gerbūvį ir laimę. Nenuostabu, 
kad ir Kristus pagrindiniu žmo 
nių santykių nurodymu įrašė: 
Mylėk artimą, kaip pats save! 
Mylėti artimą yra didelis daly 
kas, kiekvieąąm krikščioniui ne 
paprastai didelė prievolė. Kad 
mes ją nuoširdžiai vykdytume!

Tokia ekskursija į humaniš 1. Elzbieta Valančiūnienė, 
hiiro bei tolerancijos sritį vis 2. Jonas T^esevičia,

ir jai iš karto nepasisekė suži ^ai todėl, kad 
noti savo nuomininko t„__
nas, nes kaip tiktai dabar vyko 
telefonų „sąvartos" — telefo 
nų žinyba pertvarkė dalį mies 
to telefonų, kai miestas nepa 
prastai auga ir telefonų žinybą 
verčia rūpintis telefonų tinklo 
plėtimu.

Galų gale su p. Masių susisie 
kiau. Tačiau paaiškėjo, kad te 
lefonu ne kas galima padaryti. 
Teko vykti pačiam pas p. Ma 
sį. O kai reikia skubėti, tai, 
kaip tyčia, pasitaiko netikėti 
kliuviniai. Prieš kiek laiko tu 
rėjau sutartą susitikimą Cal 
vert biure, ir vykstant St. Cat 
herine tramvajus susidūrė su 
lengva mašina. Teko lipti lau 
kan ir pėsčia dasigauti ligi Cal 
vert. Dabar tas pat atsit '-^

dėlto ne pro šalį, kadangi čia 3. Vincas Žemaitis, 
kalbama apie p. Joną Masį, o 
jis toks, kiek supratau iš trum 
po pasikalbėjimo, ir yra. Beje.
kai p. Andrukaitienė, man besi 
teiraujant J. Masio telefono, pa 
stebėjo:

— O, Masys labai geras žmo 
gus, — "aš neatkreipiau tinka 
mo tam pasakymui dėmesio, 
nes dažnai ir apie ne visai gerą 
žmogų pasakoma, kad jis „ge 
ras žmogus". Tiktai išsikalbę 
jęs iŠsitikinau, kad p. Andru 
kaitienės pasakymas buvo są 
moningas ir p. Masį budinąs iš 
esmės, o ne taip sau mandagu 
mo pasakymas.

P. Masys tuoj/u paprašė 
prie kuklaus staliuko ir tuojau 
pradėjome skaičiuoti atvyku 
sius prieš 50 metų lietuvius. 
Štai jų sąrašas tokia eile ir tvar 
ka, kokia p. Masys juos atsimi 
nė, o kaikuriuos ir man 
priminti, nes, kaip sakyta, 
jau pats buvau jų susidaręs 
rašėlį.

— Eg, daug mūsų buvo 
važiavusių į Kanadą prieš 
metų, bet daugelio jau nėra.... 30. Juozas Valančauskas, 
žvelgdamas į Mont Royal kai 
ną sako p. Masys. — Kiti yra iš 
vykę į Ameriką, treti buvo su 
grįžę Lietuvon ir kas žino, kur 
jie dabar yra...

— Man visų, kurie buvo at Liudviko Telenio, 
vykę prieš 50 metų, nereikia, žiavę 1904 ar 1905 metais?
Jų, kaip Tamsta sakai, buvo Kad ir primenant p. Ma 
šimtai. Man reikia tiktai tų, siui kaikurias pavardes, vis 
kurie yra gyvi ir gyvena Kana dėlto esame praleidę kaikurias 
doje. Rugsėjo 3 dieną, baliaus pav.
metu, yra numatytas specialus 33. Antanas Zigmantas, 
Aktas, kurio' metu bus pagerb 34. F. Dubauskas, 
ti visi gyvi esą prieš 50 metu 35. Jonas Čepaitis, 
atvykę į Kanadą tautiečiai ir 36. Pr. Ūsas, 
tautietės. Jų pavardžių man ir 37. Jonas Girdauskas, 
reikia. 38. p............ Rasienė.

P. J. Masys ilgai nelaukda (Kai kurias šių pavardžių 
mas ir pradėjo skaičiuoti. Te yra patiekęs Antanas 
ko nustebti p. Masio atmintimi, kas).
Jis išskaičiavo:

Atvykusieji 1903 metais:

teko 
aš 
są

at
50

Atvykusieji 1904 metais:
4, Juozas Žemaitis,
5, Julius Balsys,
6. Jonas Masys,
7. Viktoras Masys,
8. Juozas Valantinas,
9, Jurgis Klimavičia,

10. Antanas Žemaitis,
11. Barbora Sakalauskienė.

Atvykusieji 1905 metais:
12. Petronė Bandžiuvienė,
13. Pijus Vaškelis,
14. Liudvikas Tarvaina,
15. Petras Čeronka,
16. Juozas Čeronka,
17. Karolis Navagonskis,
18. Elzbieta Smelingienė,
19. Vincas Naujokas,
20. p............ Mašnickas,
21. p........... Gyvis ,
22. Juozas Pečkaitis,
23. p............Sabanauskienė,
24. p............ Balkevičienė,
25. Silvestras Krasauskas,
26. Antanas Jankevičius,
27. Justas Lenkaitis,
28. Magdalena Juškevičienė,
29. p............Liepinaitis,

čiai prašomi, pastebėję trūksta 
mas pavardes arba kokias klai 
das, prašomi paskambinti re ___ __ __________
dakcijon (HE 7920), kad gali Samdausi št^u šį iš p. Andrukai 
ma būtų patikslinti. - - - - - - - - -

Po to leidomės į platesnį pa lių Jaškūną ir Liudą Tarvainą. 
sikalbėjimą. Pasirodė, kad p. Taip ir gyvenu. Namie esu ir 
Masys iš Lietuvos išvyko 1900 slaugė, ir virėja, ir šeiminiu 
metais. Iškart nuvyko į Angli kė... 
ją, kur išgyveno 3 metus, o po 
to persikėlė į Kanadą. Į Klausi 
mą, kodėl p. Masys vyko iš 
Lietuvos, atsako ilgu aiškini 
mu, kurio esmė taip suglaudžia 
ma:

— Mes turėjome nemažą, 80 
dešimtinių, ūkį. Bet. . . mūsų mai, ne su gyvenimai. Vienam ki 
šeimoje pasireiškė tūlų nesklan tas percicilikas, kitam kitas per 
durnų, todėl ir išvykau, — sako katalikas, — ir nėra sugyveni 
p. Masys. Mano tėviškė Rūkų mo. o man regis, kas tu esi — 
kaimas, Krakių vai., Kėdainių tai tavo reikalas, kuri turi tei 
aps. Šiemet birželio menesį per sę saugoti, o kitiems nevalia kiš 
Jonines man suėjo 90 metų. tis į artimo dūšią. Tie nesutari

— Tai nuostabu, net nešino mai praeity buvo dar didesni 
ri tikėti, kad jau 90 metų turi negu dabar. Nesutarimai ir ne 
te, — aš tikrai stebiuosi, nes p. sugyvenimas privedė mane 
Masys judrus, šviesios atmin prie to, kad atsisakiau visų kiu 
ties, jaunuoliškai linksmas ir bo šėrų ir pasitraukiau. Ne be 
atviraširdis, kaip kūdikis.

— Kai atvažiavau į Kanadą, 
tuojau patekau į Toronto. Bet 
pataikiau labai negeru metu, 
nes Torontas buvo visiškai su

— Vytautas apie 45 m. ir Anta 
nas apie 30 m. Antanas vedęs, 
o Vytautas gyvena su manim.

tienės butą, dar laikau Gabrie

— Dalyvavote ar dalyvaujate 
organizacijose?

— Kaip gi, teko. 1905 m. kū 
rėme Šv. Kazimiero draugiją, 
kuri suiro. Sudarėme Klubą, ir 
tas iširo. Viską teko perorgani 
zuoti. Tai vis mūsų nesutari

to, kad mane labai paveikė viso 
ki sukčiavimai klube, kurie bu 
vo pagauti ir išaiškinti, bet la 
bai buvo nemalonūs. Mes ne 

__ mokame būti teisingi, objekty 
degęs, tik kaminai styrojo... To yūs ir nemokame gerbti artimo 
dėl persikėliau į Montrealį. O įsitikinimų. . .
Montrealis tada buvo mažas, iš — P. Maskvytis man sakė, 
simėtęs ir nezgrebnas. Už šios kad jis buvęs pirmasis LDK 
ribos, kur mes dabar gyvena 
me, buvo laukai, krūmai ir miš 
kai. Nei tų fabrikų, kurie dabar 
taip išsiplėtė, nei CPR nebuvo, tarpe inciatorių, bet pirmu pir 
Per 50 metų daug, ai daug te mininku buvo Aleksandravi 
ko pergyventi... Turėjau arklį čius, antru Liatukas.
ir bandžiau su juo verstis, bet Malonu buvo dar ilgiau pasi 
nesisekė. Dirbau CPR kelis me kalbėti, bet trūko laiko, teko, 
tus. Išmokau molderio amato, skubėti į darbą. Todėl gal dar 
Paskui dirbau tabokynėje... .............................. *

— Tai, gal, susitaupėte koki bėti, nes, kas labai svarbu, Jo 
Navic kapitaliuką, namus turite? nas Masys turi labai gerą at

— Mano kapitalas ten bus mintį ir Šiesų protą, ne pagal 
Ilgai prisimininėjo p.Masys as ant kalno... — atsako p. Masys. savo metus. Malonu buvo su 

menis, pavardes, kaikurias dar — Žmona ilgai sirgo, o ligos juo kalbėtis, nes jis labai mie 
ir įdomiai budindamas. Žino čia brangiai atsieina. Žmona lai viską dėstė, aiškino. Didelis 
ma, jos čia nevisos, todėl tautie jau seniai mirė, liko du sūnūs jam ačiū už žinias. j

31. Konstantinas Valančaus- 
kas,

32. Vincas Maksvytis,
P. Masys suabejoja dėl atvy 

kimo datų Izidoriaus Janušo ir 
jie atva

Vytauto klubo pirmasis pirmi 
ninkas. Ar taip?

— Ne, jis nebuvo. Jis buvo

Malonu buvo dar ilgiau pasi

teks susitikti ir plačiau išsikal
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Dr. Antanui Garmui mirus
Visus lietuvius demokrates darbininkų, bendradarbių. Dau 

skaudžiai palietė žinia apie Dr. gelis laikraščių naudojosi jo 
Antano Garmaus mirtį, kuri jį rašto darbais.
netikėtai Užklupo ankstų lie Jis gana gražiai valdė plunks 
pos 23 dienos rytą, ties Čikaga, ną ir yra parašęs eilę knygų, 
Beverly Shores, Ind. kurių paskutinė išleista „Nemu

D-ro Garmaus gyvenimas no pakrantėmis“ (dar galima 
jo darbai ir jo laikysena santy gauti NL redakcijoje, kaina 1 
kiuose su žmonėmis, yra įsidė dol.). Pačiu paskutiniu metu 
mėtini. jis rašė atsiminimus.

Antanas Garmus yra gimęs Daug rūpinosi jaunuomenės 
Tursonių kaime, Augštosios Pa reikaiais ir demokratinės stu 
nemunės valsčiuje, Kauno ap., dentijos prieaugliu.
1881 m. Mokėsi Liepojoje ir Jam, okupacijų metu, teko 
medicinos mokslus studijavo nelengvos pareigos. Rusijos 
Kijevo universitete, bet dėl okupantai jį paskyrė Kauno 
1905 m. revoliucijos, kurioje burmistru, kuriuo jam neilgai 
jis dalyvavo, siekdamas žmonė teko būti, nes jis, kaip humanis 
ms laisvės ir Lietuvai nepri tas, tolerantas ir demokratas, 
klausomybės, buvo suimtas ir netiko ten, kur reikėjo smurto 
pasodintas į Kalvarijos kalėji ir prievartos.
mą. Iš ten pabėgęs, medicinos Atleidę iš burmistrų, pasky 
mokslus baigė Berno universi rė V. D. Universitetan dėstyti 
tete, kuris jį paliko mokslo per biologijos — Dervinizmo spe 
sonalo tarpe. cialiai. Rašančiam šį straipsne

1914 m. sugrįžus jam į Lietu lį atsimena momentas, kai Dr. 
va, Rusijos valdžios buvo pa Garmus buvo susirūpinęs rasti 
imtas į kariuomenę ir I karo sau padėjėją, kaip jis sakė — 
metu turėjo tarnauti Rusų ka nefanatiką ir kvietė dėstyti fi 
riuomenėje. losofinę Darvinizmo dalį, sau

Sugrįžęs į Lietuvą, Dr. A. pasilikdamas biologinę dalį. 
Garmus ėmėsi gydytojo prakti Teko mielam daktarui padėko 
kos Kaune ir drauge dirbo vi ti, tokio uždavinio atsisakant, 
daus ligų asistentu Universite Dr. A. Garmus, atleistas iš 
te. Speceliazivavęsis dar bakte burmistrų, kito pasirinkimo 
riologijoje, jis buvo žymus tu jau neturėjo, nes tai buvo oku 
berkuliozės specialistas. Apsi panto valia.
vertęs darbais, turėjo iš Univer Okupanto prievartine valia 
siteto pasitraukti. Buvo Raudo buvo ir Dr. A. Garmaus pasky 
nojo Kryžiaus sanatorijos A. rimas „deputatu“ ir vadinamą 
Panemunėje direktorium. Ture ji „liaudies seimą“, kuris smur 
jo gerą kabinetą ir‘‘daugiausia tu ir klasta „nutarė“ Lietuvą 
gydė džiovininkus. Šioje srity prijungti prie Rusijos. Dr. A. 
jis buvo autoritetas. Garmus buvo vienas iš nedau

Be profesinio darbo, Dr. A. gelio drįsusiųjų protestuoti 
Garmus nemažiau reikšmės prieš tą smurtą.
skyrė visuomeniniam ir politi Tai buvo žmogus ir tikras lie 
niam darbui. Todėl mes jį ma tuvis.
tome daugybėje organizacijų— J. Kardelis,
visokių sveikatos organizacijų, ATSIUSTA PAMINĖTI 
visuomeninių ir politinių orga A 1 oiųo i a faiviuve i i 
nizacijų. „VĖPLA” 2 numeris. Įdo

Dr. A. Garmus plačių pažiū mus numeris, turįs vykusių šar 
rų humanistas ir gilus demokra žų ir karikatūrų. Labai gausiai 
tas, kuris sunkiai įtūpdavo -iliustruotas. Nr. kaina 15 et. 
vienos partijos rėmus, todėl jis THE BALTIC REVIEW 5 
dalyvaudavo ir socialdemokra nr xrew York 
tų ir liaudininkų srovėse, dau ,
giau linkdamas į socializmą, ta MUZIKOS ŽINIOS paskuti 
čiau pagrinde — demokratas. n's numeris didelis, turi daug 
tolerantas, humanistas. įdomios medžiagos ir gaidų

Tai jam buvo ne teorija, bet P1^6^118’
gyvas reikalas, •— todėl jis ne M Dr. P. Rėklaitis, gyvenąs 
paprastu atsidėjimu kiekvie Vokietijoje, parašė studiją apie 
nam stengdavosi padėti, pada šv. Onos bažnyčią Vilniuje, 
ryti ką nors gera. Tas jam atim
davo daug laiko ir todėl Dr. “ „Catholic Directoiy skel 
Garmus amžinai buvo užimtas bia» kad JAV-se katalikai turi 
amžinai skubėjo, amžinai judė 12-494 įvairias mokyklas, ku 
jo. Retai Dr. Garmų galima bu r*as ianko 6.367.414 auklėtinių, 
vo matyti ramiai sėdintį.

Su visuomenine ir politine DIDŽIOJI VIRĖJA jau gauta 
veikla neišvengiamai siejasi sp jr visi užsisakiusieji ją netru 
audos reikalai. Ir Dr. Garmus fcus gaus, 
buvo vienas veikliųjų spaudos

WLTURWEjfOCWIKA
LABAI GYVA PAS DAILI NINKUS TAMOŠAIČIUS ŠI 

VASARA.
Šiais metais A. A. Tamošai dyboj atostogavo: pp. Nagiai. 

čių vasarvietėj atostogaujan pp. Veselkai, pp. Barauskai ir 
čios moterys ir mergaitės pa Montrealio, pp. Girtautai iš De 
čios išsiaudžia labai puošnių troito, pp. Gimbutai su šeima
tautinių audinių — juostų, ta iš Bostono, pp. Mažeikai iš Pro dar šiais metais bus išleista, 
kelių, pagalvėlių, staltiesėlių ir vidence, JAV. Leidyklos adresas: Rūta
kitų audinių. apif i IF**T*I 1X711 m Box i 8, Rodney, Ont. Canada.

Dekoratyvinių audinių meną 
studijuoja mokytoja M. Kaz 
lauskaitiė ir E. Mažeikienė.

Pitsburgo universiteto lietu lį veikalą apie lietuvius evange leidžiama Italijoje 
vių kambario komiteto pirmi likus, 
ninkas p. Pivoronas kreipėsi i Evangelikai“. Šio veikalo auto nių apie lietuvių muziką. Prof, 
dail. A. Tamošaitienę (R. R. 1. rius dr. K. Gudaitis paskutinės J. Žilevičius pasižadėjo tai enci 
Kingston, Ont.) ir prašo atvyk Evang. Liut. Konsistorijos pre klopedijai paruošti medžiagą, 
ti į Pitsburgą dėl išaudimo nau zidentas per ilgus metus su — Komp. J. Gaidelis parašė 

audinių lietuvių rinktą medžiagą sugrupavo solo dainą su fortepiono pritari 
šiuos skyrius: 1. Maž. ir Didž. mu — „Pamirštoji sula“.

Tamošai Lietuvos evangelikai, 2. Bažny — Muzikos Žinios leidžia 
3. Santykiai atskiru leidiniu Br. Budriūno

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 3.
1. Bendrosios JAV ir Kana Aleksis, B. Budriūnas, St. Gai 

dos Lietuvių Dainų Šventės Re leviČius, B. Jonušas, J. Kreivė 
pertuaro Komisija, kurią suda nas, J. .Kudirka, Alf. Mikuls 
ro muzikai, pirm. komp. prof, kis, S. Sodeika, A. Stephens, 
VI. Jakubėnas ir nariai — A. K. Steponavičius, L. Šimutis, 
----------------------------- —— komp. J. Žilevičius — paruošė 
tik garantuosite jos gavimą, būsimajai Dainų šventei šį re 
bet ir padėsite leidyklai ją išpertuarą:
leisti. Knyga jau renkama ir j# Mišriam jungtiniam chorui:

KNYGA APIE LIETUVIUS 
EVANGELIKUS

„Rūtos“ leidykla leidžia dide
MUZIKOS 

ENCIKLOPEDIJA,
Ricardi

pavadintą „Lietuviai Co, paprašė lietuvius duoti
ir
ži

jų tautinių 
kambariui.

Menininkų A. ir A.
čių sodyboj svečiavosi dail. A. tinis gyvenimas,
Varnas su žmona ir augintine, su kitomis Bažnyčiomis, 4. Šv dainą mišriam chorui arba vy 
Domėjosi A. 
naujausiais 
niais audiniais. 7. Statistika. Knyga bus dide

Dail. Viktoras Vizgirda atvy lio formato (6X9”) kelių šimtų 
ko su ponia ir sūnum pas dail. puslapių, gausiai iliustruota re 
A. ir A. Tamošaičius atostogų, tomis būdingomis nuotrauko 
Dailininkas atostogaudamas ta mis, gražiai išleista ir įrišta 
po 1000 salų peizažus. Ponia kietus 
E. Vizgirdienė domisi audinių kurios 
menu. Dailės Studijoje ji aus 5 dol., 
kaišytinius kilimėlius. anksto

Dail. A. ir A. Tamošaičių so Užsisakydami iš anksto jūs ne

Tamošaitienės ietimas ir organizacijos, 5. rų chorui, solo balsui ir forte 
kilimais ir tauti Liet, evang. svetur, 6. Spauda,

viršelius. Knygos kaina, 
išeis mažas tiražas, bus 
tačiau užsisakiusiems iš 
ji tekainuos tik 4 dol.
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CINZANO
SS

Vermouth
GARSUS PASAULYJE... NUO 1816 

IMPORTUOTAS Iš ITALIJOS

DABAR...PIRM ’ KARTA
GAUNAMAS KANADOJE!

Garsiausias pasaulyje Vermutas... 
stebėtinai žema kaina.
Patiekite pagal savo skonį!

CINZANO
__________________ ______

1. JAV Himnas (keturiais 
balsais).

2. Lietuvos Himnas (ketu 
riais balsais),

3. Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė — J. Naujelis,

4. Jau slavai sukilo — Č. Sas 
nauskas,

5. Motuš, motuše — M. Pet 
rauskas,

6. Berneli mūsų — A. Alek 
sis,

7. Vai, žydėk, žydėk — A. 
Kačanau^kas,

8. Lino žieds — K. V. Ba 
naitis,

9. O, Nemune — B. Budriu 
nas,

10. Laisvės daina — J. Žilevi 
čius;
II. Mišriam jungtiniam stiprės

niųjų grupės chorui:
1. Po augštus kalnus — K. 

V. Banaitis,
2. Oi, pasakyki— S. Šimkus,
3. Vai, eičiau, aš eičiau — 

V. Jakubėnas,
4. Op, op! — J. Gruodis,
5. Pjovėjas — J. Kačinskas.
6. Anoj pusėj ežero — J. Ži 

levičius;
III. Jungtiniam vyrų chorui:

1. Tėvynei — B. Budriūnas,
2. Tėviškės vakarai — J. Gai

pionui, — Mano protėvių že 
mė.

— Lietuvių muzikų vardyną 
leidžia Muzikos Žinios. Išleis 
tas pirmasis lankas, apimąs ap 
imąs raidę A ligi Andruška. La 
bai geras sumanymas.

— Kun. Kaz. Senkaus kom 
pozicijų pirmąjį leidinį duoda 
Muzikos Žinios, atskiru leidi 
niu.

DAR APIE LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNĄ

Prof. J. Balčikonio „Lietu 
vių kalbos žodynas“ iki raidės 
O jau paruoštas spaudai. Pir 
mieji žodyno lankai jau spaus delis 
dinami. Dar prieš rudenį žody C. ‘ ‘
nas bus atiduotas skaitytojams, nas 

Žodyno nubolševikinimo dar ' J 
bas užtruko kiek ilgiau, nes dar J. Dambrauskas, 

5. Namo — J. Strolia;
IV. Jungtiniam moterų chorui:

1. Pavasario rytas — L. Ši 
mutis,

2. Dobilėlis— A. Vanagaitis
3. Ausk, dukrele, drobeles —

V. Jančys,
4. “
5.

nas.
2. 

jau 
siems chorams gaidos bus siun 
tinėjamos nemokamai. Jei dar 
kuris nors choras nesuspėjo ra 
štu užsiregistruoti, prašomas 
nedelsiant tai atlikti. Kartu 
prašome pranešti, kiek repertu 
aro egzempliorių reikia išsiųsti. 
Visais reikalais rašyti Komite 
to sekretoriato adresu: Bendra 
sis JAV ir Kanados 
entės Komitetas, c. 
Kreivėnas, 1602 So. 
cero 50, III., USA.

3. Organizacinis 
Nukelta į 6-tą psl.

bo atsirado žymiai daugiau, ne 
gu buvo manyta pradžioj. Žo 
dyne bent 1000-je vietų bolševi 
kirtė propaganda, nukreipta 
prieš Lietuvą, lietuvių tautą, 
prieš Vakarus, ypač JAV, 
prieš religiją ir demokratiją, 
pakeista neitralia ir objektyvia 
medžiaga, nieko neįžeidžiančia, 
nieko neįskaudinančia. Žodyno 
vertė nuo šių pataisų tik padi 
deja, nes daug kur bolševikinė 
propaganda buvo ne tik tenden 
cinga, bet ir klaidinanti, ypač 
politinių ir ekonominių žodžių 
aptarimuose. Šis žodynas dabar 
nedarys gėdos jį paruošusiems 
mokslininkams ir nebus šlykš 
tu paimti į rankas skaitytojui.

Žodynas leidžiamas labai ap 
rėžtu tiražu, todėl tik iš anksto 
užsisakiusiems ir prenumerato 
riams jo nepritruks. Prenume 
ratos kaina 8 dol., kitiems — 
brangiau. Leidyklos adresas: 
Terra, 3333 So. Halsted Stre 
et, Chicago 8, Ill. Sk.

3. Kai aš jojau — V. Jakubė

4. Jau žirgelis pabalnotas —

Rugsėjis — V. Jakubėnas, 
Šauksmas — B. Budriu

Dainų šventės repertuaras 
spaudoje. Užsiregistravu

Dainų Šv 
o. Mr. J. 

48 Ct„ Ci

Komitetas

ADOLFINA SKAISTIENĖ

2.
Bego dienos. Įstaigoje, kurioj dirbau, ir visame mies 

te žmonės su pasipiktinimu kartojo Kęsto vardą, Buvo šne 
karna, kad ne vieną dėl jo areštavę. Mitinguose, prievarta su 
varytiems žmonėms, jis rėžė ugnines kalbas ir man svaigdavo 
galva jų beklausant. Vieną dieną sutikau jį gatvėje ir pa 
prašiau, kad palydėtų namo. Jieškojau progos, pasakyti jam 
visa, kas aplink jį darėsi, kaip žmonės piktinosi nauja vai 
džia, kaip neapkenčia komunistų, netik tuščiais žodžiais. No 
rėjau įtikinti, kad jis yra lietuvis, padorių tėvų sūnus, lietu 
viškų mokyklų auklėtinis, o ne bolševikams parsidavėlis, tau 
tos išgama. Jis leido man kalbėti. Kai nutilau, nusijuokė.

— Kvaila, ta pati kvaila Gina. Tau, o ne man laikas per 
siorientuoti. Tavo maža galvelė neapima politikos platumos, 
todėl būtų daug saugiau, kad nesišvaistytum kvailais žo 
džiais. Tarp kitko, kodėl tu niekada neaplankai mūsų? Ai 
dona alpsta ir trokšta sau lygios draugės. Buvusi buržuazija 
vengia mano namų, o mano luomo žmonės neatitinka Aldo 
nos reikalavimų.

— Maža garbės man atneštų draugystė su tavo žmona. 
Ne mano kaltė, kad ji neišmoko rusiškai kalbėti. Tavo drau 
gai arba nekalba lietuviškai, arba labai prastai. Juk tai 
buvusios miesto sąšlavos sėdi valdžios viršūnėse.

— Nutilk. Jei tu būtum ne Gina...
Aš staigiai apsisukau ir nuėjau. Kęstas nesistengė mane 

pavyti. Mudu nuėjome kiekvienas savo keliais. Atėjo pava 
saris. Lyg nesuprasdamas Lietuvos žemės tragedijos, birže 
lis pasidabino žiedų žiedais.. Prasidėjo masinis žmonių veži 
mas. Kęstas buvo su tais, kuriuos vadiname tautos budeliais, 
jo buvo visur pilna: ir sunkvežimiuose, kuriuose pabalusiais 
veidais stovėjo išvežamieji, ir prie vagonų, kuriuose nelaimiu 
gieji šaukėsi oro ir vandens. Aš negalėjau grįžti i tėviškę, 
nes buvo įsakymas neapleisti įstaigos. Drebančia Širdimi, 
kaip ir daugelis kitų, laukiau savo eilės. Buvau tikra, kad Kęs 
tas manęs neaplenks. Bet klydau. Po dviejų laukimo parų 
liūdnoji vagonų virtinė išjudėjo į Sibiro speigą. Tą naktį į 
mano kambario duris pasibeldė. Išgąsčio pilna nedrįsau ati 
daryti. Tada išgirdau Kęsto prašymą įleisti. Jis įėjo ir su 
smuko kėdėje.

— Gina, Giną. Manęs niekas nesupranta. Aldona vei
kia ir priekaišioja. Bet blogiausia, kad aš pats nesuprantu 
savęs. Ir neapkenčiu savęs. Palūžau. Dvasioje palūžau, kai

turėčiau dar tvirtesnis būti savo įsitikinimuose. Juk tie, ku 
nuos šią naktį išvežė, buvo liaudies priešai. Siurbėlės, kurie 
metų metais gėrė vargšų kraują. Valdžia kitaip su jais pasi 
elgti negalėjo... Pasidariau sentimentalus. Kai vagonai pajų 
dėjo ir visi juose pradėjo giedoti Himną, kažkas širdyje trū 
ko. Prieš akis išsitiesė žalia tėviškės pieva, ramiai savo van 
denis nešanti Venta. Šito vieno nustojant gali plyšti širdis. 
Suniekinau save. Juk ne aš buvau ten, užkaltuose vagonuose. 
Juk ten tie, kuriuos reikia sunaikinti, kad Lietuvai prašvistų 
geresnės dienos.

— Ne Lietuvai, Kęstai, bet S.S.S.R.. Kuom yra nusikal 
tę tie visi žmonės, kurie niekada nebematys pavasario? Jų 
nė vienas nėra nusikaltęs žmoniškumo įstatymui. Ir tu tai 
gerai žinai.

•— Aš palūžau, Gina, aš palūžau. Po daugelio metų ko 
vos aš pabūgau to, dėl ko kovojau. Aš pabūgau komunos.

Jis sėdėjo abiem rankom parėmęs galvą. Kaip nuskriaus 
tas, nelaimingas berniukas. Aš atsisėdau ant žemės šalia jo ir 
padėjau savo galvą ant jo kelių. Jis apkabino mane ir kai 
aš priglaudžiau savo veidą prie jo skruostę, jis buvo padrė 
kęs ašaromis. Mudu prasėdėjome mano kambaryje visą nak 
tį ir aš pamiršau, kad jis yra išgama ir kad namuose jo laukia 
jauna žmona. Žinojau tik viena, kad paklydęs ėriukas sugrj 
žo į savo kaimenę.

Po to, bemaž kas naktį, jis ateidavo pas mane. Mes kai 
bėdavome ir kalbėdavome. Kęstas neturėjo kelio atgal ir vėl 
tui jo jieškojome painių dienų labirinte. Komunistai juo pa 
sitikėjo. Jis žinojo būsimų aųkų pavrdes. Pranešdavo man 
ir aš juos perspėdavau.

Vieną naktį Kęstas atėjo labai susirūpinęs. Artėjąs ka 
įas. Rusai nerimaują,

— Ir aš lieku be kelio ir be takelio. Nebėra laiko savo 
kaltės atpirkti. Aš komunistas. Manęs laukia atsiskaitymo 
valanda.

— Tu nebesi komunistas. Per tas kelias savaites tu daug 
lietuvių išgelbėjai nuo mirties.

— Gina, Gina. Kodėl aš anksčiau nepaklausiau tavęs. 
Kodėl aš nusikaltau prieš Dievą ir savo tautą? Kodėl aš anks 
čiau nepamačiau, kad tu esi man ne sesuo, bet mylima mergi 
na. Dabar viskas per vėlu.

— Nevėlu, brangusis, nevėlu.
— Cha, cha, cha, tu netikėk, mergaite, ką pamišėlis kai 

ua. Nei tu man, nei aš tau nesame brangūs. Savo sielos pa 
krikime aš jieškojau ramsčio. Radau jį tavyje. Garbinau, 
kaip stabmeldys padirbtą dievuką. Ir kaip tu gali stiprinti 
mane, pati būdama silpni s r ė. Tavo augštos morales įsitikini

muose, kuris iš mūsų esame žemiau puolęs? Ar taip tave mo 
čiutė auklėjo? Aš negaliu nuvažiuoti į tėviškę, nes mano tė 
vai manęs atsižadėjo. Tu sugrįžti pas savo motiną ir ji tave 
sutinka išskėstomis rankomis. Aš išeinu į gatvę ir žmonės 
manęs vengia. Tave sutinka su šypsena, nes tu Regina Aukš 
tikalnytė, padori mergina, pogrindžio veikėja. Pasakyk man, 
kas moraliau: būti savo įsitikinimų skleidėju ar to, taip jūsų 
visų nekenčiamo, komunisto meiluže? Užteko pasakyti, kad 
nemyliu žmonos, kad vedybos buvo klaida, kurią padariau iš 
ėjęs iŠ kalėjimo, kai buvau išsiilgęs moters ir pirmą ją ve 
džiau, ir tu puolei man į glėbį. Ar ne visi meilužiai taip ir pa 
našiai sako, Tu moteris, pažeminai moterį. Aldona laukiasi 
mūsų pirmo kūdikio, o aš praleidžiu naktis su tavimi. Tu 
privedei mane iki išprotėjimo stadijos. Per tave aš sunieki 
nau save. Tu, savo skaudžiomis tėvynės meilės pasakomis pa 
darei mane tikru išdaviku. Aš padėjau valdžios priešams pa 
sislėpti nuo užtarnautos bausmės. O, kaip aš neapkenčiu sa 
vęs ir tavęs! O, kaip aš neapkenčiu. . .

Jis išėjo. Sausomis, degančiomis akimis praklūpojau sa 
vo gėdos kambaryje visą naktį, o rytą prasidėjo karas. Jie 
siautėjo. Važinėjo sunkvežimiais, apsiginklavę automatais, 
laužėsi į namus ir žudė. Kęstas su jais. Kaip pamišusi blaš 
kiausi po tuščias miesto gatves, bet ir priešo kulka buvo per 
daug garbinga, kad atimtų mano supurvintą gyvybę.

Nemačiau, kaip įvyko tolimesnė Kęsto tragedija, bet jo 
mama man vėliau papasakojo. Jis buvo pasirengęs išvažiuoti 
su rusais į Rusiją, Kai mašina, kurioje jis sėdėjo, privažiavo 
jo namus, jis paprašė sustoti ip leisti atsisveikinti su žmona. 
Jie sustojo ir Aldona išbėgo iš namų jo pasitikti. Tada nuai 
dėjo salvė šūvių ir juodu abu sukrito ant žalios kiemo vejos. 
Taip bolševikai atsilygino Kęstui už jo bendradarbiavimą.

Kęstas nubudo ligoninėje. Aplink jį buvo visiška tamsa.
— Kur aš? Kur Aldona?! — negalėdamas pakelti sun 

kios galvos, sušuko.
— Tu ją užmušei, žmogžudys tu! Bet Dievas gerasis 

tave tinkamai nubaudė už nekaltai pralietą kraują. Kol gy 
vas, neberėgėsi dienos šviesos, — su panieka ir be užuojauta 
pasakė gailestingoji sesuo.

Kęstas pasveiko, bet regėjimas nebegrįžo, nes kulka bu 
vo perkirtusi regėjimo nervus. Tėvai parsivežė jį namo. Nau 
jai susitvėrusi valdžia, visus kitus jo bendradarbius nubaudė 
mirtimi. Nors Kęstas jau buvo žiauriai nubaustas, bet aš tu 
rėjau daug vargo įtakingus asmenis perkalbėti, kad jį paliktų 
gyvą.

Nei ligoninėje, nei namuose aš jo nelankiau. Kad būtų 
lengviau visa pamiršti, išvažiavau į Kauną. Artimieji negalė
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gyvena Australijoje) ir prof. 
E. Šturms, lietuviai — prof. Z. 
Ivnskiis ir prof. A. Maceina.— 
2. Nariais korespondentais gali 
b.ti įvairių tautų mokslininkai 
pasižymėję savo darbais baltis 
tikos srityje. Jų skaičius negali 
peršokti 120-ties. Iš lietuvių 
Baltų Institutas nariais korės 
pondentais kolkas yra išrinkęs: 
J. Balį, M. Biržišką, V. Biržiš

BALTŲ INSTITUTAS BONNOJE
1. Instituto atsiradimas. na), 3. „įsipareigota dalyvauti 

Baltų Instituto mintis yra ki finansiniame Instituto išlaiky 
lusi iš estų mokslininkų Švedi mc“ (raštas 1951 m. iugp. 10 
joje. Čia tačiau ji negalėjo bū d.). Diplomatų Šefas savo atsa 
ti įvykdyta dėl mažo latvių, o 
ypač lietuvių tremtinių skai 
čiaus. Perkelta į Vakarų Vo 
kietiją, ši mintis rado pritarimo 
tiek baltų tremtinu oiganizaci 
jose, tiek Vokietijos Vyriausy 
bėję, kuri Institutui oiganizuo 
ti paskyrė iš savo pusės įgalioji 
nius — prof. G. Ipsen (Dort 
mund) ir prof. P. Johansen 
(Hamburg). Pirmasis baltų-vo 
kiečių pasitarimas Instituto rei 
kalu įvyko Hamburge 1951 m. 
liepos 16—17 d., kuriame iš es 
tų dalyvavo prof. E. Inari, iš 
latvių prof. E. Šturms, iš lietu 
vių prof. Z. Ivinskis ir iš vokie 
čių minėti du profesoriai. Pasi 
tarimo metu buvo nusistatyta: 
1. organizuoti Baltų Institutą 
mokslo akademijos forma; 2. 
pavesti jam pareigą rūpintis ne 
tik mokslo tyrimais, bet ir bal 
tų mokslininkų prieaugliu: 3. 
parinkti kandidatus į tikruo 
sius Instituto narius ir pristaty 
ti juos atitinkamoms baltų ins 
titucijoms tvirtinti; 4) finansi 
nį Instituto išlaikymą padalinti 
pusiau tarp vokiečių vyriausy 
bės ir trijų baltų tautų tremti pratęsti europines estų, latvių čiau norima Istitutą perkelti 
nių (pusę reikalingų lėšų duo ir lietuvių tautų kultūrines tra kurį kitą universitetinį miestą, 
da vok. Vyriausybė, o kitą pu dicijas“, 2. „skatinti mokslinį kuris teiktų didesnių galimy 
sę sudaro trys baltiškieji įna estų, latvių ir lietuvių prieaug bių baltistiniam tyrinėjimam 
šai) ; 5. paprašyti pritarimo In H“ (§ 3, 1-4). Statutas įsakmiai kadangi Bonna šiuo atžvilgiu 

j i pabrėžia, kad Institutas „neuž yra gana skurdi.
tremties siima aktualiais politinio pobū Instituto nariams. Jie gauna 

džio klausimais“ (§ 3, 5). — konkrečius uždavinius ir turi

kyme pažymi, kad jis „gyvai 
sveikina iniciatyvą“ ryšium su 
Baltų Instituto steigimu, „netu 
ri nieko prikišti nei į tikruosius 
narius pasiūlytiems kandidata 
ms, nei statuto apmatams , ti j Brazaitį, M. Gimbutienę, 
kisi’kad >’1įetlįviško-i1. viešoji j. Grinių, J. Jakštą, P. Joniką, 

S. Kolupailą, V. Krėvę-Micke 
vičių, V. Maciūną, K. Pakštą, 
J. Puziną, A. Salį, P. Skardžių, 
A. Šapoką, V. Šilkarskį, A. Vai 
čiulaitį. Nariai korespondentai 
gali dalyvauti patariamuoju 
balsu visuose Baltų Instituto 
posėdžiuose ir suvažiavimuose. 
Jie nemokamai gauna instituto 
metraštį. — 3. Nariais rėmėjais 
gali būti tiek atskiri asmens 
tiek organizacijos, įstaigos ir 
firmos; jie savo pačių laisvai 
nusistatytu mokesčiu paremia 
Institutą. Jie taip pat gauna In

kiši, kad , 
nuomonė vokiečių vyriausybės 
draugišką nusstatyimą labai šil 
tai pasveikins“ (raštas 1951 m. 
rugp. 17 d.). PLB Vokietijos 
krašto Valdybos vardu atsaky 
damas, dipl. inž. Pr. Zunde pa 
žymi, kad VLIKo atsakymas 
prof. G. Ipsenui buvo sustaty 
tas su šios Valdybos žinia bei 
pritarimu ir kad Valdyba savo 
ruoštu sveikina Instituto steigi 
mo mintį ir linki visiško pasise 
kimo (raštas 1951 m. rugp. 8 
d.).

Normaliai Baltų Institutas 
buvo įregistruotas vokiečių teis stituto metraštį.
me Bonnoje tiktai 1952 m. va Baltų Institutui vadovauja 
sąrą. Pirmasis darbo posėdis pirmininkas, renkamas kasmet 
įvyko 1953 m. sausio 5 d. iš eilės pagal baltų tautas (§

2. Instituto sąranga. 10). Šiais veiklos (1955-56) 
Pagal statutą Baltų Institu metais juo yra prof. Z. Ivins 

tas yra „mokslo tikslams“, bū kis; gyvenąs Bonnoje, kur kol 
tent: 1. „ugdyti, išlaikyti ir kas yra Instituto buveinė. Ta

General Motors Bendrovės ruošiamame . , 
kiantis permatomas sprausminis motoras, kartu bus 
veikimo principai. Progreso Paradas, kelia ujanti 
ponatų, kartu su 40 minučių vaidinimu scenoje, buvo įrengta 
nės Parodos Princesės Vartus Toronte. Visa paroda yra 
publikai nuo liepos 19 iki liepos 23 d.
Progreso paradas taip pat aplankys Osha wą, Montreal), Ottawa, Sudburį ir Sault Ste 
Marie, Ont. (1-15)

paaiškinami sprausminio motoro 
>kslo paroda, susidedanti iš 24 eks

Kanados Nacinali

stituto idėjai ir paramos jo iŠlai 
kymui iš baltiškųjų 
veiksnių.

Netrukus po šio pasitarimo Baltų Instituto veikla „apima kasmet pranešti Institutui apie 
vokiečių vyriausybės įgalioti visus humanistinius Baltijos savo darbus. Lietuviai Institu 
nis prof. G. Ipsen raštu kreipė erdvės mokslus“. to nariai yra sutikę paruošti —
si į visų trijų baltų tautų veiks Baltų Institutas turi tris rū prof. Z. Ivinskis „Lietuva 16- 
nius, iš lietuvių — į VLIKą, i šis narių. — 1. Tikraisiais na me šimtmetyje“, prof. A. Ma 

riais gali būti baltų tautų moks ceina „Lietuviškosios kultūros 
lininkai— humanitarai, turį tei pobūdis.“ Iš šių didesnių dar 
sę dėstyti augštosiose mokyklo bų jie yra Instituto metraštyje 
se. Jų kiekviena baltų tauta tu paskelbę — prof. Z. Ivinskis 
ri turėti Institute po lygiai; „Pirmosios lietuviškos knygos 
bendras skaičius negali perže Vilniuje“ ir „Bažnytinis Lietu 
ngti 12-kos (§5). Šiuo metu vos giedojimas 16—17 šimtme

MARGIS VAISTINE
Lietuvos diplomatinės tarny 
bos šefą min. St. Lozoraitį ir i 
PLB Vokietijos krašto Valdy 

savo atsakyme 1. 
dėkingumu sveiki 
Vyriausybės inicia 

Baltų Institutą“ 
lietuvių profesorių Baltų Instituto tikraisiais na tyje“ (Commentstątiones Balti 

(Hamburge bu riais yra: estai—prof. E. Kant'cae I), prof. A. Maceina „Liau

408 RONCESVALL.ES 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.bą. VLIKas 

„nuoširdžiu 
na vokiečių 
tyvą steigti 
2. „Pritaria 
kandidatūrai „ , ________  . , ________________„_____
vo kandidatais į tikruosius na (neveiklus; gyvena Švedijoje) dies daina kaip tautos sielos iš 
rius iš lietuviiį pasiūlyti prof, ir prof. M. Toomse, latviai — raiška“ (Commentationes Balti 
Z. Ivinskis ir prof. A. Masei prof. E. Dunsdorf (neveiklus; cae II). Bendrai susidėję lietu 
.. ..................................................................................................... . via* Baltų Instituto nariai Z.

■ Ivinskis ir A. Maceina pradeda 
ruošti „Lietuvių kultūros isto

• riją“, kurios talkon bus kviečia 
: mi visi kiti mūsų lituanistai.— 

2. Baltų mokslininkų prieaug 
: liui ruošti Institutas duoda jau
■ niems mokslininkams stipendi 

ittnngniiunammiinimiiuumminuuimuiiimunmtnnuiwtnteitnntw kiekvienai tautybei po
Avieną. Ją gavę asmens tur para 
syti savo pačių pasirinktą, bet Balticae II“) ir mag. kun. K. cae“, kurio antras sąsiuvinis ne rys 376). 
Institute aprobuotą didesnį dar Senkus (1955; jo darbas „Lie trukus pasirodys.— Kasmet va 
bą ir jo santrauką ar ištrauką tuvių liaudies dainų meliodi sąrą yra ruošiami baltų studen 
paskelbti Instituto metraštyje, jos“). — 3. Baltų studentams tu suvažiavimai. — Kas treji 
Iš lietuvių tokias stipendijas remti Istitutas kasmet skiria metai turėtų įvykti baltų moks 
yra gavę — Dr. V. Literskis 8000 DM, kurios padalinamos lininkų suvažiavimai. — Baltų 
(1953 m., jo darbas „Baltijos lygiomis trim baltų tautom, institutas organizuoja baltisti 

"uostai“), Dr. P. Rėklaitis kas iš kurios tautybės studen nę biblioteką, telkdamas tiek 
(1954; jo* darbas „Gotika Lietų šią paramą gauna, nuspren senesnuiosius, tek ypaič trem 
tuvoje“; kurio ištrauka „Šv. džia pačią studentų atstovybės. 
Onos bažnyčia Vilniuje“ yra Baltų Institutas leidžia met 
skelbiama „Commentationes raštį „Commentationes Balti

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūsių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

; VIENYBĖJE — GALYBĖ
i TAUPYK
’ gavo kredite koperatyve

„P A R A M A“
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

J Darbo valandos:
! antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 vv.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,
! Toronto, Ont. KE 3027.

jo suprasti mano keisto elgesio ir kai aš trejus metus negrį 
žau j tėviškę, susirūpinusi mama atvažiavo manęs aplankyti. 
Papasakojau jai apie savo jausmą Kęstui, nuslėpdama tik ke 
lėtą savaičių prieš karo prasidėjimą. Mama ragino grįžti ir 
mylėti Kęstą tokį, koks jis esąs: aklą, nelaimingą jauną vy 
ra, kuris grįžęs prie Dievo ir savo tautos. Savaime, aš negrį 
žau. Vėl prasidėjęs karas mane, kaip ir daugelį kitų, staiga 
ir be galimybės pasiimti mamą, ištrėmė į Vakarus. Vokietijo 
je, karui pasibaigus, atsidūriau didžiausioje tremtinių sto 
vykioje. Ten radau senukus Bytautus, jų vyresnį sūnų ir 
Kęstą. Jauniausias likęs tėvynėje. Pirmą kartą, po daugelio 
nesimatymo metų, paspaudžiau Kęsto ranką. Jo didelės, mė 
lynos ir gilios akys žiūrėjo į tolumas neregio žvilgsniu. Mano 
didžiausiam nusiminimui: aš jį tebemylėjau. Nebekovojau su 
savimi. Apsigyvenau pas Bytautus ir visomis pajėgomis sten 
giausi pagerinti Kęsto gyvenimą. Laimingos buvo dienos. 
Mudu išeidavome į laukus, miškus, paežerį. Ištisomis dieno 
mis būdavome kartu ir kalbėdavome, kalbėdavome. Tik nie 
kada nelietėme asmeniškos mudviejų praeities. Ir vieną kar 
tą, po maždaug pusantrų metų, aš padariau klaidą. Kai mes, 
išsimaudę gaiviose ežero bangose, bridome per karštą smėlį, 
aš sustabdžiau jį ir, atsisukusi į mudviejų išmintas pėdas, pa 
sakiau:

— Kęstai. Tu nematai, kad mudviejų įmintos pėdos ei 
na lygiagrečiai viena kitos. Kodėl mudviejų gyvenimas ne 
gali eiti ta pačia linkme? Man nesvarbu, kad tu neregys. Aš 
myliu tave labjau, negu bet kada gyvenime ir būčiau laimin 
ga, kad tu pavadintum mane savo žmona.

Jis paleido mano ranką ir atsisėdo.
— Tu visada man buvai gera. Labai gera, Gina, ir tas 

mane skaudino. Aš nenoriu būti pasigailėjimo objektu. Tavo 
lankose aš niekad nesijausiu vyru, bet vargšu, aklu kūdikiu. 
Ir aš nemyliu tavęs kaip moters. Mano tamsių dienų svajo 
se tu esi gera sesuo, kurios aš niekada neturėjau. Aš tebemy 
bu Aldoną. Daugelis išemigruoja į užsienį ir aš dažnai kll 
tinu save, kad tu delsi išvažiavimą. Kartais mintis, kad dėl 
manęs tiek daug žmonių yra nukentėję ir turi nukentėti, man 
yra nebepakeliama Manęs niekas niekur nelaukia. Aš nega 
lesiu įtikinti tėvą palikti mane vieną čia, bet tu privalai išva 
žinoti. Išvažiuoti, užmiršti mane. Ir tau, ir man, bus daug 
geriau.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI

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

tyje pasirodžusius baltų leidi 
nius. — Savo raštinei ir biblio 
tekai Institutas yra gavęs patai 
pas (labai skurdžias) Bonnos 
universiteto rūmuose (kamba

Išva

Gyve 
buvo 
tave.

Mes grįžome tylėdami. Sekančią dieną aš užsiregistra 
vau darbams į Kanadą. Atsisveikinimo valandą motina verkė 
ir laimino, o Kęsto ranka, kai ją paspaudžiau, drebėjo, 
žiavau nelaiminga ir antru kartu atstumta.

Už pirmus uždirbtus pinigus pasiunčiau siuntinį, 
nau ne blogai, linksmai ir nerūpestingai. Bet sieloje 
tuštuma. Tuštuma gili, kaip bedugnė. Kol sutikau
Betikslis savęs apgaudinėjimo žaidimas baigėsi. Tąpau tavo 
žmona visa širdimi. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kad Kęstą 
tikrai kada mylėjau. Man atrodo, kad jis visus tuos metus 
man buvo nepasiekiamas ir savo nepasiekiamumu man buvo 
reikalingas tik tam nepasiekiamumui sulaužyti. Ir Adomui 
su Jieva uždraustas obuolys buvo reikalingas tik tol, kol jį 
nuraškė.

Tuoj po mudviejų vedybų gavau Kęsto laišką. Džiaugė 
si, kad ištekėjau ir esu laiminga. Ir atskleidė didžiausią pa 
slaptį. Jis mane mylėjęs. Ir tik todėl, kad jautęsis nevertas 
manęs, aną naktį prieš karo prasidėjimą, mane suniekinęs. 
Apakęs, jis neturėjęs man nieko pasiūlyti. Rašęs, koks lai 
niingas buvęs, kai buvome Vokietijoje drauge. Nereikią re 
gėjimo, kad matytum mylimą moterį; nereikią matyti vaivo 
rykštės spalvų, kai į jas žiūri per mylimos moters akis; ne 
reikią, jieškoti tako, kai mylima moteris juo veda. Ii nenore 
damas sugriauti mano ateities pasakęs, kad tebemylįs Aldo 
ną. Skaitydama jo laišką, nejaučiau nei pasitenkinimo, nei 
jokio jausmo, tik gailestį nelaimingam vyrui ir tuščiai praleis 
tų jaunystės metų.

Pasaką baigiau. Nebeturiu jokių paslapčių nuo tavęs. 
Taip lengva ir gera.

— Aš nebesigailiu, kad nesutikau tavęs prieš dešimtį me 
tų. Per tuos metus tu paragavai aitrų gyvenimo skonį, su 
brendai į protaujančią moterį, kuri atskiria kelią nuo šunke 
lio. Rytoj mes pasiųsime siuntinį vargšui neregiui, skaudžiai, 
bet garbingai atpirkusiam savo kaltę. Ir aš daugiau nebeva 
dinsiu tavęs Gina. Te šis vardas lieka pamirštas kartu su ta 
vo jaunystės dienų epizodu. Regina! Mano brangi, mylima 
Regina.

Yra sutemų. Jie palieka Atlanto pakraštį ir pasuka link 
namų.

4. Instituto išlaikymas.
Baltų Institutui išlaikyti vo 

Nukelta į 6-tą psl.

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

W. A. LENCKI, 
B. A., L. L. B. 

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

, ... ...^-------- w ----- ,
1st. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

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

A. Stančikai 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Dunt/as-Dovercourt įorala.
1244 DUNDAS ST W., TORONTO 

Įsteigtas prie. 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairią rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
' Auto korpuso darbai (Bod; <v Fender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motor a League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav-'mą.

RONCESVALL.ES


6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. VIII. 10. Nr. 31 r(431)

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ .r MOTERIŠKŲ RŪBŲ

e

v

aUGšTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

SAU LT STE. MARI E, Ont. BALTv institutas.
Atkelta iš 5-to puslapio.

DĖL BIRŽELINIŲ MINĖJIMŲ. kiečių Vyriausybė duoda pusę
Š. m. birželio 29 d. „N. L.“ jau taip mažai apylinkei, turin reikalingos sumos. Kitą pusę 

29 Nr. tilpo iš mūsų apylinkės čjai vos per šimtą suaugusių turėtų sudėti baltų tremtinių 
korespondencija, kurioje korės lietuvių? Ar informacija apie organizacijos ir veiksniai. Ligi 
pondentas daug kur prasilen kenčiančią tėvynę svetimiesie šiol tačiau šie baltietiškieji įna 
kia su tiesa, aprašant mūsų ms nėra geriau, nei koks minė šai buvo labai maži, todėl prak 
apylinkės baisiojo birželio mi jimas saviems? tiškai Institutas verčiasi tik iš
nėjimą. Čia mus stebina, kodėl Kor. anos vok. Vyriausybės duoda

Korespondencijoje sakoma: taip susijaudino (o ne apsi mos pusės, negalėdamas tinka 
— Pasitenkinta tik radijo pro džiaugė) pamatęs dienraščio ve mai išvystyti savo veiklos. Iš 
grama... (Atsieit daugiau nie damąjame kruvinas sukaktuves lietuvių pusės buvo VLIKo Bal 
ko nebuvo). Paminėjęs p. V. primenantį straipsnį ir tuo patų Institutui duota: 1953 m.— 
Mockaus patalpintą „The čiu susirūpino, iš kokio archy 2000 DM, 1954 m. nieko ir 
Sault Daily Star“ straipsnį ir vo jis buvo ištrauktas. Ar tik 1955 m. — 1000 DM. Taigi iš 
išvardinęs vargus patekti į vie todėl, kad ne jis tam pasidarba viso per trejus metus tik 3000 
tos angliškąją spaudą Kor. į pa vo? O kur Kor. per eilę metų DM. Praėjusiais veiklos metais 
baigą savo aprašymo visgi pa niekad niekas nekliudė (o tik estai ir latviai yra šiuo atžvil 
stebi (tik su kažkokia pagie drauge visi džiaugtųsi) talpin giu mus stipriai pralenkę. Jei 
ža), kad birželio 15 d. tas pats ti Lietuvą liečiančias žinias gu baltietiškieji įnašai padidė 
dienraštis, „editorial page“ pa kad ir į pirmutinį puslapį. Mes tų, būtų galima išleisti musų Ii 
talpino ilgoką straipsnį „Anni visi vietos lietuviai gerbiam p. tuanistų, pirmoje eilėje narių 
versary of Enslavement“. Po V. Mockų už jo gerą darbą, už korespondentų, mokslo darbus, 
to pastebi, kad medžiagą tam prasilaužimą. Taip pat ir Korės 
straipsniui turėjo juk kas nors pondentas būtų susilaukęs gi 
parūpinti (o gal redakcija bu lios visų padėkos. Bet, deja, jis 
vo papirkta?), hnes korespon to nepadarė, 
dentui atrodė, kad ten pasinau Kiekvienam suprantama, 
dota vieno anglų kalba lietuvis kad mieste, kur prieš kelis me 
kų autorių leidinėlio tekstu... tus apie Lietuvą niekas nieko

Čia mes ir norime duoti vi negirdėjo, prasimušti į vietos 
suomenei tikrą vaizdą minėji angliškąją spaudą yra kelias ne 
mo ię patenkinti Kor. žingeidu lengvas. Ar ankstyvesnieji ko 
ma dėl to straipsnio. mitetai dėjo pakankamai pa

Nepavykus suorganizuoti bir stangų ką nors patalpinu — žodis į žodį (jei koresponden nas kelnes iki surenka medžią 
ze io minėjimą su latviais ir es mes nežinome. Bet sį Kartą mu tas norįtų įsitikinti, visada vai ga ir įamžina datas,. įvykius ir 
tais, stengėmės daryti vieni ir ms vyko labai lengvai, ir tai dvboie o-aui nuorašai ' * ' '
ką išgalėjome, tą padarėme, dviejų dienu laikotarpyje du - - -
Kun. L. Kemėšis už išvežtuo Lietuvos vargus liečiantieji str 
sius atnašavo Šv. Mišias, tą pa aipsniai buvo išspausdinti, 
čią dieną dienraštis patalpino „Anniversary of — 
jau minėtą straipsnį, o vakare ment“ j 
buvo anglų kalba informacinis bos narių 
radijo pusvalandis, paįvairintas versary“ vardu. Straipsnį į re 
lietuviškom plokštelėm. Ar tai dakciją nunešė kun. L. Kemė

Korespondentas sugebėtų be Malonu pastebėti, kad taip ir dojami laikantis didžiausio tau 
J to apsieiti?). Juk mes konferen įvyko. Tikri esam, kad pasira 
■į ei jose su Molotovu nedalyvavo šytą straipsnį redakcija veda 
;i: me ir negirdėjome, ką jis ar ki muoju nedėtų. O matyti iš 

tas Lietuvos vardu yra paša spausdintą pavardę nevisi trokš 
■'f kęs. Juk tam ir yra istoriniai do ta. Taip pat ir radijo pusvalan 

kumentai renkami ir knygos ra Nukelta į 7-tą psl.

DAINŲ ŠVENTĖS...
Atkelta iš 4-ro psl.

se, kur dar nėra lietuviško cho šventės reikalingumą ir tam 
ro, tuoj imtis bet kam iniciaty reikalui paskyrė 500 dol. Be to 
vos suorganizuoti chorą ir jo ši Apygardos Valdyba finan 

reiškia didelį pasitenkinimą, adresą bei pavadinimą pranešti suoja ir Dainų šventės Repertu 
kad Dainų šventėje jau pasiža komitetui.

šis ir labai maloniai redakto dėjo dalyvauti 35 chorai iš vi 
riaus buvo priimtas. Tuo pačiu sų JAV ir Kanados.
redaktorius pastebėjo, kad jau ' Organizacinis Komitetas 
turi gavęs p. Mockaus straips sveikina s į- naujo besikurian 
nj, bet sake kad vietos pakaks chorus ir karJtu ina viso 
abiems. Redakcija iš viso str lietuviu amose vietovė 
aipsnio pakeitė tik pavadinima ‘
ir pačiam gale nuo savęs pridė 
jo keletą eilučių, kad drauge su somos, kad kiti jomis naudotų 
mumis liūdi, šiaip išspausdino si. Tie žmonės nudėvi ne vie

aro atspausdinimo išlaidas. Ko
5. Organizacinis Dainų Šven mitetas džiaugiasi, kad Apygar 

tės Komitetas prašo visų lietu da atėjo į pagalbą tokiu svar 
vių finansinės paramos, nes biu momentu, ir tiki, jog lietu 
šios masinės šventės išlaidos vių tauta tai atatinkamai Įver 
sieks keliolika tūkstančių dole tins. Tuo pačiu Komitetas krei 
rių. Komitetas, pasitikėdamas piasi ir į visas lietuvių organi 
tautiečių lietuviškumu, ryžosi zacijas bei draugijas, prašyda 
šį milžinišką darbą pradėti ne mas tokiu pat būdu prisidėti 
turėdamas nė cento kasoje. To prie šio didelio kultūtinio įvy 
dėl kiekvienas, kuris jaučia lie kio — Dainų šventės suruoši 
tuviškai dainai širdies ir pritari mo savo aukomis. Aukas siųsti 
mą mūsų kultūriniams reikalą einamosios sąskaitos adresu, 
ms, prašomas nedelsiant savo 8. Chorų vadovybes prašomenet žodžius. O mes tų faktų ne

Straipsnį redaguojant buvo suklastojome ir savo straipsni auką siųsti Komiteto einamo kreipti į šiuos pranešimus rim 
pasinaudota citatomis ne iš lie padavėme net nepasirašytą, vi jon sąskaiton šiuo adresu ir pa tą dėmesį, nes dėl sunkių sąly 
tuvio autoriaus leidinėlio, bet su lietuvių vardu (gal už tai at vadinimu: Bendrasis JAV ir gų dar negalime kiekvienam

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.
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v.- . -Saia E' J' Harrison‘° „Lithuanian's leis mums K-tas, kad jo asme Kanados Dainų šventės Komi chorui išsiuntinėti pranešimų
paruošė vienas is vaiay {ight for freedOm“. Mes nema niškai sutikimo neprašėm). Mu tetas, Chicago Savings and Lo atskirai. Patariame iš laikraš

™ nome> kad kuo nors nusikalto ms atrodė, kad jei redakcija pa an Association, Nr. 15043, čių juos išsikirpti ir laikyti sa
’ ’ — me pasinaudodami žiniomis iš talpins straipsnį savo vardu, 6223 So, Western Ave., Chica vo archyvybe, kad būtų galima

gerai paruošto veikalo. (O gal tai tam priduos daugiau svorio, go, Ill, USA. Pinigai bus nau reikalui esant, pasitikrinti.
i 9. Primename, kad Bendroji 

pumo. Finansinę atskaitomybę JAV ir Kanados Lietuvių Dai 
tikrins Revizijos Komisija. nų šventė įvyksta 1956 m. lie 

6. Bendrosios JAV ir Kana pos mėn. 1 d. Chicago Colyse 
dos Lietuvių Dainų Šventės Ko um patalpose, 1554 So. Wa 
miteto finansų tvarkytojas yra bash Ave, Chicago, Ill. 
Komiteto vicepirmininkas Albi ~ 'Teskamba dainos už laisvą

Adamonis ir Budriunas i
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ |

NAMAI PARDAVIMUI: — įvairiose Montrealio dalyse. X 
PASKOLOS: — |

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

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

mingų atsitikimų. g
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti! X
Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634 |

A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148 $
J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. g 
Darbo laikas; nuo 9 vai. rytcrki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriunas RA 7-2690. ?
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Tel.TR. 1135

DR DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: VVAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. || 3

LIETUVIS LAIKRODININKAS

7. Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos Valdyba 
pirmoji jautriai suprato Dainų

Bendrosios JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės 

Organizacinis Komitetas.

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

Detecto T. V. & Radio Service Read. i
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. | *

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

reikmenis su nuolaida. :;

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’s TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. WI 8013 b

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

VICTORIACLEANERS OIERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

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

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

J. GRAŽYS

Lietuviška moterų kirpykla
j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA. |

4 LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT.
j! Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. \

D- E. BELANGER & SONS įj; 
la METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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- i 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. iii

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

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

^7/

RAINBOW 
Distributors Co. 
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
J’ 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 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAAAIririLTOtV Didele Gegužine
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 14 d., 2 vai. p. p. Vyt. Na 

rūsio ūkyje prie Medad ežero.
Gros Benni Ferri orkestras, veiks bufetas, bus šaudy 

: mas ir kitos įvairenybės.

! Kviečiami visi iš arti ir toli jaukiai praleisti sekmadienio 
• popietę.

HAMILTONO MIESTAS.
Rašo K. Baronas.

Puikus yra Hamiltonas nuo Bet štai ateina 1669 rugpjū 
kalno! Naktį, visas slėnis skęs čio m. (taigi šį mėn. sueina ly 
ta elektros žiburių ir įvairia giai 286 metai), kai iš dabarti 
spalvių reklamų šviesoje. Die nės New-York valstybės Onta 
nos metu, tarpe medžių išsimė rio ežero krantų atvyksta su 
tę namai, tiesiosios gatvės, ve Cavalier de la Salle keletas pra 
dančios iš rytų į vakarus ir iš ncūzų ir indėnų, aplankyti Iro 
pietų į šiaurę, pjauna jį į ma quois indėnų kaimo, gulinčio pus, gatves pavadindamas savo torių būrelis VI. Antanaitis, St. * 
žesnius kvadratus, kuriuose netoli Ontario ežero, vakarinio šeimos narių vardais: John, Ja Dalius, K. Baronas ir kt. rugsė ? 
vyksta, pilna to žodžio prasme, kranto. Smėlėta juosta, šian mes, Catharine, Augusta ir tt. jo mėn. i _ _
XX a. gyvenimas. dien vadinama Burlington Bea Šių gatvių pavadinimas egzis sivienijimo Lietuvių Amerikoje

O dar taip neseniai, tik prieš ch, skyrė Ontario ežerą nuo ki tuoja dar ir šiandien. O gyven — SLA Hamiltono kuopą. 
350 metų (palyginkme Kauną to, kiek mažesnio, raudonodžių tojai, kurie statėsi čia sau name Šiuo metu, vedamas susirašinė 
ar Vilnių) čia būta nepereina vadinamu Macassa 
mų mškų ir balų, kuriose gyve vanduo). ~

Rengia KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

koje. Jam tik nepasisekė paim teatro dramos grupės, operos 
ti Detroito. draugija, Kanados Institutas

1796 m. amerikiečiai užėmė tarptautiniams reikalams sekti, 
visą Michigan© pusę nuo De rankdarbių gildija, 
troito upės, dėl ko daugelis žm Dirbančiųjų 485-se 
onių pasitraukė už upės ir įkū se yra 40.000. Nors 
rė Sandwich ir Amherstburg mas kaipo Kanados svarbiau 
miestelius Kanados pusėje. Sa sias automobilių gamybos cent 
ndwich pavadino Detroitą kai ras, jis gamina daugybę kitų 
po vakarinės apskrities sostinę, produktų ypač iš farmacijos sri 
o Amherstburg su geru uostu ties.
išaugo į svarbų karinį centrą. Windsoras ti kpabaigė staty 
Sandwich 1836 m. buvo pava ti savivaldybės teismo rūmus ir 
dintas Windsoru. pradeda vykdyti planus kaip

Windsoras šiandien priskai pastatyti miesto auditoriją ir 
to ligi 180.000 gyv., labjausiai didelę salę. Tam reikalui yra 
kosmopolitiškas visoje Domini nupirkta išilgai upės 1200 pė 

numato^įsteigri čia &Su ^°je’ BuV° isikūrusios čia dvi du pločio žemės sklypas. (CS).

dirbtuvė 
yra žino

—....... * " — į (gražusis liūs ir pavadino šią vietovė „po jimas su centru, iŠ kur bus gau
"Z. ri '_ri_, ' . Pernešę savo' laive no“ vardu — Hamilton. Nuo ta atsišaukimų ir brošiūrų apie

no indėnai, nepažindami jokios liūs į tą mažesnį ežeriuką, ku tos datos ir prasideda Hamilto šią organizaciją ir jos gražius 
civilizacijos ar kultūros. Jie da rį Hamiltonas jau pažįsta kaip no augimas: 1820 m. jis turi tikslus. Atsišaukimai bus iš 
rė sau pragyvenimą ne fabri Burlington Bay arba Hamilton apie apie 3 tūkstančius gyven siuntinėti susipažinimui 
kitose ar įmonėse, bet plačiuo Harbour, jie kelioms dienoms tojų, 1846 m. — apie 8 tūkst., siems hamiltoniečiams.

vi 
Be to, 

se miškuose ar ežeruose. Šiuos apsistojo dabartinėje La Salle 1875 — 32 tūkst., 1920 —- 108 iniciatoriai numato, be savo tie 
indėnus prmieji prancūzai va Park vietovėje. Taigi, jau isto tūkst. ir paskutiniais metais — 
dino neutraliais, dėl jų taikaus riškai nustatyta, kad pirmieji 
ir ramaus sugyvenimo su kitom baltaodžiai, pasiekę Hamiltono 
giminėm. O Hamiltono, Toron apylinkes, yra buvę prancūzai, 
to ir kt. apylinkių lietuvai nie Kūrimuisi kolonistų Hamil 
kad nepagalvojo (ir net nesiti įOnc, apylinkės dar nebuvo 
kejo) kad gegužinių metu V. XVII a. išnaudotos. Jie trauk 
N™ Lake Me darni iš New York, Peisilvani
dad) jie vaikščioja, linksminasi jos (Kitchener apylinkėse 
ir šoka tų neutraliųjų indėnų jaug gyvenama taip vad. Du 
centrinėje vietovėje, kur būta tch-Pensilvanija) daugiausiai! 
didelio palapinių miesto ir gy apsistodavo apie Niagarą Falls, 

Windsorą ir kit. pietų Ontario 
vietoves. Tik apie 1777 m. Ro 
bert Lan dir Richard Beasley, 
atvykę prie dabartinių Barton 
ir Leeming g-vių susikirtimo, 
pasistatė kelius namelius, ku 
riuos reikėtų pavadinti tik „ka 
binomis“. Po jų sekė šios šei

(d. b.)

SAULT STE. MARIE, Ont.
Atkelta iš 6 psl.

dis praėjo be jokio privataus pridurti, kad korespondentai, 
asmens vardec. prieš rašydami panašias žinias.

Ar mes kuo nors nusikalto pasitikrintų jų tikrumą, o ne 
me, tesprendžia visa lietuviška klaidintų visuomenės. O laiko 
visuomenė. turintiems patariam daugiau

Be to kas link pasinaudojimo dirbti ką nors naudingo mūsų 
~ . .v .. įvairia literatūra ruošiant strai tautai, bet neardyti kitų dirba

sioginių pareigų, taip pat isples psn- angk§kam laikragčįui ne mo darbo. Kritika yra sveikas 
ti tautiškai - kultūrinę veiklą manome, kad kas nors be jos dalykas, bet tik savo vietoje, be

222 tūkst.

STEIGIAMA SLA KUOPA. su §įa organizacija šioje koloni apsiėjo. Ja naudojosi p. V. Moc įžūlumo. Ir turi teisę kritikuoti 
Hamiltone, susidaręs inicia joje. Sėkmės jiems!

VANCOUVER, B. C
HELIKOPTERIŲ LAIVYNAS.

kus, o taip pat ir J. Skaržins tik tas, kurs pats ką nors dirba, 
kas, kai 1952 m. nepriklausomy O priešingu atveju geriau tylė 
bės šventės proga miesto žinių ti.
puslapyje tilpo jo redaguotas Apylinkės Valdyba.
staripsnis. Tai rodos buvo Dr. nl retl. stebisi S. S. Marie 
Nemicko straipsnio ištraukos Apylinkės Valdybos susijaudi

venta visos jų giminės vado. 
Šis bendruomenės centras indė 
niškai vadinosi Kandušo.

Tačiau gyvenimas yra kova 
už būvį. Ji vyksta paskirų indi 
vidų tarpe, ji vyksta tarp tautų, 
žvėrių ir paukščių. Kiekvienas 
gyvis, nemokąs prisitaikyti______ _
prie gyvenimo sąlygų, ramus, mos:* Gage* He'sš,’*Deįuis,“ Lot 
be energijos ar veržlumo, yra tridge( Sherman, Springer, Fer 

guson (dabartinio Hamiltono 
gatvių pavadinimai atminčiai 
tų visų pirmųjų pionierių) ir 
kitos šeimos. Greičiausiai, že

be energijos ar veržlumo, 1 
nustumiamas galingesnio ar su 
manesnio priešo, arba tiesiog
— pašalinamas iš šio pasaulio.

Panašus likimas ištiko ir Ha 
miltono indėnus. 1650-51 m. lai 
kotarpyje jų visos gyvenvietės 
buvo sudegintos atvykusių iš 
pietų (net dabartinės JAV vals 
tybės indėnų, kurie ginkluoti 
pirktais iš olandų ir anglų „Sau 
clomaisiais ginklais“ buvo išžu 
dyti ir visiškai išbraukti iš is 
torijos lapo.

Istorija mums nieko nesako, 
kada pirmasis baltaveidis žmo 
gus įkėlė koją į Hamiltono apy 
linkės. Spėjama tik, kad juo 
buvo tūlas Brule, nuotykių jieš 
kotojas. Kiti šaltiniai nurodo 
prancūzų jėzuitus-misionierius
— Babeuf, Chaumont ir D’Ail 
lon.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Kanada turi didžiausią pa krašto ligi pat Newfoundlando. iš V. Augustino „Our Country nimu. Ji nieko neatšaukia ir nie 
šaulyje komercijai naudojamų Pravedant jėgos linijas ir kitus Lithuania“, bet niekas jam net ko §įuo savo raštu nepataiso, 
helikopterių laivyną. Jis išaugo ' '
Britų Kolumbijoje, vadovau 
jant Kanados Karališkojo Ka 
rinio Oro Laivyno veteranui 
Carl Agar, kuris pradėjo nau 
doti pervežant krovinius iš Ro 
cky kalnų. Agar su savo drau 
gaiš įsigijo pirmą helikopterį 
dar 1947 metais. Jų pirmasis 
tikslas buvo panaudoti jį Britų 
Kolumbijos daržų vaisiams ap 
saugoti.

Bet didelio pareikalavimo ne 
buvo, ir jų pirkinys būtų neap 

mėdar nebuvo parduodama — įmokėjęs. Tada Agar pradėjo 
imkis kiek tik nori ir kiek gali savo ™asin^ naudoti krovimų 
apdirbti. Dar XVIII a. pradžio Parvežimui. Dabar jie ir jo ben 
je, kai kurie naujokai, 100 ak dnninkai turi 20 helikopterių 
ru farmas nusipirkdavo už. . . triJose Tviet°sĮ irJ, su. dešimčia 
statinę kiaulinių taukų, o po vietl^ J1S dirba lsll8ai V1S^ Ka 
dviejų amžių, jau sklypas že na a 
mės miesot centre, kainuoja 
šimtus tūkstančių dolerių. Ką 
gi „tempora mutantur“... Taip 
pat yra spėjama, kad pirmieji 
pionieriai gyveno šiandieninės 
King ir Wellington g-vių kam 
pe.

net štai, r»rz m. is Ųueens štai tas kelias, kuriuo perėjo nkant ši misija išaugo ir pasi koiame grupės vadovui p. R. 
tono atvyksta George Hamil per du šimtmečius Windsoras. statė ištaigingą Dievo Motinos Bagdonui, ponioms: R. Bagdo 
ton. Iš anksčiau atvykusio ko šiandien jis yra ketvirtas iš ei Dangun Ėmimo (Assumption) nienei, A. Staškevičienei, J. Re 
lonisto^ Charles Durand jis nu iės pagal didumą pramonės cen bažnyčią, šalia Ambassador til meikienei B Dženkaitienei T.

=> n.™* ,r , ■ to, ir t0 pat vardo College> ku šimkiene? L’ Elay Panelėms
pirmą sykį ši ris neseniai įsigijo universiteto N indrulaitytei ir G. Kasperiū 

naitei ir pp. V. Kapočiui, S.

pradedant nuo vakaru

sunkiuosius darbus prie milži negalvojo ką nors prikišti, o Straipsnis įdėtas, pasinaudota 
niškos Kitimat jėgainės Britų buvo patenkinti maty jam kitų autorių medžiaga, ir

dami, kad ir keletą eilučių lie visa. Taip parašyta korespon 
čiančių Lietuvos vargus. Juk ir dento, tą patvirtina ir Valdy 
yra svarbu ne kas rašo, bet apie ba. Dėl ko čia jaudintis? K- 
ką rašo. Čia negali būti pavydo ntas juk taip pat apsidžiaugė, 
ar pagiežos, bet bendras reika kad prasiveržta į anglų spau 
las kelti tą nepamirštamą sk dą. Aišku, kad ne tiktai galima, 
riaudą vietos visuomenei. bet naudinga naudotis gerais 

Dar daug galima būtų paša šaltiniais, ypač Harisono. Tat 
kyti apie bendrą darbą, bet tai viskas tvarkoje. Apie kokį įžu 
nėra mūsų tikslas ir gaila vie lumą kalba valdyba, visai neaiš 
tos laikraštyje. Mūsų tikslas ku. Gerai, labai gerai V-ba pa 
nėra polemika, bet tik paaiški darė, kad taip gerai paminėjo 
nimas visuomenei tikrų faktų, baisųjį birželį. Kiti, gal, dar ge 
Ir ateityje į jokius ginčus neat riau sugebės, tai bus jiems gar 
sakysime. Pabaigai norėtųsi bė ir padėka.

Kolumbijoje kaip tik ir panau 
dojamas šis Agaro laivynas.

(CS).

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

ir

WINDSOR, Ont.
KAIP ATSIRADO IR IŠAUGO MIESTAS.

Nepereinami miškai, upės, Tėvas Armand dela Richar'pareįk§tį 
kailių mainymo punktas, kai die įkūrė 1748 m. Huronų gimi H 
mas, miestelis ir miestas — nės indams misiją. Metams sle

PADĖKOS
Sault S'te Marie, Ont. šimto 

metų kanalų įkūrimo sukaktu 
vėse mūsų apylinkę atstovavo 
Sudburio toutinių šokių grupė. 
Ta proga tebūna mums leista 
savo apylinkės lietuvių vardu 

i nuoširdžią padėką 
Šudburiečiams už jų sunkų dar 
bą, vargą, bei gerus norus. Dė

ti, kad mūsų sūnus mirė širdies 
liga, o ne džiova kaip buvo mi 
nėta 
d .

„N. L.“ 29, liepos m. 27

perka žemės plotą James ir We tras Kanadoje. to, ir to pat vardo College, ku Rimkienei I Elav
llington (rytai) ir nuo King iki 1640 metais i: ris r.“ —------:------’ ’
kalno (šiaurės-pietų siena), gal vieta pažymima, tai kada tėvai teises. i ' "" ZZ_
vodamas įrengti ūkį. Tačiau jėzuitai, misionieriai, Brebeauf Dešimtmečiui praslinktas Tolvaišai,*A. Jankuif J. Gudele 
1813 m. pakeičia nuomonę ir jr Chaumont čia atsirado. Juos nuo misijos įkūrimo prancūzai vigiUi T.’ Čebatoriui’ V. Devei 
visą žemę išparceliuoja į skly pasekė jieškotojai — Joliet, La pametė Kanados valdovo teises kiui, J. Bataičiui ir ypatingas

i©©®©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©®©©©©©©®©©©©®©©®®©®®©©©®®« Salle, Cadillac. Jie rado dabartį ir užleido britams. Detroitas bu lietuviškas ačiū akordeonistui

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS £ įū,du.P- Kušinskui.

Geriausius vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus 

siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
'i[ Geriausia medžiaga
< ' pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
g Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
3 (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.
§ Sav. G. Palme r-P aliliūnas.
Z®©®©®©©®®©©©©©©.©©©©©©©©®©®®©®©©®®®©*®©©®®©®®©©©®®^

X tinga baze, čia pat buvo Detroi mendanto Belvette anglų majo 
v to upė, ir kaip pietiniai vartai į rui Rebert Rogers. Indėnų va 
g šiaurės karštus. 1701 metais bu das, Pontiac, tuo laiku buvo bri 
£ vo įkurtas Cadillaco Detroito tams draugiškas bet 1763 m. jo 
9 miestas ir pasiliko, ligi šiai die jo surengtoji garsioji konspira 
g nai. Sodybos kūrėsi abiejose cija grėsė baltųjų valdymui vi 
g Detroito upės pusėse. soje vidurinėje šiaurės Ameri

-®©©®©©©®®®©©®®©©©©®©©©©®®©®®©®S!®®®®®®©®©©©®©®!

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

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

ir nesame patyrę; nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

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

Telef. J. A. 2-6439.
?©®©©©©©©©©®©©©©©©©©©©®©©©©©©©©®©®©©®©©©©©©©©©©©®s'

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Okiai *Sklypai
* Bizniai 11 Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo
A.

patarnavimo kreipkitės
PRANCKE VIČIŲ 

Hamilton Office . { . . 913‘ 1"

pas: — 
LI 9-4121. 
Main St. East.

R I D O U T real^istVdete 
KANADOS STAMBIAU# REALTORIAI 

Skyriai visoje Oratorijoje.

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

BOULEVARD
RESTAURANT

Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite.
Patogus sustojimas mašino, moderniški moteliai nakvy 
nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

telef.: 
PL 0094

I MOTERŲ DIENA:
| kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm.

amai Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

Taip pat dėkojame ir mūsų 
kolonijos lietuviams, kurie bu 
vo pažadėję šokėjams nakvy 
nes pp. Kvoščiauskams, Ka 
minskams, Švarliams, Duoba 
ms, Pareigiams, Gaspararams 
Girdzevičiams, Okmanams, V. 
Skaržinskams.

Tik jūsų visų dėka lietuviai 
šiame mieste pirmą kartą paro 
dė savo tautinį meną.

Apylnikės Valdyba.
*

Iš širdies dėkojame didžiai 
gerbiamam klebonui J. Bobinui 
už aprūpinimą ir gražų palaido 
jimą mūsų taip brangaus sū 
naus Jonuko.

Ačiū visiems nuoširdžiai už 
Šv. Mišių aukas, už gėles, už 
atsilankymą į šermenis, už pa

Adomas ir Adelė 
Ramanauskai.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 2-ro psl. 

kios priežiūros. . .
Sov. Sąjunga šioms rungty 

nėms, atrodo, jau yra atatinka 
mai pasiruošusi. Galima spręsti 
iš įvykusių prieš dvi savaites 
tarpvalstybinių rungtynių su 
Švedija Stockholme, kurias 
triuškinančiai laimėjo rusai pa 
sėkmė 6:0 (4:0). Tiesa, švedai 
tą dieną sulošė vienas silpniau 
siu savo' rungtynių, tačiau ben 
drai, futbolo kritikai buvo ge 
riausios nuomonės apie Sov. Są 
jungos žaidėjus. Ypatingai sa 
vo žaidimu išsiskyrė 18 m. St 
relcov iš Torpedo klubo, kuris 
žaidė 4-tas tarpvalstybines 
rungtynes. Pereitais metais, 
kaip atsimename, rusai Mask 
voje laimėjo 7 :0.

Taip, vad. „B“ rinktinių susi 
tikimas Maskvoje baigėsi šeimi 
ninku laimėjimu prieš tuos pa 
Čius švedus pasekme 6:1.

Kas laimės šias rungtynes? 
Rašančiam atrodo, kad jas tu 
rėš laimėti šeimininkai, rusai, 
kadangi vokiečiai dar pergyve 
na stiprią krizę, po laimėtų pa 
šaulio futbolo pirmenybių, no 
rs, kaip sakoma, kamuolys yra 
apskritas ir staigmenos yra 
taip pat galimos.

Bus daugau.

— Buvę tremtiniai, nepamirs 
lydėjimą ir už išreikštą užuo kite likusių niūriose stovyklo 
jautą tokioj liūdnoj skausmin se savo draugų. Bent vieną 
goj valandoj. kartą metuose aukokite jiem*

Prie progos norime paminė vienos dienos uždarbi I

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

WILLIBRORD AVEKOPLYČIA VERDUN



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AVOJV'rf
MONTREALYJE SLA KUOPA AUGA

Kultūrinė ir pašalpinė lietu Paroda demonstruojama nusta 
vių organizacija Susivienijimas trytomis valandomis-,, ,nes to 
Lietuvių Amerikoje, sutrum mis valandomis yra daromi aiš 
pintai SLA, Montrealy turi kinimai. Paroda labai turtinga 
123 kuopą, kuri gyvuoja jau ir įdomi, nes ji parodo paskuti 
šeštus metus. Žmones, supras nių laikų technikos atsiekimus. 
darni šios bendrinės organizaci 
jos naudą, jon dedasi vis dau 
giau ir daugiau. Paskutiniu me 
tu jon įstojo Dr. J. Šegamogas, 
inž. P. V. Zubas, Br. Zinkevi 
čius, V. Andriejauskas, V. 
Kliučinskas, V. Brilvicas, P. 
Kalpokas, o kiti yra padavę pa 
reiškimus arba teiraujasi dėl 
sąlygų. Į šią organizaciją yra 
perėjusių iš privačių draudimo 
si kompanijų, nes įsitikinta, 
kad privačiose kaikuriose kom 
panijose reikia mokėti didesni 
mokesčiai ir dažnai draudimo 
išmokėjimai apkarpomi arba 
juos išgauti yra tam tikrų sun 
kūmų. O SLA išmoka be jokių 
trukdymų, ir draudimo mokes 
čiai yra daug žemesni. Be to. 
draudimo nuo nelaimingų atsi 
tikimų atveju, pinigai iš tikrų 
jų yra taupomi, nes jeigu kas 
nori išstoti, tai visi įmokėti pi 
nigai grąžinami..

Paskutiniu laiku SLA orga 
nizacija įvedė pagerinimų ir 
paįvairinimų, nes dabar galima 
draustis nuo ligos keliomis ka 
tegorijomis, pasirinkus tą, ku 
ri daugiau patinka. 

Paskutiniame !

VLIKAS, DIPLOMATAI IR GENEVOS 
4 KONFERENCIJA

Ženevos konferencijos proga geležinės uždangos pusėje gy 
tik pasitvirtino, kad mums lab venančioms tautoms, 
jausiai rūpimu reikalu — pa Kalbant apie mūsų pasirengi 
vergtųjų tautų išlaisvinimu — mus lietuviškoje plotmėje, ten 
Sovietai nė nemano taikyti jų ka apgailestauti, kad, nepai 
pačių po Belgrado viešnages sant VLIKo pastangų, pueš Že 
skelbiamų šūkių, kad kiekvie nevos konferenciją VLIKo pir 
na tauta turi teisę laisvai apsi mininko pasitarimas su diplo 
spręsti ir pati pasirinkti sau matais neįvyko, ir nebuvo pa 
tinkamą valstybinę formą. So siekta nei vieningo nusistaty 
vietų teigimu, pavergtosios už mo, i 
geležinės uždangos esančios statymo.
tautos jau, esą, laisvai apsi Kaip žinome, VLIKas prita važiuoja

1955. VIII. 10. Nr. 31 (431)

TORONTO TEBEGYVENA ATOSTOGŲ METĄ
Ilga ir karšta šių metų va gama pinigų. Norima išbaigti 

sara padidino atostogų reikš tuos pastatus, kuriuose laikinai 
mę. Šiemet tartum visas Toron būtų galima laikyti pamaldas, 
tas atostogauja. Atostogavo ir Parapijos klebonas prašo iš pa 
tebeatostogauja.

_ - rontiečių išvyksta į Wasagą sa ---------------- --------- -----
nei vieningo klausimo pa vaitgalių praleisti, o kiti beveik rauskas ir Loreta Šmigelskytė, 
“ ______ kasdien kur nors, po darbo, pa Leonas Norvaiša ir Eremina

i. Todėl mieste daug Ramanauskaitė, Vytautas Štui

Daugelis to rapijiečių paskolos.
Susituokė: Petras Mu

DIDELĖS RELIGINĖS
IŠKILMĖS MONTREALY 
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Rugpjūčio 8 d. Montrealio sprendusios, ir Sovietų naujie rė ir rėmė Pavergtųjų Europos įdegusių veidų, rankų ir kruti kys ir Liuda Valiulyte.
Kardinolas turėjo- procesiją is ji šūkiai nebent tinka lik šioje lautų Seimo sesijoje stiasbur nių matoma ir gatvėse. — Pakrikštyti: Raimundas

ge visų pavergtųjų vieningai į Kanadą šiemet daugelis at Kazimieras Valaitis, Ona Rae 
priimtą nusistatymą, kad da bėga iš daug karštesnės Ameri Milerytė, Diana Lynn Milery 
bartinės pasaulinės įtampos su kos — Iš JAV Springhurste, tė, Rimantas Antanas Marijus 
mažinti be Sovietų pavergtų vasarvietėje prie Wasagos. Kalinauskas, Albinas Genius 
tautų išlaisvinimo yra neįmano atostogavo sol. Baranauskas, Stasiulis, Ilona Marija Žales 
ma, kad daugiau kaip lOOjnil. soj Adomaitienė, inž. Damušis kaitė, Edmundas Vaclovas Ju

Mar 
Jano

Katedros į Šv. Juozapo bažny ......  ■
čią, kur rugpjūčio 9 dieną Po SOL. MOTEKAITIENĖ pra 
piežius Pijaus XII pavedimu ėjusį sekmadienį, viešėdama 
Kardinolas karūnavo Šv. Juo pas brolį p. Motekaitį Rose 
zapo statulą. Iškilmės buvo la mounte, Aušros Vartų bažny 
bai didelės. Į jas buvo atvykę čioje pamaldų metu giedojo, 
iš daugelio kraštų augštų dva tris gražius dalykus, 
sininkų, kurie dalyvavo iškil Balsas gražiai skambėjo. Gaila, 
mėse, Šv. Juozapo bažnyčia ir dėl lietaus ir vasarinių atosto 
vedą į ją keliai buvo išpuošti gų, bažnyčioje visai maža buvo nus> negali būti nei taikos, nei 
vėliavomis ir kitomis puošme žmonių. P. Motekaitienė lan ramumo. VLIKas buvo įsitiki 
nomis. Iškilmėse dalyvavo da kėši su sūnum, kuris esąs ge n?s> kad Ženevos konferencijo 
ug žmonių,

ŠV. JONO LIUERIONIŲ
bažnyčioje Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, rug 
pjūčio 14 d., 12,30 vai., lietu 
vių pamaldos.

europiečių pavergimas sudaro 
vieną iš pagrindinių šios įtam 
pos priežasčių, kurios nepašali

su šeima, inž. Brizgio ir kt šei revičius, Kristina Marija 
mos. Ir taip, iš Amerikos vieni dosaitė, Aušrelė Maiija 
atvyksta, kiti šivyksta. Dau nytė.
giau čia lankosi iš Čikagos, kur
šiemet žmonės kankinosi dėl 
labai drėgnų karščių.

ŠV. JONO PARAPIJA

TORONTO SKAUTŲ 
SKAUČIŲ STOVYK1
TORONTO SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ STOVYKLA 

šiemet buvo gausi dalyviais, 
nes stovyklavo per 230 skautų 

— Jau Wasagoj įrengtos patai ir skaučių. Buvo ir svečių iš J 
pos, kuriose Šv. Jono parapijos AV. Dešimt dienų praėjo be 
kunigai kas sekmadienis laiko matant, ypač studijuojant skau 
pamalldas. Šios patalpos jau tiškuosius uždavinius ir pile 
yra naudojamos ir subuvimą mones jiems gyvenime reali 
ms. Čia jau buvo Šv. Jono pa zuoti.
rapijos pobūvis, kuriame atsi Į stovyklos uždarymą atsi 
lankė per 200 asmenų. Taipgi lankė daug svečių, kurių tarpe 
jau buvo ir sporto klubo Vy Vyr. Skautininkas S. Kairys, 
tis pobūvis. Vyr. Skautininke O. Zailskie

— Rinkliava paskelbta šį se nė, skaučių vadovių skyriaus 
kmadienį Šv. Jono bažnyčios vedėja L. Čepienė, KLB Kr. V 
remonto skoloms padengti. bos pirm. J. Matulionis ir kiti.

— Susituokė Vladas Levic Uždarymas buvo gražus ir jau 
kas ir Gerda Presaitė. Buvo 
gražios vestuvės.
PRISIKĖLIMO PARAPIJA

— Bažnyčios ir vienuolyno 
statyba vyksta ribotai, nes stin

je — ar mums norint ar neno 
rint — pavergtųjų, taigi ir Lie 
tuvos, reikalas neturėtų būti ap 
eitas, nes jis organiškai siejasi 
su visa šios konferencijos pro 
blematika. Vykdomosios Tary 
bos buvo nutarta atskirų me 
morandumų neteikti, o remti 
Alto ir Pavergtųjų Tautų Sei 
mo ryšium su Keturių konfe 
rencija padarytuosius žygius. 
Kaip žinoma, Pavergtųjų Tau 
tų Seimo buvo prašoma, kad 
Ženevos konferencijos proga

ras muzikas. 
BUKAUSKAS P. su žmona 
atostogas praleido pas tabako 
ūkio savininką p. Pakulį. 
P. ŽALDOKLENĖ-Bukauskai 
tė lankėsi iš Toronto pas tėvus 

Kun. dr. M. Kavolis. Montrealy ir čia 
num.
ČEMPIONATĄ, 
vu stilium, AV 
nėję laimėjo Jurgis Mačionis, 
nugalėjęs K. Toliušį. Tiktai 
sekančiais metais tas čempioną 
tas bus persiimtas taip pat cho būtų imtasi žygių padaryti ga 
io gegužinėje. lą Sovietų okupacijai ir leisti
P. BIOŠEVAS iš New Yorko pasisakyti laisvais rinkimais, 
lankėsi Montrealy, viešėjo pas tuo būdu sudarant sąlygas atsi 
pp. Vizgirdus ir lankė savo pa stoti vyriausybei, atitinkančiai

viešėjo su su

ŠIO SEKMADIENIO 
GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį, rugpjūčio 14 
d. K.L.K. Moterų Draugijos 
Montrealio skyrius p. Mozūrai 
čių ūkyje rengia linksmą gegu

susirinkime, zinę, su skaniais užkandžiais, 
įvykusiame rugpjūčio 7 d., kuo gaivinančiais gėrimais.
pa nutarė Montrealio sporti Bus gera muzika, žaidimai ir 
ninku reikalams paskirti 15 do kitokį paįvairinimai.
Lietuviu PDLnosnbeiTrperMSS0 prUpTs’ Su“ pa bei kolegas .nžinie tautos vali,. Numatant VLlko
metu Kana lo“ įsMrSs iie sukti f kairę, pervažiavus tio ir dinlomatu „asi.ari™ Vr.T

tuvius. keleliu apie 4 mylias dešinėje
Vajaus klausimu, nutarta kelio pusėje yra p. Mozūraičių 

prašyti visų SLA Montrealio ūkis, kuris bus atžymėtas vėlia 
kuopos nariu informuoti tautie vėlėmis. v . * . v . * • • . • A a 1cius apie šią organizaciją ir pa J ---------- -------- ----- -----
dėti norintiems į ją įstoti. Ct — —------ r y — —-----j---------  . - •

riausia informacijų suteikia 9 vak ryto. Norintieji pasinau ų^^^menas. 
kuopos organizatorius M. Juod ūoti autobusu, j 
viršis tel.: HE 5956.

GENERAL MOTORS 
PROGRESO PARODA,

keliaudama aplink Kanadą, da 
bar yra atvykusi į Montreal} ir vįsį 
išsidėsčiusi aikštėje, esančioje 
kampe tarp Park Ave ir Mont 
Royal gatvių. Paroda labai di 
dėlė: turi didžiulį paviljoną ir 
daugybę specialiai parodai pa 
gamintų autobusų, kurie išdės 
tyti tam tikru būdu, kad tai su 
daro nuoseklią parodos tvarką

ristynių lais 
choro geguži

A dvokatag
STASYS DAUKŠA, ^L. D.

Suite 25—26
’ 5? Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantjme 

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

šeštadieniais 11—1 
arba jiagal susitarimą, 

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

į DANTŲ GYDYTOJAS' |

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

Tel.: TR 4547

kus. Buvo pasakyta daug gra 
žiu kalbų ir linkėta skautams 
eiti jų pasirinktų lozungų ke 
liais.

Skautai ir skautės per 10 die 
nu pasisėmė daug saules spin 
dūlių ir gero oro ir tuo sustip 
rėjo ir fiziškai.

 ........................................................ ir diplomatų pasitarimą, VLI 
Pp. KEITŲ šeima savo mašina Ko turėta galvoje, kad mūsų di 
atvykę iš Toronto lankėsi Mon plomatai Pavergtųjų Tautų Sei 
trealy, kur praleido savaitgalį, mo rezoliucijas paremtų ir įtei 
AUŠROS VARTŲ klebonas ktų vyriausybėms, prie kurių 

Autobusas išeina nuo Auš kun. J- Kulbis, S. J., sekmadie jie yra akredituoti. Mūsų žinio 
Ge ros Vartų Parapijos Bažnyčios nį išvyko į Čikagą, kur žada iš mis, šių rezoliucijų mūsų diplo 

’ -------------- . matiniai atstovai neįteikė. Ten,
, prašomi regis KUN. KULBIS, ilgesnį laiką kur mūsų diplomatiniai atsto 

truotis pas O. čečkauskienę, išbuvęs JAV ir po to lankęsis vai ryšium su Keturių konfe 
telef. RA 13408, V. Piešinienę skautų stovykloje ties Toron rencija įetikė notas, kiek mums 
HE 5700 ir O. Stankūnaitę HE to, sekmadienį sugrįžo į Mont tų notų turinys yra žinomas 
7398. realį, bet dabar vėl išvyksta į jie yra dėstę Sovietų agresijos a j082 Bloor W. Toronto 4.

i pasaulinę Jamboree, neteisėtumus, nurodę lietuvių X 
prie Niagaros krioklių. tautos pasipriešinimą Sovietų $ i rVtU8 nuo Duffenn St.
KUN. STEPONAITIS iš Wor užmačioms ir prašę nepripažin 
chester lankėsi Montrealy ir ti Sovietų okupacijos padari 
aplankė naują AV bažnyčią. nių ir nesudaryti jokių sutar 
PAS PP. VILIMUS, Verdune, čių, kurios įteisintų ar pratęstų 

Pasirodė lankėsi buvę kaimynai iš On Lietuvos pavergimą.
tario pp. Schneck. Pačioje Ženevoje konferenci
IŠ AMERIKOS Montrealy vie jos metu visos trys Pabaltijo 
šėjo M. Januškevičienė su dūk valstybės turėjo savo stebėto 
ra Bronisl. Januškevičiūte, An jus, kurie visą laiką tarp savęs 
tanina Žukauskienė ir Agota palaikė glaudžius ryšius ir bu 
Januškevičiūtė. Vienos iš Hoo vo pasiroušę viskuo- padėti, jei 
sick Falls, kitos iš Albany. Vi būtų buvę pradėti svarstyti pa 
sos viešnios lankėsi Nepriklau vergtųjų tautų reikalai. Neži 
somos Lietuvos redakcijoje. P. nant, kas Ženevos konferenci 
M. Januškevičienė ta proga už jos metu užsienio reikalų mi 
siprenumeravo „Nepriklauso nisterių pasitarimuose, kurie 
mą Lietuvą“ ir dar jai paremti vyko uždaromis durimis, buvo 
paaukojo 5 dol. Už tai ačiū, šiuo ir kitais reikalais kalbama, 
Viešnios iš Amerikos Montre galima tik apgailestauti, kad «
aly praleido visą savaitgalį, ap laisvojo pasaulio buvo lengvai r* būti suintensyvinta ir toliau 
lankė svarbesnes vietas Mont pasiduota Sovietų jtaigojima tęsiama visomis priemonėmis 
realy, Three Rivers, Aušros ms išjungti į 
Vartų bažnyčią ir sekmadienį ties svarstymą.
po pietų išvyko į JAV. Po Ženevos konferencijos da
P. BUKAUSKAS junjoras su ----------------------------------------------
žmona atostogų buvo išvykęs DR. ST. DAUKŠA, atostogau 
į Atlanto pakrantes Braunswi damas, ilsisi JAV Atlanto pa 
cke. krančių vasarvietėse. Jis sugrįš
P. ALIŠAUSKIENĖ buvo su sekančią savaitę.
sirgusi ir turėjo būti paguldy BANKAS LITAS jau turi 135 
ta į Lachinės ligoninę, kur ji narius ir yra išdavęs 8.000 dol. 
dar tebeguli. paskolų. Narių skaičius ir indė
LAUŽINSKIENĖ Ona is Lo ljaį auga.

TUOKIASI: Kazimieras Guze 
vičius su Eugenija Gurklyte; 
Bohdan Zenony Muzyka su Bi 
rute Juliette Jodelis; Brian Sh 
ea su Monika Bendzaityte.
J. A. GAGNON, kuris AV baž 
nyčią yra jau nekartą sušelpęs 
paaukavo 1.000 dol. mozaikos 
paveikslui virš didžiųjų bažny 
čios durų. J. A. Gagnon turi 
įvairių daiktų krautuvę Chur 
ch ir Wellington sankryžoje.
PP. MOCKŲ šeima pakrikšti jįau siekiama mūsų laisvinimo

Visi kviečiami dalyvauti ir skautų 
.i mielai laukiami.

Valdyba.
IŠ MAŽO DEBESIO 

DIDELIS LIETUS
Ilgai lauktas lietus Montrea 
aplankė netikėtai. T______

mažas debesėlis, bet tiek išpy 
lė lietaus, kad gatvės virto upė 
mis ir kanalizacija, nespėjusi 
suimti vandens, užtvindė visus 
rūsius, ypač Verdune. Tai bu 
vo jau labai lauktas lietus. Po 
to oras atvėso ir vietoje 100 
laipsniu F. dabar turime apie 
70.

H

REIKALINGOS 
prityrusios siuvėjos 

dirbti prie siuvamų mašinų. 
Teirautis 407 St. Peter St.

PASIŪLYMAS.
Turiu gerame stovy sofą, kurią 
noriu iškeisti į sudedamą lovą- 
-sofą. Teirautis telefonu po 5 
. . vai. vakaro UN 6-8215.

NAMŲ DAŽYMAS

kreiptis tel. LA 6-2084.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

rant išvadas musų tolimesnei 
veiklai, tektų atžymėti;

1. Mūsų išlaisvinimo kova tu

į NOSIES, GERKLĖS ir | 

AUSŲ SPECIALISTAS ft

I
 ir CHIRURGAS |

DR. R. CHARLAND| 
956 SHERBROOKE E. |

Tel.:FR7684. EX8822g

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w 
ketvirtadieniais ir šeštai'"

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

Tel. ME 2933

Dr. N. Novos ickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. Wet 

(kampas Bloor - Huron > 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos; nuo 

9—12 ir nuo. 2—9 vai. v.
( pa gal susiiyv-

kad jis nėra pakitęs ir kad So 
vietai tuo požiūriu kaip buvo, 
taip ir yra nepaprastai užkietė 
ję. Visiems pavergtiesiems dar

metų jtaigojima paaiškėj0, kad tik pa
pavergtųjų pade {7 J“ dvigubinus pastangas tik vie
I- 4 . • ‘ ... rungai visiems veikiant galima
i konferencijos da verg j 1 . g x tikėtis Sovietus priversti išsiža

gai glaudžiai bendradarbiau 
jant su mūsų kaimynais latviais 
ir estais.

2. Didžiausias visų pavergtų 
jų dėmesys turi būti nukreip 
tas laimėti viso laisvojo pašau 
lio- valstybių palankumui, kad 
visas demokratinis pasaulis vie 
ningai pastatytų Sovietams rei 
kalavimą grąžinti pavergtosio 
ms tautoms laisvę. Reikia visais 
būdais stengtis, kad nebūtų su 
daryta su Sovietais jokių susi 
tarimų, kurie garantuotų So 
vietų sudarytąją padėtį ir grės 
tų pavergimą pratęsti.

Artimiausiu metu turėtų bū 
ti nuodugniai peržiūrėta ir su 
konkretinta mūsų tolimesnės 
veiklos programa atKreipiant 
dėmesį į Ženevos konferencijos 
patyrimus. Turėtų būti ir to

dėti jų imperialistinių siekimų 
ir pasitraukti iš okupuotųjų 
kraštų. Bet kurie kompromisi 
niai sprendimai kaip buvo, taip 
ir turi likti nediskutuotini. Tik 
laisvės ir nepriklausomybės gr 
ąžinimas visiems pavergtiesie 
ms gali sudaryti tvirtą pagrin 
da visuotinei pastoviai taikai.

Elta.
DĖL PASITARIMŲ SU 
MIN. ST. LOZORAIČIU
Vliko pirmininkas prieš Že 

nevos Keturių konferenciją ke 
liais atvejais, pradedant š. m. 
balandžio 22 d., kvietė St. Lo 
zoraitį susitikti ir aptarti visus 
galimus ten kilti Lietuvą lie 
čiančius klausimus ir nustatyti 
mūsų veiklos taktiką bei darysi 
mus žygius. St. Lozoraitis į vi 
sus kvietimus atsakė neigia 
mai. Paskutinis Vliko pirminin 
ko pasiūlymas St. Lozoraičiui 

VLIKą sudarančių grupių yra buvo tuo pačiu tikslu susitikti

ng Island lankėsi Montrealyje 
ir viešėjo pas pp. Juknelius. 
ŠV. KAZIMIERO bažnyčia 
jau nugriauta ir jau iškasti pa 
matai naujai bažnyčiai, kurios 
sąmata sudaryta 252.700 dol. 
Naujos Šv. Kazimiero bažny 
čios statyba vyksta pilnu tem 
pu. Pamaldos laikomos jėzuitų 
mokykloje Rachel gatvėje. Ka 
ledoms tikimasi įeiti į savo nau 
jos bažnyčios rūsį, kur bus lai 
kinai laikomos pamaldos.
P. MORKUŠKIS J. iš St. Cat . .................. ........ ... .............. ..
barinės atostogaudamas visą 1° treci9 vaiką: (Junę) Sause, veįklą suderinti su visais kitais 
savaitę leido Monfrealy, viešė Oną ir pp. Grušų seimą savo veiksniais. Turint galvoje, kad 
damas pas gimines pp. Andre antr4 vaiką.

i ~ Jt--—"- JI ' JI J

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant
domą turtą kreiptis, pas musų jauskus. p. Morkuškis lankėsi SERGA: p-lė E. Aleksiūnaitė nutarta šį rudenį šaukti JAV- m> liepos 1 5d. Lozanoje. Bet

6351 
neju-

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Grosery biznis su nauju namu 
Ville L. Salle. 6-šių kambarių 

butas Il-me augšte.
Kreiptis pas mūsų atstovą

ir ,,NL redakcijoje, kur ap po operacijos jaučiasi gerai, se VLIKo sesiją praplėstu ats įj- į m pasiūlymą gautas neigia 
mokėjo savo brolio, gyvenan Staigiai susirgęs Jonas Malaiš tovavimu, ši proga turėtų būti mas atsakymas. Lozoraičio ma 
cio Argentinoje, Buenos Aires, ^a sveiksta. Antanas Šipelis panaudota artimiausiai laisvini nymu, ,,tarptautinėje padėtyje 
prenumeratą. P. Morkuškis pa sugrįžo jau is ligoninės. J.Meilu mo programai nustatyti. nėra įvykę nieko, kas padarytų 

Niekas nelaukė, kad Žene mudviejų (t. y. Vliko pirminin 
vos konferencija jau atneš mu ko ir St. Lozoraičio. E.) susiti 
ms išlaisvinimą. Neigiamas So kimą būtiną jau dabar, tuojau

sakoja, kad dabar visa St. Cat tis susirgo plaučių uždegimu ir 
barines paleista atostogų dviem paguldytas ligoninėn. A. Diki 
savaitėm, nes visi fabrikai tą nis sveikatą taiso sanatorijoje.
yra padarę vienu laiku. Dar — JAV prezidentas pasvei vietų nusistatymas pavergtųjų prieš konferenciją“, ir nukrei 
bai St Catharines eina gerai ir kino JAV lenkų kongresą, vy atžvilgiu buvo žinomas. Žene pė Vliko pirmininką Dr. A. Ge 
bedarbių nėra. katantį Detroite. vos konferencija tik patvirtino, ručio adresu Ženevoje. Elta.
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