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Politinė įvykių savaite
VASAROS KARŠČIAI SUDARĖ ATOSLŪGI POLITINIŲ 

KARŠČIŲ
Amerikos spauda teisingai įvertina „naująją“ Rusijos politiką

Vasaros karščių metu, kokių jos; sovietinė enciklopedija 
Kanada nežino jau apie 50 me bjauriausiu būdu aprašė Kana 
tų, pasaulinėje politikoje kons dą, kuria rodo, kaip JAV karo 
tatuojamas tūlas atoslūgis. Kai kurstymo įrankį, dėl ko turėjo 
kas tartum vis dar slepia, kas reaguoti Kanados užsienių rei 
ir kaip sutarta Genevoje uždą kalų ministerijos oficiozas. Ne 
ruošė posėdžiuose. Eisenhowe nuostabų, kad 
ris teigia, kad slaptų susitari RIO DE jANEiRO SUSIRIN 
mų nepadaryta, bet yra faktas, 
kad slapti pasitarimai vyko, tat 
ir

YRA KLAUSIMAS, KAS 
TUOSE SLAPTUOSE 

PASITARIMUOSE 
SUTARTA?

Nors viešai ir oficialiai L _____ , _______ _
klausimas ligšiol dar nekelia silieja į naujas formas ir dar nados lietuvių Vienybės Šven 
mas, o vis dėlto jis yra. Ir mu plečiasi.
ms įdomu, kaip gi Rusijos sat 
rapai slaptuose susitikimuose 
kalbėjo apie Rusijos pavergtų 
jų kraštų JAV iškeltąjį išlaisvi 
nimo klausimą?

„New York Times“ tų dery Harns;į Austriją saugoti. Dabar, 
bu ir „naujosios“ Rusijos poli ’ 
tikos klausimu dabar parašė at 
virą, išsamų ir labai teisingai 
vertinantį Rusijos laikyseną 
straipsnį.
RUSIJOS POLITIKA NIEKU 

NEPASIKEITĖ, RAŠO 
„NEW YORK TIMES“.

Rusija tiktai naujai inanev 
ruoja, o politika ta pati. Jos 
tikslas — užmigdyti Vakarus, 
sumažinti jų budrumą, o patie 
ms pasinaudoti tuo Vakarų ap 
silpimu ir taikiu būdu grobti 
kraštą po krašto. Dėl to Rusija 
nekalba dėl JAV iškelto pa 
vergtųjų kraštų išlaisvinimo-. 
Laikraštis visai teisingai teigia, 
kad saugumas glūdi tiktai ge 
rame apsiginklavime ir Vakarų 
sutartinoje veikloje, 
dabar reiškiasi tūlas atoslūgis, likimo priežastys.' 
tai tiktai todėl, kad Vakarai 
mažiau veiklūs. Komunistai gi' 
kaip veikė, taip ir toliau veikia.

KOMUNISTAI TEBEŠAU 
DO VAKARŲ LĖKTUVUS.

Korėjoje jie pašovė JTO lėk 
tuvą ant neutralios srities. Va 
karų Vokietijoje vėl dingo vie 
nas JAV lėktuvas. Laose komu 
nistai veda karą prieš visus su 
sitarimus. Žodžiu, komunistų 
agresija visą laiką veikia. Kurs 
tymas prieš Vakarus taip pat 
nerimsta, štai Indijos spaudoje 
komunistai paskelbė gandą, 
kad JAV kurstanti Portugaliją lėnas, tapytojas, mirė Ameriko 
negrąžinti Indijai Goa koloni je.

KO AMERIKOS 
KONFERENCIJA,

kurioje aptariami Rusijos kiši 
mosi į kitų valstybių vidaus 
reikalus, organizavimas penk 
tos kolonos if tt.

Atrodo, kad gamtos karščiai 
šis praeina, bet Rusijos agresija iš

Rusija, pagal susitaiimus, at 
sutraukdama iš Austrijos, turi 
atsitraukti ir iš Vengrijos bei 
Rumunijos, kuriose Rusija ga 
Įėjo turėti savo įgulų neva ke

Pasiruošimai 3-jai Lietuviu Dienai
TREČIOJI KANADOS LIE TUVIŲ DIENA MONTREALYJE

ir 50-ties metų nuo lietuvių įsikū rimo Kanadoje sukaktuvių minėjimas paruoštas.

Kelis mėnesius trukęs pasi de S'eve,
ruošimas jau baigtas. Jau yra Montreal 20). Pamaldas laikys nį. 
gauti visi leidimai, gautos sa Jo Eminencija Montrealio Ar 
lės, sutarti dailės parodos ir kivyskupas " 
koncerto dalyviai bei sporto Emile Leger; 
žaidėjai. Sužinota eilė tautie 
čių, kurie Kanadon atvyko 
prieš 50 metų. Mobilizuojami 
parengimų talkininkai ir regis 
truojamos choro ir sporto daly 
viams nakvynės. Atvykstantie 
ms informuoti organizuojamas
Informacijos Centras 1465 rue Turnyro uždarymas ir dovanų 

įteikimas;
7 valandą vakaro
Iškilmingas Trečiosios Kana 
dos Lietuvių Dienos AKTAS 
ir KONCERTAS Plateau salė

de Seve, Cote' St. Paul (arba 
Montreal 20), telef. TR 0037. 
Jau nustatyta ir bendra šios Ka

tės tvarka.

BENDROJI ŠVENTĖS 
PROGRAMA

Šeštadienį, rugsėjo mėn. 3 
11—13 valandą
Šiaui*ės Amerikos Vyrų ir 
nių Krepšinio Turnyro Vyrų ir 
Jaunių rungtynės, McGill Uni 
versiteto salėje, 475 Pine Avė 
West;
15 valandą
Oficialus turnyro atidarymas 
ir sportininkų paradas, ten pat;

d.:

Jau
kai iš Austrijos pasitraukiama, 
kelių saugoti jau nereikia, bet 
Rusija nei iš Vengrijos, nei iš 
Rumunijos savo karo įgulų ne 
atitraukia. Atvirkščiai, tuos da 
linius, kuriuos paima iš Austri 
jos, visus išdėsto Vengrijoje, 
ties Balaton ežeru, žodžiu, 
Rusijoje nieko naujo. Agresija 15,30—18 valandą 
ta pati ir siautėjimas tas pat. Vyrų ir Jaunių rungtynės, ten

TRUMPOS ŽINIOS.
— JAV ūkininkų delegacija 
Rusijos jau išvyko. Maskvos 

paprašyta, JAV farmerių dele 
gacija paliko raportą apie Ru 
sijos žemės ūkį: ūkis atsilikęs, 
nes nemokamai panaudojamos 
mokslo žinios; nemokama ra 
cionaliai naudoti darbo jėga ir 
kolūkiečiai neinteresuoti darbo

O jeigu našumu. Tai pagrindinės atsi

pat.
1,30 valandą i

.• Dailės Parodos atidarymas, 
Ecole Normale Jacques Cartier, 
1301 Sherbrooke St. East;
6 valandą vakaro
Balius - šokiai reprezentacinėje 
Miesto salėje Mont Royal kai 
ne. Baliaus metu įvyks 50-ties 
Metų nuo lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje Minėjimo Aktas, ku 
rio metu bus pagerbti prieš 50 
metų Kanadoje , įsikūrę lietu 

minės energijos panaudojimo viai. Baliaus metu, be ko kita, 
civiliams reikalams konferenci bus turtinga vertingų fantų lo 
ja. Konstatuota, kad naftos, an terija. Balius-Aktas baigiamas 
glies šaltiniai riboti, o Urani 12 valandą nakties, 
jaūs ir Tori jaus kiekiai yra di 
deli, todėl ateity bus naudoja 
masi daugiausia atomine ener 
gija- ....

— Mirė Lietuvoje Povilas Vartų Bažnyčioje, 
Pakarklis, buv. ateitininkas, o 
vėliau persimetęs į komunistus 
ir buv. teisingumo komisaras, 
profesorius.

— Dailininkas Petras Kiau

iš

Genevoje pasibaigė ato

Cote St. Paul arba ku Lietuvos pašto ženklu rinki telefonai: Juozas Lukoševičius 
—HE 7j77, V. Kerbelis — PO

Šiai į tradiciją įeinančiai Ka 6-3837, J. Piečaitis — RA 2- 
Paul nados lietuvių šventei yra išlei 4449 ir Pr. Bukauskas — PO 

džiamas Metraštis ir metalinis 6-0221. Ši informacija veiks 
(nikelinis) Trečiajai Kanados nuo penktadienio 6val. vaka 
Lietuvių Dienai Montrealyje ro ir šeštadienį nuo 7 va.l ryto, 
bei 50-ites metų nuo lietuvių Sporto- komandos, norinčios, 
įsikūrimo sukaktuvėms paminė kad jų komandos būtų paskelb 
ti ženklelis, kuriuo bus apdova tos turnyro programoje, turi 
noti visi šių sukaktuvių sulau pristatyti dalyvių sąrašus ligi 
kę lietuviai, į Kanadą atvykę rugp. 25 d.
prieš 50 metų. Sporto žaidynėse jau užsira

Šios visos Kanados lietuvių šė dalyvauti apie 15 komandų.
šventės Garbės Svečiais pasiža Taipgi, dar papildomas atvy 
dėjo būti Jo Eminencija Mont kusiųjų prieš 1905 metų sąra 
realio Arkivyskupas Kardino šas:
las Paul Emil Leger, Montrea Marijona Žemaitienė atvyko 
lio miesto Majoras Jean Dra 1904 metais.

je, Lafontaine parke, 3710 Ca peau, Generalinis Lietuvos Kon 
lixa Lavallee Avenue. Akte tu 
rėš po žodį prominentiniai sve 
čiai, bus priimta su Dienos sva 
rbumu susieta rezoliucija ir 
bus trumpas Dienos rengėjų 
žodis. Koncertinę dalį išpildys 
Liet, operos sol. E. Kardelienė, 
pianistas K. Smilgevičius, mu 
ziko komp. St. Gailevičiaus ve 
damas Toronto „Varpo“ cho 
ras, kuris be lietuvių kompozi 
torių kūrinių dar duos „Valan 
dėlę Lietuvos Operoje“ ir Mon 
trealio Skautų Vyčių Būrelio vių 
globojama Tautinių Šokių, ve Amerikos 
damų p. Bruzgelevięiaus L E 
Hamiltono lietuvių tautinių šo 
kių, vedamų p. Panavaitės, gru 
pių Lietuvių Tautiniai šokiai.
Pirmadienį, rugsėjo m. 5 dieną: 
10—4 valandą 
veikia Lietuvių Dailės Paroda 
augščiau nurodytoje vietoje 
(Ecole Normale Jacques Car 
tier, 
East). Parodoje dalyvauja šie vių visuomenei, visus lietuvius 
dailininkai:

Kardinolas

15—17,30 valandą
Vyrų ir Jaunių finalinės 
tynės, Ecole Normale Jacques 
Cartier, 1301 Sherbrooke St. 
East;
17,30 valandą

rung

Ji mums praneša, kad skelb 
tasis Zigmantas yra 
ręs.

3 Liet. Dienos ir 50 
lietuvių įsikūrimo 
___ —_ 1—i jau yra

sulas Kanadoje Ministeris V. 
Gylys, kuris oficialiai atstovaus 
Įgaliotą Lietuvos Minister) 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se ir Kanadoje Povilą Žadeikj, ženkleliai 
Amerikos Lietuvių Tarybos Metraštis jau baigiamas spaus 
Pirmininkas L. Šimutis, Lietu jinti.
vos Laisvės Komiteto Pirminin 
kas V. Sidzikauskas, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos Pirmininkas J. Matu 
lionis ir kt.

Šiam didžiam Kanados lietu 
tautiniam pasireiškimui 

i Balsas skiria didelį 
bei dėmesį. Visas šias iškilmes už 

fiksuoti atvyksta Amerikos Bal . _
so Lietuvos Skyriaus Viršinin su nurodymu visų Liet. Die 
‘ o H. JMx6vla. nai taikomų vietų — salių, m

Taipgi yra užprašyta Mont formacijos centro ir tt. T.odėl 
realio Televizija ir Radijas, vykstantiems į Liet. Dieną 
kaip ir visa Montrealio spauda. Montrealy labai pravartu įsi 

Anksčiau atsikręjĮpę į visas gyū tą „Nepriklausomos Lietu 
Kanados lietuvių organizacijas vos“ numerį.
specialiu kvietimu, dabar visa TREČIOSIOS LIETUVIŲ 

DIENOS BALIAUS 
LOTERIJA...

j. Akstinas, V. nuoširdžiai prašome š. m. rug loterijos fantai jau pradėjo po 
Bričkus, p. Bukauskas, J. Kvie sėjo mėnesio 3 5 dienomis at truputį rinktis. Loterijos sekei
tytė, G. K. Račkus, p. Remei silankyti į Montreal) ir dalyvau ja džiaugiasi aukotojų duosnu 

........  .... jr ^ar v|s jajjjjo tautiečius, 
kuriuos iki šiol nespėjo aplan 
kyti. Neturėdami visų adresų, 
galime kai kuruios aplenkti, to 
dėl būtų labai malonu, jeigu 
montrealiečiai paskambintų ar 
pristatytų fantus bei aukas že 
miau nurodytiems 
Tuo, žinoma, būtų 
tas ir paskubintas 
bas.

Loterijai aukojo: 
naitė, D. Mališkienė, D. Jur 
kus, Pov., Adomas ir Juozas 
Jocai, M. Šukys, Z. A. Urbonai, 
Stankaičiai, S. V. Vaišvilai, J. 
Šiaučiulis, M. Gaputytė, Jonas 
ir Juozas Lukoševičiai, E. Lu 
košienė, Ž. Gedvilienė, Juodvir

kas p. Jurgėla

realio

1301 Sherbrooke Street tai pranešdami plačiąjai lietu

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 d.: 
11 valandą ryto 
Iškilmingos Pamaldos Aušros Abromonis išstatys turtingą ir 

(1465 rue vertingą nepriklausomybės lai

VLIKAS NUTARĘS ŠAUKTI SESIJĄ JAV 
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

Praėjusios savaitės gale New pareiškusios, kad jos esamomis 
Yorką pasiekė žinios, kad VLI sąlygomis į VT neįeis. Taigi, 
Kas rugpjūčio 12 — 13 dieno VT nerado į kur prasiplėšti ir 
mis turėjo savo' sesiją, kurioje savaime turėjo pasilikti tokia, 
tarp kitų padaryti du svarbes kokia buvo iki šiol. Šiuo kartu 
nieji nutarimai: atrodo soc. dem. ir ūkininkų

1. VLIKo birželio 6 d. pada partijos atstovai Vlike vykdė 
Į Jamboree atidarymą buvo rytieji nutarimai dėl persitvar savo centrų direktyvas. Jie

kis, A. Tamošaitienė, A. Tarno ti šioje visų lietuvių šventėje, 
šaitis, T. Valius ir H. Žmuidzi Ypač mes kviečiame visus Ka 
nienė. Be individualaus meno, nadoje gyvenančius lietuvius 
parodoje bus turtingas Liau dalyvauti savo šventėje. Mums 
dies Meno skyrius. Be to, Br. būtų labai malonu, kad galėtu 

me susilaukti didesnio tautie 
čių skaičiaus iš kaimynės Ame 
rikos.

Visus kviečiame ir maloniai 
prašome rugsėjo 3-^-5 dieomis 
atsilankyti Montrealyje ir da 
lyvauti šioje dviguboje šventė 
je. St. Naginionis 
Montrealio Seimelio Prezidiu 

mO' ir Lietuvių Dienos Ruošimo 
Komiteto Pirmininkas.

DAR ŠIS TAS APIE 
LIETUVIŲ DIENĄ

Pranešimas, kuris išsiuntinė

seniai mi

metų nuo 
Kanadoje 
padaryti.

Susidomėjimas L* Diena 
Montrealy yra didelis. Lau 
kiama svečių ne tiktai iš Kana 
dos, bet daugelis atvyks ir iš 
Amerikos.

INFORMACIJOS DĖLIAI 
pranešama, kad „Nepriklauso 
ma Lietuva“ sekančiame nume 
ry žada duoti Montrealio planą

asmenims, 
palengvin 

mūsų dar

V. Balčiu

SKAUTŲ JAMBOREE JAU VISAME ĮKARŠTYJE 
Stovykloje plevėsuoja ir Lietuvos vėliava.

Pasaulinėje Jamboree susirin į ------------ -------- ---------------- . . . . . v
ko apie 11.000 sakutų iš viso nuvykęs Montrealio skautų kymo panaikinti ir VLIKas pa kaip išeitį pasiūlę VLIKo pertas visiems Kanados ii Jungti šiai. Kęsgailos, P. Rudinskas, 
pasaulio, išskyrus Maskvos dik tunto tuntininkas inž. S. Na silieka prie senosios padėties— kėlimą įJAV, kas dauguma nių Amerikos Valstybių lietu p. Dalmantas, VI. Geležiūnas, 
tatūros valdomus kraštus. L

Stovykloje dalyvauja ir lie Urbonaitė, pp. Stankevičiai ir ti VT sudėtis .
tuviai skautai. Jau žinoma, kas kelios lietuvių mašinos ir pp. ?
sudaro lietuvių skautų dalinį. Lukoševičiai, p. Arlauskaitė, p. Grupių Centrų gegužės 14 d. kratai nebalsavo už VLIKo se lė ir įdomi.
Be to, Venezuelos skautų dali kiti. Atidaryme dalyvavo apie nutarimą, VLIKas nutarė šauk sijos JAV šaukimą, jiems, tur
nyje taip pat yra lietuvių skau 30.000 publikos, 
tų. Tokiu būdu šioje Jamboree Lietuvių skautų dalinio va 
lietuvių skaičius yra palyginti dovas V. Piečaitis atsiuntė se padaryti VLIKo koalicinių gru jie už sesiją 
didelis. Lietuvių dalinio stovyk kantį laiškelį: „Nors dar tiktai pių balsais. .
loję plevėsuoja ir Lietuvos vė vakar teatvykome į8-tąją Pair Ūkininkų partijos atstovai lutinai apsisprendę, į kur arti dinolas, o miesto savivaldybė pristatyti.

rffeva. šaulio skautų Jamboree, tačiau už šiuos nutarimus nebalsavę, miausiu laiku pasuks ir su kuo vakarui atiduoda savo gražiau It. L_į!
Penktadienį, rugpjūčio 19 d., norime pasveikinti Jus ir Jūsų o tautininkai ir laisvės kovoto susidės. ~ •

Jamboree atidarymo išvakarė redaguojamą laikraštį, o taip jai šiame VLIKo posėdyje vi VLIKo sferose,
se įvyko laužas, kurio metu pa pat visus Montrealio bei Kana sai nedalyvavę, nors ir buvo

J sirodė ir lietuvių skautų dali dos lietuvius. Visų Jamboree kviečiami . 
nys, šokęs lietuvių tautinius šo lihtįuvių vardu. V. iPiečaitis. 
kius. Stebėtojai konstatavo, Troop No 14 Contingent of Fe 
kad lietuvių skautų šokiai atro deration des Scouts Catholic 
dė gražiausiai. 8th World Jomboree, Niagara-

Šeštadienį įvyko oficialus -on-the-Lake, Ont., Canada“. 
Jamboree atidarymas ir para — Lenkijoje trūksta duonos. 
das„ kurį priėmė Kanados Ge Šiemet Lenkija iš Kanados im , „ . . _ . . .. . „.
neralinis Gubernatorius p. M|i portavo javu už 19 milionu do tas 8 VLIKo atstoviu balsais, kas sutarsiąs su Politinių Gru ja arkliniu fajetonu, kuriais tu bert — RA 7-6592.

- • - - • - . .. -............... .... ... ----- • • . - • —•— r»—:j:-------ristai vežami į kalną ir jo salę, O. Stankūnaitė — 207 4th
dabar atiduodamą visam vaka Ave Ville La Salle HE 7398. 
rui 3 Lietuvių Dienai. Tai re E. Šulmistraitė — 176 8th 
tas atsitikimas. Avė, Vile LaSalle, TR 6752.

Reikia pranešti dar, kad spor K. Kubilienė — 930 Moffat, 
tininkų informacijai veikia šie apt. 3. Verdun.

ginionis su kitais skautais ir tie patys pirmininkai ir ta pa balsų buvo atmesta, nors buvo vių laikraščiams, išdėsto visą P- Vilimienė, pp. Balsiai, p. Zi 
sutikta su VLIKO sesijos JAV 3 Lietuvių Dienos programą, nkevičius, K. Žemaitis, p. Kas 

2. Atsižvelgiant į Politinių šaukimu. Kodėl socialdemo Programa, kaip matome, dide peravičius, p. Motuzienė, p.
- - - ...... Laurinaitienė, p. Rimkevičienė,

Verta pasidžiaugti, kad Mon p. Mankuvienė, V. Kačergius, 
ti sesiją JAV valstybėse. būt, ir patiems nesuprantama, trealio- miestas šiai dienai at P- Žmuidzinienė (paveikslą).

Būdinga, kad šie nutarimai Kas liečia ūkininkų partiją, tai kreipė didelį dėmesį. Pamaldas Kiekvienoje miesto dalyje
-- -------- _ " “ "j JAV nebalsavo lietuvių Aušros Vartų bažny yra po vieną loterijos sekcijos 

pių balsais.----- Socialdemokratų greičiausiai todėl, kad nėra ga čioje laikys Jo Eminencija Kar atstovą, kuriems galima fantus

i It. Lukoševičienė — Mack
Taip bent kalbama šią reprezentacinę Mont Royal donald College, -P. Q.
' . kalno salę, kuri yra puošni ir Sk. Remeikaitė — 1142 Al

.........  nuo jos nuostabi panorama • lard Ave, Verdun, PO 6-3837.
VLJKo sesijoje JAV daly visą miestą, kurios pasižiūrėti S. Zemlickienė — 6300 Cha 

vaus po tris atstovus nuo kiek vyksta šimtai tūkstančių turis telain, Rsmt., TU 2769.
Analizuojant padėtį, tenka vienos VLIKą sudarančios po tų iš viso pasaulio. J. Rimkevičiūtė—6423 Bria

prisiminti, kad sąlygotas pir litinės grupės. Bet kiekviena Šiam kalnui aptarnauti, tu nd St. Vile Emard.
mininkų atsistatydinimas ir grupė turės tik vieną spren ristus patenkinti, prie kalno lai K. Toliušis — 1907 Egan
naujos VT sudarymas praplės džiamąjį balsą. Taip yra nuta komas žirgynas, kurio arkliai Ave, Ville Emard — PO 6-
tais politinių grupių bendradar ręs VLIKas. Sesijos datą ir duodami per kalną jodyti mė 5322.
biavimo pagrindais buvo šutai dienotvarkę VLIKo pirminin gėjams. Mieste veikia visa šeri P. Paleckas—7603 Louis He

sey. Paradas užtruko apie 2 va lerių. Lenkijos ūkininkai tuo tik tautininkams ir laisvės ko pių Pasitarimo Prezidiumo 
landas. Parade dalyvavo ir lie būdu boikotuoja komunistus. votojams nedalyvaujant. Jei to pirmininku. Kaip žinoma, to 
tuvių skautų dalinys, tiktai jau — Piritų Korėjoje demons ks persitvarkymas neįvyko ir kio prezidiumo pirmininko ka 
be savo vėliavos, nes oficialiai tracijos prieš paliaubų priežiū dabar turėjo būti atšauktas, tai dencija yra nuo vieno grupių 
Jamboree dalyvauja tiktai lais ros komfeiją, kuri nesauganti todėl, kad dvi grupės, soc. pasitarimo, kuriam jis pirminiu 
vų valstybių skautai. susitarimų. dem. ir ukin. partija, — buvo Nukelta į S-tą nsl.
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VLIKO POSĖDIS
Rugpjūčio 12 d. prasidėjo prasme, kad į Vliko posėdžius 

Vliko sesija, kuri, redaguojant kiekviena Vilką sudalanti gru 
šį Eltos numerį, dar nebuvo pė gali deleguoti iki 3-jų atsto 
baigta. Todėl šiuo pranešame, vų. Tačiau balsavimuose kiek 
tik šios sesijos pirmos dienos viena grupė teturi vieną balsą, 
rezultatus. Už dalyvavimą Vilko posė

Kaip žinome, paskutinį kai džiuose atlyginimą gauna tik 
tą buvo nutarta praplėsti Vii vienas atstovas. Taip pat pa 
ko VT bendradarbiavimo bazę, keistas Vliko statuto paragra 
Šiuo reikalu šiame posėdyje bu fas 17. Dabar, Vlikui nutarus, 
vo primta tokia rezoliucija: jo pirmininkas Vliko sesiją ga 
„Vlikas atsižvelgadas į tai, kad Ii kviesti betkurioje valstybėje. 
Vliko birželio 6 d. nutarimas, Turint galvoje, kad susiorga 
kuriuo buvo nusistatyta praplės nizavus JAV LB, suaktualėjo 
ti bendradarbiavimo bazę įtrau PLB Seimo šaukimas, Vlikas 
kiant naujų jėgų, nėra įvykdo nutarė šiam reikalui sudaryti 
mas ir tuo vykdomųjų organų iš grupių atstovų JAV-se Vy 
atsistatydinimo motyvams at riausią LOKą. Šis LOKas tu 
kritus, nutarė palikti seną pa rėš išstudijuoti sąlygas ir gali 
dėtį: visus vykdomuosius orga mai greičiau sušaukti PLB sei 
nūs palikti tuos pačius' . mą.

Teigiamai buvo išspręstas Šios VLIKo sesijos darbot 
dar mažas būdamas, 40 metų. Bet sruvenanti medų ir kitas mūsų visuomenę jaudi varkėje yra numatyta; VT ats Mnrc^ū-^Vip'k* ^avėh^nta/ 

. - . , - ii* v t i • 1 i • • v, . ii UI u 11 IV X C Xv į J d V C A H U Idl
«« naotmt o 4-o«i mi I o i m/* toc m ohao zH «-» t- t-> n a c Ir I ii 11 cimac _____ \z i i zn ompri Iri r*i i farnvhit nronaci . ...*
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^Neužmirškime atnaujinti 
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prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATUKT1 PAPRASČIAUSIU BŪDU : 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAI S K L 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MON'i Ai. 
Au, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę, 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto periama 
— Money Order iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visi: metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikius 
tj gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Visiems šiame išvardintiems 
artimiesiems, draugams ir drau 
gėms už suteiktą tokią didelę 
pagelbą, tariame tokią nuošir 
džią padėką, kokią žmogaus 
širdis gali jausti.

Toliau širdingai dėkojame 
atleis už pavėlavimą, visiems už tokias brangias do

Laikrodis ir laikas
Tik-tak, tik-tak; šį taktą už Labai nustebau, kad man jau 

girdau < . _ . , x,v*s>
bet jo prasmės nesupratau, —mi laimė, tas manęs dar nenu nąs klausimas — Vliko amen kirų tarnybų pranešimai apie dėk*a be/tikimės*^kad mūsų 
kad jis skaito mano gyvenimo gąsdino. Aš turįs gerą visuome kine sesija. Dėl šios sesijos da atliktus ir numatomus atlikti timie^ji ’ ‘
valandas. Prabėgo klykianti ninę poziciją žmogus, pilnai su tos, vietos darbotvarkes ir refe tarnybų darbus, 1955 m. II pus nes tįs įvyko “iš "prieža'stieVma vainos? kuriomi*rtapome"*apdo 
vaikystė — be rūpesčių ir siei brendęs, turps atsakomybę už ratų pavesta Vilko pirminiu mečio sąmata, 1954 m. II pus no sveikatos palūžimo kad net vanoti. Viena iš vertingiausių 
varto. Nors daug tada stačiau šeimą ir net visuomeninę, vals kui susitarti su Vliką sudaran mečio sąmatos vykdymo apys ; ligoninę teko atsigulti dovanų yra televizijos apara 
klausimų, bet į juos logiškų at tybinę, pasijutau pilnu žmogų čiųjų grupių atstovų pasitari kaita, kontrolės komisijos pra šiuomi norime & atsiprašyti tas, dėl kurio nupirkimo dau 
sakymų nerasdavau ir išvadų mi ir manęs tas amžinas tik- mo perzidiumu. Į šią sesiją is nešimai, Tautos Fondo apys mūsų artimųjų kaimynų drau giausia pastangų įdėjo Mrs. St. 
nedariau Atėjo jaunystė tn ta k nenugąsdino. Europos vyks VUko pirminiu kaita ir kiti klausimai. Apie gų ir visų gerų pažįstamų, ku Žižniauskienė, Z. Schneiderie
nant mokyklos suolą. Jie leke Tik-tak, tik-tak girdžiu, bet kas 11 du nariai. Ryšium su juos plačiau pranešime kituose rįu neįstengėm sukviesti dėl ne, J. Ragauskas ir Any Schnei 
viesulu -— nauji pasauliai, nau jo nemėgstu nes jis man at š*a sesija yra pakeistas ir Vii Eltos numeriuose. , • - - -
pl horizontal naujos idėjos, skaitė au Esu vienas. Po ko statutas, kad iormaliai nebū Pažymėtina, kad į posėdžius vėdybineš-šidabrines

NUOŠIRDI PADĖKA
Rodney, Ont. 1955. VIII.

i SU
13. 
Pa 
ar

laikrodis ir kalendorius dar man karo audru šeima Kazachsta tokiai sesijai kliūčių. Statu neatvyko LLKS ir LTS atsto 
neegzistavo. Mačiau, kad yra ne, o ag naujam pasauly kuriu to paragrafas 4 pakeistas ta vai. Elta,
senų, bet aš negalvojau, kad 
pasensiu. Kas gali sulaikyti jau 
nystės troškimus ir ugnį! Kas 
gali užgesinti ir nuskinti mano 
amžiną jaunystę!

Nors logiškos išvados aiš 
kios, kad visų likimas vienodas 
ir praeinamas kelias Jas pats 
nuo lopšio lig karsto, be atš 
grioviau logiką, sprogdinau už 
tvankas, i 
prigimtį ir ją nugalėti. Aš no 
riu likti jaunu. Visada jaunu. 
Su malonumu skaičiau „Faus

vietos stokos į mūsų 26 metų derienė. Apart to dar galybės 
i sukaktu sidabrinių arbatai servizų, lem 

ves. pų, laikrodžių, piešinių, pavei
Pirmiausia turime tarti nuo kslų, blanketų ir kitokių dova, 

širdų ačiū musų darbščioms šei nų, kurių išvardinti neįmano 
mininkėms: Mrs. Mrs. S. Žiž ma. Be to apturėjome keletą 
niauskienei, K. Mickevičienei, vertingų dovanų visai iš neda 
K. Ragauskienei, A. Ragaus lyvavusių mūsų parengime. Ga 
kienei, M. Užienei, B. ir G. vome, berods 14 sveikinimo te

o aš naujam pasauly kuriu to paragrafas 4 pakeistos to vai. 
gyvenimą iš naujo. Amžinos 
jaunystiėą klausimas išbrauk . c
tas, bet kartais mėgstu nuklys ATITAISYMAS,
ti į tolimą praeitį, į sugriautos „Nepriklausomos Lietuvos“ tschland e. V.), bet ne Baltų- 
laimės likučius. Mano vieninte 1955 m. liepos 13 d. Nr. 28 -Vokiečių Draugija. Baltų Dr ___________ ______ _____ ________ __ __________
lis troškimas — dar kartą pa (428) tilpo tokio turinio žinu augija jokio memorandumo JT Užaitėms, E. Birienei, Z. Pa legramų su geriausiais linkėji
matyti mano Tėvynės gimtuo tė: Generaliniam Sekretoriui San juodienei, N. Kiselienei, Z. Bin mais. Vienu žodžiu, išvardin
sius laukus. Dar kartą laisvoj „Baltų - Vokiečių Draugija Francisco susirinkimo proga kienei — chicagietei, E. Kebe ti visus mūsų artimuosius, ku 
šaly atsikvėpti ir pergyventi — naujas.politinis veiksnys? nėra įteikusi ir jos veikla apsi lienei, A. Schneiderienei, Z. rie mus taip gražiai pagerbė 

norėdama “ at ' n' saulėt9 dierC prisiminimus. O Susirinkus San Francisco rubežiuoja vien kultūrine sriti Schneiderienei, G.Širikūnienei, prisidedant darbu, dovanomis,
1 _ &al dar šeima gyya? Tada ant JT atstovams dešimtmečiui mi- Jai priskiriamų ambicijų M. Milerienei, A. Mikėnienei. sveikinimais ir nufilmavimu

savo gyvenimo griuvėsių per §vęstij Baltų-Vokiečių Draugi BaltlJ Draugija nepuoselėja ir B. Mikėnaitei, A. Kauzenienei, mūsu parengimo, yra neįmano 
gyvenčiau ne vieną pavasarį,. pasiuntė JT Generaliniam j°k»i pavojų ~ -.........................................

. .. „ pavasari naujo atgimimo, nau -
tą , tik galas man nepatiko, jo prisikėiiino. 
nnrpiaii Iro H 11c? omenie* J

t dėl jos veiklos K. Skujienei, S. Aleliūnienei, ma. Tad visiems-visiems už vi 
niekam nesusidaro. Žinutėje D. Pumputienei, S. Pumputy sa tai nuoširdžiausias mūsų

_ . , *" , „ ___ , ___ —i labai paįvairino
dėstomi užmetimai nukreipti cienei, M. Tunikaitienei ir M. mūsų ruoštas sukaktuves.
ne tuo adresu ir be reikalo klai Barish, kurios per ištisą savai Tuo tarpu liekame Jums, 
dina visuomenę. tę triūsė, kad tik pagaminus mūsu brangieji, labai daug sko’

Tačiau ir iš esmės nebūtų pa skanesnį maistą ir puošnesnį lingi; ką ateityje atsiminsime,
lio. Bet tai buvo tik trumpos kim pasaulio laikradžius, o po kultūrinį charekterį. Dabar gi, grind° su įtarinėjimais žiūrėti stalą, idant musų bi augus sve stengdamiesi nelikti skolin
akimirkos mano amžinosios jau litiką pasukim pirmyn. Grei kaip girdime, ji ir memorandu vertinti tuos laisvojo pašau ciai jaustųsi pas mus tikan ne —
nystes balanse. <

Tik-tak, tik-tak, jau užgir vergtoms tautoms. Juk mes
dau šį taktą. Aš vedęs ir tėvas, tremtiniai, <' ___ _ _______  ___
Gimimų dienos, vardinės pri vandens, ištroškę išvystyti se dėjus šiuo’ keliu eiti, t. y. pra 
vertė mane pažinti kalendorių, nuosius kraštus. P n/r—■ -

norėjau, kad jis amžius liktų 
gyvas, būdamas mūsų myli 
muoju. Man jaunystė nešė vie _ ___ _
ną po kitos staigmenas, kartais nedaug prošvaisčių mano sva Steigiant šią draugiją buvo pa 
atnešdavo nusivylimų ir karte jonių išsipildymui. Sustabdy brėžiama, kad ji turės grynai

Bet tas amžinas tik-tak ne 
duoda man ramumo. Dar tiek

Sekretoriui memorandumą, pri , v ... . . * - . - — — ------
mindama Pabaltijo tautų trege destojmi uzmetiįkai nukreipti tei, A. Kazakevičienei, M. Jo ačiū, nes tai 
diją- J"" * ......

Ar šį žygį galima užgirti?

.v, - - .. . ' gaiš.
lio visuomeninių sluogsnių bal tuviskoj nuotaikoj. ilgamečiai buvę „Liau
sus, kurie keliami Pabaltijo Nuoširdi padėka vyiams, ku °

daugiau ne žuvys r tautu interesams ginti. rie mums daug padėjo kaip sodies Bal.so , "^5: namlnin
daugiau ne žuvys lletuviams, keliu einama? Pra - Draugijos Vokietijoje ka: Mr. Miller, R. Mickevičius, Jame _tai SUt'TP

R'Medelis £7 T“ 7 lietovS-vokSfų sekcijos pir J- Šinkūnui, P. Binkiui (čika PadekjU (ap^ S
K- kedens. dejus Baltų-Vokiečių draugijai lietuviu voKiecių seKcijos pir j paM)wk„i t 10 dol. jei permazai galėjo pra

rūpintis musų politiniais klau mimnkas J. Bataitis. Iš. žižnfauskui ’ O Sch nešt)> reiškiam prieš „L. B.“ re
simais, ar nekils greitai ir to _ Rugp. 5_7 dd. zUriche neideriui’ T Kisieliui E Ra dakcija nepasitenkinimą.
kių problemų, kurių jau vien įvyko IVBS1S Sėtuvių Bendruo gXi ir’E Kauzenm. - - - - - - -- 
diskutavimas sios dr-jo# rėmuo menįų Europoje pirmininkų su 
se ar bus naudingas? Su vokie važiavimas, kuriame apsilankė 
čiais juk mes turime dar neišly VLIKo pirm. M. Krupavičius 
gintą M. Lietuvos klausimą. ir LIT vaid. K. Žalkauskas. Su 1Uu»ų
Gi vieną sykį pradėjus daryti važiavime dalyvavo šie bend į augštus mokslus einąs jauni 
politiką, sunku bus sustoti. At ruomenių pirmininkai. K. Raz mas taip įsismaginęs eina, kad 
rodo, ir čia vadovautasi ambi minas — Austrijos, M. Bajori visai išeis iš lietuviškojo gyve
cijomis, noru pasirodyti, kad nas — D Britanijos, V. Mince nįmo. į§ kitos pusės, yra duo
•'±L^..^.tgalime/a8y mevičius — Italijos, E- Guraus menų manyti, kad šeštadienio 

‘ (velnio advoka dijamos anglų, francūzų, ameri įįus į§ esmės mums naudinga ^aS Prancūzijos, A. Pauiai mokyklų vaikai išmoks, o jų
ajL a_______1.A.. Ji C1US 1S esmes, mums naudinga, tls — Šveicarijos ir Pr. Zunde tėvai pamirš lietuviškai kalbė

- - ■ — Vokietijos. Be to, suvažiavi ęjį<
Ryšium su šia žinute Baltų me, kaipo svečiai atsilnakė A.

Draugijos Vokietijoje valdy Gerutis, Šveicarijos LB Kr. T-

čiau tegu neša atgimimą pa mus rašyti pradėjo.
Ar nepavojingu, ypač mums

Lietuvių Dailės Instituto Nariui

DAIL. PETRU KIAULĖNUI 
mirus, dailininko žmonai ir dukrelei reiškia 
užuojautos ir kartu liūdi” 
___________________________Lietuvių Dailės Institutas.

SĖKIME RYTĄ
Visuomeniniais klausimais, raitis, kun. Maironis, Šapoka, )jOLai (

kaip kada, reikia pabūti „advo Pakštas ir Jurgėla, bei neišvar morandumus'. 
catus diaboli“ ................................... .
tu), tikslu, Dėdės Šerno mėgtu konų ir kitų tautų enciklopedi atrodo, niekas negalvoja“, 
principu „audiatur et altera jos. 
pars“ (išklausykime ir kitą pu Istoriją, sakoma, reikią gerti

Stanley ir Francis Repšiai.

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Reiškiama baimės, kad mūsų dausose. Pasižiūrėkime, kaip 

sumaniai ir išmintingai jie ve 
da Amerikos užsienio politiką 
savo laikraščuiose!

Jei barzdos turėjimas pada 
rytų vyrą išmintingu, ožys bū 
tų didžiausias filosofas.

Iš Kanados Amerikon nusi 
Žmonija, aišku, serga, bet kėlę lietuviai džiaugiasi paga 

i vę daugiau dolerių. Bet miręs 
mokslininkas Einšteinas sykį 
žmonių paklausė: „Jei Mozė, 

Jei lietuviai turėtų tiek dirb ar Kristus, ar Gandi būtų vai 
tuvių, mašinų ir dolerių, kiek kštinėję apsikrovę dolerių mai 
amerikonai, aišku, jie jau se šais, ar būtų padarę, ką pada 
niai būtų pasidirbdinę mėnulį rė?“ Prof. Dūda.

labiau išrvškinti keliamaii kain abi__ dideliais mirkšniais vumuujujv vaiuy uciuus, oveicaiijos xs.i. x- Žmonija, aišku, serga, betsę), labjau išryškinti keliamąjį kaip alų—dideliais gurkšniais. bos ir lietuvi . vokiečių sekei bos prim., B. Thoma, Šveicarų- niekas dar neradai tinkamu tri 
klausimą. • Tačiau, velnio advokatas, tiks ■ „i., „„„.i., r ■ 2 • n iu v ? mcK-as uar ueiaoo uhk<uhu cri

„N. L.“ redaktorius straips iu eiti savo „promoter Mei“(ti °s valdy.b°s.,7'?“ esU lgah° -Uetuvu Pagalbos Komrteto jų devynerių j, pagydyti, 
nyje „Didelis neapdairumas ir kėjimo padidnitojo) pareigas, tas P:anest* sbai . pirm. S. Vykintas,
nejautimas atsakingumo mus galėtų čia paklausti — ar visų 
visus kaltina nustojimu „rim to ploto sričių dabarties gyven 
tai, objektyviai ir prasmingai tojai (kurių dauguma — ne lie 
orientuotis“ etnografinės Lie tuviai) ištiktųjų trokšta gyven 
tuvos sąvoka. Jis teigia: „nepri ti mūsų istorikų, pagal p. Kar 
klausomos Lietuvos nėra“ ir delį, nustatytose būsimos etno 
„jei Lietuva neturi nepriklauso grafinės Lietuvos valstybės ri 
mybės, tai yra aišku, kad apie bose? Prisiminkime, kokiu at 
jos ribas galime kalbėti tiktai kaklumu Mažosios Lietuvos lie 
kaip apie numatomas, mūsų rei tuviai nori reikštis savotiškais, priklausomos Lietuv.os ribomis pat vardo ežerą, per Miastros V“ +--------- *“ om,irfn nadarinvs Argi Vii
kalaujamas . mažais, ne dideliais lietuviais. įr siekiama atstatyti ne jas, bet ežerą, Bliados ežero rytų šonu, ?kuPH°tos Lietuvos. Kibdama smurto P3^1 ufsamdv

Geografija yra „žemės apra Todėl reikėtų atsargiai kalbėti „būsimas, mūsų reikalauja Naračios' upe^toHa? Ūšos ir į P; DraSašiau,s dė.Į ™s“ tiktai Maskvos. PasamdY
šymas , reiškia, kalba apie tai, „Vyslos prieupio T’ 
kas yra. ~

Vakarų Vokietijoje įsteigtos Pranešimus suvažiavimui ra 
ir visus pabaltiečius jungiau štu prisiuntė A. Bričkienė, Da 
čios draugijos vardas yra, — nijos LB pirmininkė ir A. Sek 
Baltų Draugija Vokietijoje mokas, Belgijos LB pirminio 
(Baltische Geselschaft in Deu kas. i

ką istorija iš mūsų atėmė. Ta dvaru, toliau Drujos upe, per 
čiau, aišku, jei jau galutinai at Drivietu .Želvos, Oziraičių eže 
sisveikinama su buvusios ne rus, M^džiolos upe ir per to ”vunJeas, D^™\.sPaus "‘"a "svlrbiZusla^kad ta"i 7ra 

J V • priklausomos Lietuvos ribomis pat vardo ežerą, per Miastros d£s ap^v fa. e esl 1S qmUrto nadarinvs Argi Vii
mažais, ne dideliais lietuviais. ir siekiama atstatyti ne jas, bet ežerą, Bliados ežero rytų šonu, okupuotos Lietuvos. Kibdama £da"XO8 SaŽv

atM^iai kalbėti „būsimas, mūsų reikalauja Naračios upe, tolia/ Ušos ir \ P; DragaSS1n:lraiPtn5Lfae« S garina ^murU ir niekina
- - - Narevo ir mas“, tenka siisidaryti aiškią, Buchovkos upėmis, per Molo Liętuvos. ma^1 vnrip nasisako nrieš ta

Todėl, gal nevietoje Dniepro prieupio Pinos“ sričių praktišką jų sąvoką. Tegul p. dečną pro Voložino miestą, aple sovie^ okupuotą Lietuvą tuos kurie p s s p ą 
prikišti geografui Bendonui gyventojų vardu, jei nenorime Kardelio straipsnis padilgina Voložinkos Isločėsir Ber3i šitaip atsiliepia: „Bet si didės smurtą.
neidejimą „numatomų, musų nusidėti demokratiniams prin mus galvoti, svarstyti, spręsti! nės upėmis paskum Nemunu, ne Lietuva totems Dragasia Prūseika atsikalbinėja, 
reikalaujamų“ ribų į savo vado cipams. Gal ir jų tautinė savi Mano čia siūlymas būtų va Svisločės intaku, Lašos upe, ms ,n?Prll”y?n.a» ?es jos ekono )Vilnies« pruseika, teisinda 
velp „A. Vireliuno paruoštoji jauta neblogesnė mūsų? karuose ir šiaurėje imti ribas, pro Induros miestelį, Induros minia\.poh ne. siste!na kltokia mas „Laisvės“ krizę, privedusią
antroji laida E. Debės „Mažo Pravartu čia prisiminti ir is kurias turėjo nepriklausoma upe, toliau pro Sidros mieste ne?U. ie Ponai nore M • ją pTįe sumažėjimo ligi aŠtun
jo Mokyklai Atlaso, išleisto toriją su Tautų Sąjungos ko Lietuva, o rytuose laikytis tų, lįf Kamenos upe ir pagaliau Go .Jeig,U ta ?,k?nonVnia\7.pO tadalio, užsipuola Tysliavą,
Rygoje 1928 metais, turi 41ta misijos posėdyje Voldemaro ne kurios įrašytos taikos sutarty derniankos upe ligi Bobro upės. ne sisvtema> kaip rašo „Vilnis kad ir iVienybė.« turinti sun
me puslapyje žemėlapi „Lietu atsargiai priimtuoju plebiscitu je su Ma.tkva, 12 d. liepos, ši taikos sutartis vra tarptau lsPnev?rt,auta.ir prJ kurnu. Jeigu ir taip būtų, tai 
va“, kur ribos rytuose Mask Vilniaus kraštui, Želigovskio 1920 mett^. Tą sutartį kūrė tint rįkšmTs^ diplomatics do meSta PneS at?’ tas juk nėra priežastis, kad ko
vos sutarties nustatytosios Gal laikais. Lietuvos diplomatui, gabiausi u!>u to meto diplo kumentas kurio Sremiant V1Sai--S^)ranįaT’ T munistu „Laisvė" gyvena kri 
ir Bendorius panašiai elgėsi? B. K. Balučiui, kaip atsimini hiatai: P. Salimas, T. Norus, B. ^aHma Tr’ dėmesio nekreCtTi ,neprlimtina- Beį nf. šls da 2? Atrodė, jog ne Tysliava kai

Kokių etnografinių ribų rei muose rašo, teko atkaliai, su K Balutis w RizansUas Ta • p . I lykas yra nepinmtinas/ o visų «...kįauja^ę? f Kardelis s^ko: „aniai ir gudriai padirbėti, £ ^ė^ilig^S~ ’^Skt“ SAX
„Etnografinės Lietuvos sritys atsikratyti._ ris pripažino etnografinės Lie XmXvoS su liS ir pries fcisę, ir D nebus kalta
ap!ma plotus, Icune yra rytine Tokiu budu, peršamą etnog tuvos principą) pirmasis minis adrninistracii’os darbais susipa
se Baltijos juros pakrantėse, rafinę Lietuvą kuriant, reikės terių kabinetas — koalicinis, ^įne :įe pripažins kad ii iu rei valia“, principą,
tarp Baltijos jūros (nuo Palan vartoti karinė ir politinė pajė vedamas Dr. K. Griniaus. Apie kJll’ms geriausia ’ ’ - P • P
gos?) bei Vyslos žemupio vaka ga. Ar ją turėsime? Jei ne — tą sutartį Šapokos „Lietuvos gerbusi .
ruošė (iki Dancigo?), Daugu kas mums ją duos: Amerika, Istorijoje“ saokma:
vos vidurupio šiaurėje, Vyslos Rusija, Vokietija, Lenkija, Jun „Rusija pripažino Lietuvos ... „ .
prieupio Narevo bei Dniepro gtinių Tautų Organizacija? atsiskyrimą ir visišką jos nepri mintVJe’ tlk Jos neįvertino?
prieupio. Pinos pietuose, ir Ne šv. Povilas sakė: „vaiku būda klausomybę lietuvių gyvenamo V* 5lrvydas-

'j „i su Vilnių sos .„f* 
ru užaugęs, prabilau vyriškai“, tine ir Gardinu. Lietuvos ten ir pabrėžti,

Kas nepatinka? prieš tautos norą ir prieš pa
.Vilnies“ bolševikinė spau čios Maskvos sutartis su Lie

„Laisvės" perdaug garbinta 
Maskįvcjs siūlomoji „koegzis 

_ kuris galioja tencija“? Tikrai: jeigu Maskva 
visos žmonijos nelaimei ir šian nori parodyti, kad ji lyg ir iš tik 

Gali būti, kad ir p. Kardelio dien. Ii tas nereiškią,^kad mes rųją norį „koegzistecijos“, tai 
kalbamos ribos turi šia sutartį tuyirnf. paklusniai tą principą ne tiktai „Laisvei“, bet ir „Vii 

‘ pripažinti, Jeigu A. Šapoka is niai“ su „Liaudies Balsu“ ateis
tonjoje konstatavo primestas sunkūs laikai. Žinoma, tai grei 
mums sienas, tai tas nereiškia, čiausiai bus laikinai, bet tas tik 

Red. vis dėlto turi pastebėti kad jos buvo teisingos ir mums rai bus. Nes Maskvos tokia jau 
™ .. x x T . ----- -- ------------ ---------- - ----- pabrėžti, kad Lietuvai šie priimtinos. O balsavimai, ple taktika- ieisru reikia ka
To j etnogra irų plotą sa o, Jei vaikui leistina menulio rei torijos linija rytuose buvo ši nos buvo primestos ir jėga ir biscitai ne visada išreiškia ob ti, tai ir ištikimiausius savo tor

nustotą musų istorikai: kun. kalauti, suaugusiam lietuviui taip išvesta: pradedant Daugu diplomatija pagal nepriimtiną jektyvią tiesą, kuri iš tikrųjų nūs patys savo rankomis Da
Alekna, Sruogiene, kun. Toto gal leistina pasvajoti atgauti, vos upe, jie ėjo ties Šafranavo principą „Kieno galia — to iryra pats pagrindinis principas, smaugs... Mandrapypkb.

r-------- ----------- ---------- W V uuud Kldusumyuę 11c
muno bei Neri® ištakų rytuo mas, kalbėjau, kaip vaikas; vy je teritorijoje
se .
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Kanados pažangos paroda VIEŠOJI APDRAUDA IR SUSIVIENIJIMAS. ta, kad pastarasis esąs jau ap 
Šio krašto gyvenime asmens dangi viešoji apdrauda yra kie draustas savo darbovietėje ir 

* - - ■ - 1 kad jam jokia kita apdrauda ne
santi reikalinga. Paprastai, ne 
tik šios nuomonės pareiškėjas, 
kuris savo žodžių tikrumu tiki, 
bet ir organizatorius atsiduria 
keblioje padėtyje: jeigu pripa 
žinti, kad esama apdrauda jau 
pakankama, ar vis dėlto Susi 
vienijimas tebėra mums reika 
lingas ir kokioje padėtyje jis 
tuomet atsiduria.

Giliau pastudijavus esamą 
padėtį, greitai paaiškėja, jog 
šioms abejonėms nėra mažiau 
šio pagrindo. Pirmiausia, kiek 
vienam ilgiau pagyvenusiam 
šioje šalyje visai aišku, kad 
darbovietės apdrauda dažniau 
šia nėra pastovi ir tikra, kadan 
gi kiekvienam dirbančiam esą 
momis sąlygomis neišvengia 
mai tenka gan dažnai keisti 
darbą. Ir darbo netekus beveik

ir jo turto aptlrauda vaidina ne kvienam pakankama, 
paprastai svarbų vaidmenį. Nė 
ra kitų priemolių apsisaugoti ^JQ,
nuo netikėtų nelaimių ir nuo šitaip lengvai išsprendžiamas, 
senatvės vargo, kaip tik apdrau Arčiau prisižiūrėjus, atsiranda 
da. Todėl visas apdraudos dar daugiau aplinkybių, kurios mus 
bas šioje šalyje nepaprastai iš verčia visu rimtumu asmeninės 
bujojo ir pasiekė tokio tobulu įr turto apdraudos reikalą per 
mo, kaip niekur kitur. žiūrėti.

Kiekvieną savo žingsnj čia Mes turime didžiausią savi 
žmogus stengiasi apdrausti, tarpinės apdraudos įstaigą — 
Be tokios apdraudos jus gali Susivienijimą Lietuvių Ameri 
ištikti kiekvienu metu skaudi koje, kuris įsisteigė prieš 70 
nelaimė. Socialinio gyvenimo metų, kada visas šio krašto eko 
sutvarkymas taip pat sekė įsi nominis gyvenimas buvo užuo 
vyravusia linkme. Štai kodėl mazgoję. Dabartiniu metu, ka 
dabartiniu metu taip atsitiko da visas socialinis bei ekono 
kad kiekvienas dirbantysis žmo minis gyvenimas ir apdraudos 
gus savo darbovietėje jau esti reikalai nepaprastą padarė pa 
apdraustas ir nuo nelaimingų žangą, kyla natūralus klausi 
atsitikimų ir dėl ligos, o taip mas, kokią vietą mūsų gyveni 
pat mirties atvejui. me gali užimti lietuviškoji sa

Pirmu žingsniu atrodo, kad vitarpinės apdraudos Įstaiga— visados netenkama ir tos ap 
draudos, kurią duoda darbovie 

Kada Susivienijimo organiza tė. Jeigu prisiminsime, kad esą 
. Daug nesirū torius ateina pas kurį nors lie mos pensijos ir senatvės pašai

pindami musų žmonės taip ir tuvį ir siūlo jam įsirašyti į Susi pos paprastai esti labai mažos, 
sprendžia, kad jokia kita ap vienijimą nariu ir tuo pačiu ap tai suprasime, jog ta laikinoji 
drauda jiems nereikalinga, ka sidrausti, tai dažnai jis išgirs Nukelta į* 7-tą psl.

Betgi šis svarbus musų gyve 
nimo klausimas, deja, nėra

kiekvienas dirbantysis žmogus SLA? 
apdraudos keliu yra visokerio 
pai apsaugotas.

77-ji metinė Kanados Paro plaukimą per ežerą. Plaukikai Tarpe naujų parengimų, ku 
da (Canadian National Exhibi iš vsio pasaulio bandė šį 32-jų rie bus šioje parodoje, bus Sh 
tion—CNE) atidaroma Toron mylių plaukimą „su kliūtimis“ ell Tower. Tai yra 1,20 pėdų au 
te rugpjūčio 26 d. šūkiu — Ka bet tik vieną kartą tai pasisekė, gščio bokštas, iš kurio bus ga 
nados progreso paroda. Didžia Canadiana 1955-toks yra už Įima apžvelgti parodos 350 ak 
usias pasaulyje metinis pasiro vardijimas šių metų didžiosios rų plotą su Toronto miesto da 
dymas atvaizduos Dominijos tribūnos spektaklio. Jack Art limis. Netoli nuo jo yra Mid 
augimą pradedant šiuo šimtine hur pagamino šį veikalą didžia way su savo tradiciniais pasiva 
ciu. usiąjai pasaulyje scenai. Ten žinėjimais, žaidimais su naujuo

Pati paroda yra viso krašto yra tiktai septynios scenos su ju Rotor ratu, parvežtu iš Vo 
vitrina“ rodanti augantį kraš septyniais augštais ligi mįlži kietijos.

to lygį. Pirmaisiais metais — niškų dekoracijų. Ed. Sullivan, Taip pat pirmą kartą šiais 
1879 ją aplankė apie 100.000 populiarusis televizijos vado metais parodoje bus atidaryta 
asmenų. 1954 m. aplankė rekor vas, užfiksuos visas ceremoni Candian Sport Hall of Fame, 
dinis skaičius — 2.820.000. jas ir visus pasirodymus su Ma kurioje nuolat bus pagerbiama 
Taip pat buvo pasiektas rekor rilyn Bell, Lassie, Four, Alan viso krašto pasižymėję didieji 
das ir vienai dienai — 296.500. ir Blanche Lund, Donna Gres sportininkai.

TĖVIŠKĖS TAUTINIAI ŠOKIAI
Serijos Nr. 4 — Lenkija.

Centrinis dėmesys šių metų coe, Rosemary Burns, Dave SNE — paroda šalia visų pr 
parodos bus Avenue of the Pro Briadfoot, Edwards broliai, ir amogų ir pasilinksminimų bu 
Vincės. Ji prasitęs išilgai bulva CNE — parodos paletu skai vo įkurta pirmiausiai „pramo 
ro nuo parko į žiemius ligi tri čiuje 500 asmenų su 60 instru nės, žemės ūkio ir amatų padrą 
būnos. mentų orkestru vadovybėje Ho sinimui“. Coliseum'e, pasaulio

Lygiakampės arkos, viena ward Cable. didžiausiame parodos pavilio
kiekvienai provincijai, o jų yra Antique Automobile Club iš ne, kuris padengia kelis akrus 
10, stovės ant kelio, vedančio Amerikos pasirodys rugpjūčio žemės, ir kuris yra vertas ke 
į centrinį pavilioną, kūrime 30 d -kada įvyks Automotive lių milionų dolerių, bus parody 
kiekviena provincija turės savo Day programa Apie 250 auto ta gyvulių ir žemės ūkio pro 
pažangos eksponatus ir rodik mobilių pasirodys lėtoj eisenoj, dūktų.
liūs ir kur ištreniruotas perso Joje bus paskutiniai mašinų Parodos katalogas spausdin 
nalas duos paaiškinimus apie modeliai, bet bus kai kurios ir tas 200 puslapiuose išvardina 
savo provincijas. iš praeito šimtmečio. viską, kas tik bus parodyta ir

Nuo to laiko kaip lordas Ro Jungtinių Valstybių laivyno kas vyks laike 14 dienų. Jei kas 
wallan, Britų Imperijos ir Co orkestras kas popietis ir kas va yra kanadietis, tas ir bus paro 
monwealth'o skautų viršinin karas duos koncertus. Parodos doje.
kas, paspaus mygtuką atida muzikinėj programoj į 
rant oficialiai parodą, ligi pas dys daug kas, pradedant nuo 
kutinio šviesos užgesimo naktį smuikininkų baigiant kaimo šo 
rugsėjo 10 d. ten bus tūkstan kėjais, ir nuo būgnų orkestrų 
čiai įvykių, įdomių įvairioms varžytinių ligi chorų. Rugsėjo 
žmonių grupėms ir visokio am m. 1 d. vyksta Muzikos Diena, 
žiaus žmonėms. Daugiau kaip Tai bus ketvirtadienį. Ten bus 
8.000 skautų susirinkusių iš 50 galima pamatyti keliaujančių 
valstybių, dalyvaus tą dieną trubadūrų grupes, kurios savo 
parodoje ir bus svečiais ją ati programas atliks įvairiose paro B Neseniai Egipte buvo sušaų 
darant. dos vietose. Beveik visos tauti ktas įvairių konfesijų kongre

Daugiausiai skelbiamas įvy nės grupės bus reprezentuoja sas, kuris rimtai susirūpino 
kis šiais metais yra 25.000 dol. mos jų dainininkų arba šokėjų Egipto ūkininkų gyvenimo pa 
— dovana už maratoninį per jų tautiniuose kostiumuose. kėlimu.

m- nnr. ■ Šiemet sueina 800 metai, kai 
Suomijos tauta priėmė krikščio 
nybę. Pirmasis Suomijos apaš 
talas buvo Šv. Henrikas, kuris, 
padedamas Švedijos karaliaus 
pradėjo skelbti Evangeliją ir 
pakrikštijo nemažą suomių skai 
č,ių.

f Didingas Lenkijos šokis
Mazurka šokis kilęs iš lenkų provinci 
jos Mazovijos, kur jį seniau ratu šok 
davo šešiolika arba aštuonios poros. 
Per metų metus patyrę šokikiai nuolat 
keisdami jo formą paliko daugel šio šo 
kio variacijų — imamai šią baliaus šo 
kio formą, kuriuo dabar iškilmingai 
užbaigiami pokyliai.
Šis šokis kartu su kitais lenkų papro 
čiais ir kultūra gali turėti dideles reikš 
mės Kanados kultūriniame išsivysty 
me. Prisiminkite tai, kai galvojate apie 
savo tėvynę.

■ lai 1 • bolio — kūjo ir pjautuvo. Jie pavojaus atveju je tim tikrame ir lenktyniausite ginklavime su — kaip buvęs Jungt. AmerikosLaisvojo pasaulio kova SU komunizmu turi bendrą generalinį štabą, rajone.
' ’ r. , Maskva valdo arba duoda ins e vomiimictai dacidcm»< ’ ■> trukcijas 800 mil. žmonių vai į/O^NISTAl PASIREN

3. Komunistai kiekvienam ką nors pažada. dytojams. Komunistai labai ti SVIESTO
Komunostai nėra varžomi— varžymo... Mūsų pareigūnai — ksbaį.^?.°’ ^°.

nesulaikomi nei tiesos, nei tie tarnautojai, kuriems yra paves į1® shausiai lvy < o visus .... . • ■ ū • ’ j •
są įrodančių faktų. Jie vadina ta svetimų kraštų parama - Maskvos Įsakymus. Kada prem vo valdomų žmonių gyvenimo narni ir taip vertinami, kaip pa dai.
karą taika, vadina vergiją ir ti pagalba, vengia ir nenori dary Je5asx?Ialenk°va^ ar.dabartinis.standartą komunizmo politmia sakiskai turtingose Jungt. Ame priekaištauti silpnoms ir neut 
roniją laisve, o savo nevaržo ti pažadų, bijodami savų ir Chruščiovas Maskvoje nusiciau ms tikslams. Nors komunistų, nkos Valstybėse, kur žmones ralioms valstybėms už abejoji
mą eksploataciją ir išnaudoji sienio kritikų puolimo. Dar di, tai visame pasaulyje komu bendrai sudėjus, ekonominis gyvena tokioje prabangoje ir mą ir delsimą — atidėliojimą
mą — socialine teise. Komunis daugiau, tai mūsų propaganda mstai dievobaimingai nusisluos pajėgumas ir gamyba pasiekia pertekliuje, kokio žmonija nie prisijungti musų pusėm
t J aršiai bliauna ir n.,ola kn ni ir n^iaten^a įtikintito nosls- tlk 40 procentų laisvojo pašau kur kitur nėra mačiusi. IŠDAVIMAS IR APGAULĖ

DUODA PERGALĘ.
Panagrinėkime svarbiausias 

laisvasis pa

mumis, jūs iš provokuosite pas Valstybių armijos štabo šefas 
save namie revoliuciją". generolas Mattrew B. Rigg 

Mūsų pusė stato pirmoje vie way neseniai pasakė kongresui 
toje fizinį gerbūvį, o saugumą — kad „mūsų karinių pajėgų 
antroje vietoje ir niekur gyve santykis palyginus su mūsų 

Komunistai šaltai aukoja sa nimo standartai nėra taip garbi priešu nesikeičia mūsų nau 
Dėl to mes negalime

tai garsiai bliauna ir puola „ko nemoka ir nesistengia Įtikinti . .. - veržiasi'i nrieki ™ — • z - , • . ..
lonializmą“, o tuo tarpu jie pa netgi tų žmonių, kurie jau nau Laisvojo pasaulio stovykla Į*o, tačiau jie veržiasi į pnekĮ Nežiūrint musų pralaimeji 
tys grobia valstybę po valsty dojasi mūsų parama. Ką reiškia yra to viso priešingybė. Tai *r lenKtymauja visose ginxiavi mų, prezidentas Eisenhoweris 
hės, kraštų po krašto, įvesdami mūsų miliardai dolerių ridalių 1palaida^priežastis, kodri
fiTX'suSXS kolekcija' (LSX dukcij, vartotoju prekių (eon M Pralairai P?1"™
sias laisves kad to nenavvdėtu mūsų Hera valia iei palyginsi ksta bet kokio nors pasaulinio sumer goods) sąskaiton. Ir štai rindu, kad išlaidos išlaikyti ar nežiūrint augštesnių karinių 
Šias laisves, kad to nepavydėtų musų gera valia jei palyginsi nekalbant iau kokiu būdu, žiniomis paimto Dademrti didesni ginklavimąsi tradicijų, nežiūrint, bendrai pair nenorėtų nė viena is vakarų me su raudonųjų amžinos tai masto piano, nesąmone jau . .» r , pauengu aioesnĮ gmKiavimąsi . . » r
pasaulio valdomu kolonijų. kos pažadais ir „pie-ni-the aPie tikr? generalinį štabą ar mis is labai patnkmų šaltinių, per Ogesnį laiką privestų mus emus, geresnių ginklų, nežiu

Nėra svarbu ko iūs norėtu skv“ fpvraeu danguiel laiko politinę-karinę-ekonominę pla Sovietų Sąjunga sugena islaiky prje bankroto ir palaužtų — nnt milžiniškos pramonės pro Nėra svarbu ko jus norėtu sky (pyragu danguje) laiko P__._ V ti ir apginkluoti nemažiau 175 sužlugdytu mūsų ekonomiją. dukcijos, nežiūrint daugumos
i o Kai kurie vakarų sąjungininkų divizijas, 70 satelitinių divizijų Rezultate mūsu atsisakymo vandenynų ir jūrų kontrolė ir 
;;e§ kraštai nieko nenori ir neprisi Europoje ir nemažiau kaip 3 dau iau krei ti dėmesio—kon nežiūrint laisvojo pasaulio žmo 
J ----centruotis gynybos produkci nių išradingumo sugebėjimų.

/ Sovietų žmonės, nėra abejo jai, atrodo, kad Jungt. Ameri Admirolas Robert B. Car
Kiti kraštai flirtuoja ar nės, pasirinktų daugiau varto kos Valstybės nesugeba ir neiš ney, laivyno operacijų šefas

sirengę viską pažadėti, ir jei šiame lauke, šioje srityje męs Britanija daugina ^ir didina „ne o mažiau ginklų, bet negul jie pinti papraščiausiais ginklais kada laisvosios pasaulio tautos 

kiųs su raudonaisiais. būtų pasodinti kalėjiman ar su nčius Azijos sąjungininkus, ti nieko ir pasibaigti — sulauk
irniviiiMivT f wvciid Mes» amerikiečiai, sakome, šaudyti. Neseniai vienas sovie Dar daugiau, tai Jungt. Am. ti galo užmiršime (oblivion)^
vį? -H pi, io ° mes norime partnerių, o ne tų diplomatas būk tai pasakęs Valstybių ginkluotosios žemy arba skubėti ir bėgioti aplinkui
* I IR satelitų. Tai yra labai gražu ir savo kolegai amerikiečiui, kad no' pajėgos palieka mažesnės „uztaisinėjant - užkamšant at

VIENINGI. demokratiška, tačiau tai palie sovietų politika yra ginkluotis, negu tokios nedidelės Turkijos siradusias skyles pylimuose“
Jie yra laikomi ir jungiami ka mus dviem šuoliais užpaka ginkluotis ir ginkluotis. „Jei ir Jugoslavijos, ir mūsų kari (nebūtų sėkminga šiandien) ar

pasaulio valdomų kolonijų. kos pažadais ir „pie-i
Nėra svarbu ku jūs norėtu SKy ^pyiagu uaugujej lainu r~—v------- r -------------- r r— . . ~----------- ” V----------*

mėt — daugiau maisto, gėrės mu komunistinių rankų. Raudo navimo Įstaigą ar instituciją.J5 .apginKiuot i nemažiau 175 sužlugdytų musų ekonomiją, 
nio darbo, turėtumėt prieš ką nieji pažada viską pakeisti, o Kai kurie vakarų sąjungininkų •’ • a- aŪ i,a:„ Rezultate musų atsisakymo
nors asmeninį kerštą ar, ypatin mes pagrindinai žiūrime ir jieš kraštai nieko nenori ir neprisi P J .. m Z1 P daugiau kreipti dėmesio—kon 
gai, pageidautumėt visos nau kome laikytis ir remtis tuo kasjokių įsipareigojimų, dau m 0 J M' ,
jos pasaulio santvarkos — tai jau yra, o tas yra nepriimtina giau kaip jų pačių krašto gyny 
^raudonieji trimitininkai“ ir nepakankama — nepatenkina. 1 . .... - - .
(„raudonieji bliovėjai“) yra pa na šimtų milionų žmonių. Taip žaidžia neutralumu arba kaip tojų prekių ir daugiau maisto, gali įvykdyti pristatyti ir aprū įspėjo, kad jau artinasi laikas, 
sirengę viską pažadėti, ir jei šiame lauke, šioje srityje męs Britanija daugina ir didina „ne o mažiau ginklų, bet negul jie pinti papraščiausiais ginklais kada laisvosios pasaulio tautos 
ne šiandien, tai tikrai rytoj... esame sumušti dar karo nepra oficialius kontaktus ir santy išdrįsta tai pasakyti — už tai mūsų pusiąugyvus ir bėdoj esą privalės apsispręsti —— nedary 
Jie ne vieno nepraleis nepaste deję. 
bėto... Ir taip Hitleris tvirtino 
—kuo didesnis melas, tuo dau 
giau jis limpa..,

Įš kitos pusės, Jungt. Ame 
tikos Valstybės pažada netgi j- 
mažiau negu gali, bet daro, vy drauge vieno bendro tikslo — lyje mūsų priešo, nes mes nie jūs, amerikiečiai, to nedarysite nės oro pajėgos — aviacija, ti ha „imtis priemonių, sumažinti 
kdo pažadus. Tiesos respekta pasaulio nukariavimo ir užval kuomet nežinome kuriais mūsų ir nebūsite atitinkamam apsigin ketina, gali būti mažesnės ir spaudimą į pylimus . Kokių 
vimas yra ne vienintelė priežas dymo. Jie galvoja, kalba, dirba grupės nariais - sąjungininkais klavimo lygyje, tai mes užpul menkesnės už Sovietų Rusijos priemonių reikia imtis. Aišku, 
tis to mūsų susilaikymo ir susi ir kovoja jungiami bendro sim mes galime pasitikėti bėdos ar sime jus. Jeigu jūs laikysitės oro pajėgas. To viso pasėkoje Nukelta į 6-tą psl.

4.
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PASTABOS APIE 1954 METU
LIETUVIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA 

ALOYZO BARONO „ANTRASIS KRANTAS”.
(Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 5 132 psl.)

Tai antroji Aloyzo Barono Kokie gi tie ženklai, leidžia 
novelių knyga. Pirmoji (Žvai spėti, kad Aloyzas Baronas at
gždės ir vėjai) pasirodė 1951 
metais ir mūsų kritikos buvo 
sutikta, nors ir su tam tikrais 
rezervais, palankiai. Aloyzas 
Baronas nėra vienas iš tų rašy 
tojų, kuriam pripažinimas ir pa 
sisekimas būtų lengvai glėbin 
nukritęs. Tačiau, jis yra taip 
pat vienas iš tų, tam tikra pras 
me, laimingųjų, nes talento 
jam nei vienas kritikas nėra nu 
neigęs. Ir kiekviena nauja kny 
ga šio atkaklaus ir dinamiško 
naujakurio akmenuotoj ir vege 
tuo-jančioj mūsų raštijos žemė 
je yra tartum aštrus ir atkaklus 
žodis: aš tebegyvas! Reikia su 
tikti, kad Baronas yra tikrai at 
kaklus, ir pagarbos vertas, atei 
vis mūsų prozon. Dar daugiau: 
kad jis, nors ir labai skaudan 
Čia širdim, moka priimti 'pralai 
mėjimą ir kietą pamokymo ak 
menj, kad jis iš lėto, bet užtik 
rintai, ateina. Ateina, kad pasi 
liktų.

„Antrasis krantas“, mūsų 
manymu, šalia jau daug kartų 
minėtų nedateklių ir tos pačios 
monologiškos ir filosofuojan 
čios autoriaus kalbėjimo manie 
ros rodo taip pat kaikurių nau 
jų žymių, žymių, rodančių, kad 
Baronas jieško kelių išeiti iš su 
kaustyto rato, iš tos, save patį 
žudančios, perpetuum mobile 
inercijos. O tai yra pirmasis 
žingsnis j savo žemę, pirmasai 
tikras ir tvirtas žingsnis ant 
kieto vieškelio, kuriuo nueina 
žmonės, Dievo pašaukti ilgai 
ir gražiai kelionei. Gali būti, 
kad tai subjektyvus, labai sub 
jektyvus, žvilgsnis, kad tai, ką 
atradome „Antrajam krante“, 
tėra perskaityta tarp eilučių ir 
perskaityta drąsos ir laimės lin 
kinčia širdim, bet tebūna taip. 
Literatūrinė kritika nėra mate 
matinių formulių tikslumu ope 
ruojanti mokslinė doktrina, jo 
je yra daug vietos palikta intui 
tyviems sprendimams, kurių 
teisingumą matuoją ir seikėja 
kiti žmonės, po mūsų ateiną ir 
turį galimybių palyginti ir pa 
tikrinti tariamų ir tikrųjų ver 
tybių autentiškumą. Nebūtu 
me teisūs prieš save, jei nepasa 
kytume šito įspūdžio: jauno ra 
šytojo kova už savą žodį yra 
pradėta. Juoba, kad šituose pa 
čiuose puslapiuose esame pa 
kartotinai nurodinėję tam pa 
čiam rašytojui, mūsų giliu jsi 
tikinimu, gręsiančius pavojus 
ir, utilitaristinių recenzentų ap 
robuotą, šabloną, negailestin 
gai išsemiantį jo nekasdienišką 
vitališkumą.

randa savo žodį ir kelią? Pir 
miausia: charekterių pristaty 
me autoriaus pasitraukimas i 
antrąjį planą. Baronas čia lei 
džia jau daug daugiau kalbėti 
ir veikti patiems veikėjams, ne 
siverždamas pats-už juos kalbė 
ti ir veikti. Kita pažymėtina 
ypatybė „Antrąjam krante“ — 
kondensuojama frazė dialogue 
se ir monologuose. Tiesa, esą 
ma čia ir, seniau praktikuotų, 
nutęsimų, bet jų daug mažiau, 
o džiuginanti autoriaus pastan 
ga sutraukti sakinį ir apvalyti 
nuo nereikalingų smulkmenų 
sutinkama kiekvienoj novelėj. 
Teigiamas dalykas šioj knygoj 
ir tematinis įvairumas, auto 
riaus stipriai negližuotas, pa 
vyzdžiu, „Žvaigždėse ir vėjuo 
se“. Bendrai, „Antrąjam kran 
te“ Aloyzas Baronas įtikina 
mus, kad yra pradėjęs skirti sa, 
vo kūrybinio ^elio vingiuotas 
užuolankas, nuvaikščiojamas 
ar tai nesąmoningai pasiklydus 
arba ir sąmoningai pasinėrus 
kalbėjimo entuziazman, nuo tie 
saus ir užtikrinto žingsnio, žen 
giamo aiškiai žinant, kuriam 
tikslui ir kiek toli bus einama. 
Kitaip kalbant, iš nuoširdaus, 
bet nerūpestingai egocentriš 
ko, jaunatvės mėtymosi eina 
ma į subrendusio žmogaus pa 
šaukimą, gerai ir ilgai išnešio 
jus svajotąjį paveikslą ir rūpės 
tingai telkiant visą kūrybinę 
energiją, tiktai šiam vienam ir 
vieninteliam to paveikslo įkūni 
jimui žodyje.

Ir dabar, Aloyzo Barono 
knygoj atradus tokias posūkio 
metmenis, tokį tikrą žvilgsnį sa 
von kūrybon, daugelis dalykų 
ir ankstyvesnėse jo knygose 
nušvinta kita šviesa. Ir, norime 
tikėti, kada nors pasirodžius 
Aloyzo Barono knygai, ištiki 
mai tiktai tikram ir tvirtam ra 
šytojo pašaukimui, bus galima 
nuoširdžiai ir be spekuliatyvi 
nių pataikavimų (kokių šis au 
torius buvo susilaukęs, po pir 
mų knygų, iš saldžialūpių mū 
sų literatūros laidotuvių direk 
rorių) jam pasakyti, kad jis at 
kakliai ir vyriškai atėjo sunkiu, 
ne rožėm klotu keliu, rftūsų že 
mės pasakotojų ir žodžio meis 
terių būrin. Tada ir šios kny 
gos vardas bus jam ir mums 
simboliškas vardas peržengtų 
duobių ir nugalėtų sūkurių — 
Antrasis krantas.

KULTURIA/E^KRQA/IKA STl l,EVlGYVEMM*s ir veikla
NEBETURIME „KNYGŲ LENTYNOS”.

tuos leidinius 
persiuntė Pas. Liet. Archyvus. 
Leidinių vertė 279,75 dol., tad 
leidimo nuostolis yra 97,42 d.

Liet. Bibliografijos Tarnyba.
PABALTIEČIŲ KONCER 

TAS PARYŽIUJE.
Lietuvių, estų ir latvių bend 

ruomenių vadovybės sutelkti maldomis, kurias atlaikė kun. 
nėmis jėgomis suruošė koncer Urdzė. Atidaromąjį žodį paša vių studentų Vokietijoje pasi 
tą. Koncerto programą atliko kė VLSS CV pirm. Pr. Jurkus, naudojo ta palankia proga da 
lietuvių, estų ir latvių meninin Jis taip pat vedė ir viso suvažia lyvauti suvažiavime, nors pora 
kai, gyvenantieji Paryžiuje, vimo programą. Šį kartą šuva mėnesių prieš tai visi buvo 
Smuikininkas St. Užpuolevi žiavimo tema buvo „generaci kviečiami ir raginami atvykti, 
nių ir tuo įnešė lietuvio meni jos problema". Iš prominentiš Lietuvių studentų suvažiavimą 
čius išpildė keletą klasikų kuri kesnių svečių, dalyvavusių ati' taip pat atidarė pirm. Pr. Jur 
ninko dalį į šį bendrą pabaltie daryme paminėtini Vokietijos kus. Čia taip pat buvo kviečia 
čių koncertą. Į koncertą atsilan Pabėgėlių ministerijos asmenį mi kalbėtojai, kurių pirmasis 
kė gausus būrys pabaltiečių ir uis referentas Dr. Wolfrum ir kalbėjo MLT pirm. E. Simonai 
jų bičiulių prancūzų.

„NEPR. LIETUVOS” 
BENDRADARBIS
Lietuvos kariuomenės

Š. m. I pusm. Vlikas davė lei vyr. leitenantas Jurgis Skar 
dimui 488 dol., išleista bendra žinskas, gyvenantis Sault Ste 
darbių atpildams, spaudai, paš Marie, Ont., gavo Kanados pi 
tui, administracijai 486,67 dol. lietybę ir ta proga atlietuvino 
Grąžinta ALT (Vilko depozi savo pavardę į Skardis, 
tan) 1.33 dol. ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pajamų buvo tiktai 109,50 Nelė Mazalaitė. NEGESTIS. 
dol., surinktų iš prenumerato Romanas. Išleido Lietuvių Kny 
rių ir už parduotus senesnių gos Klubas. 1955 m. Spaudė 
metų numerius. Bet KL gavo „Draugo“ spaustuvė. Dail. J. 
62 knygas ir brošiūras, 246 Nr. Pilipausko aplankas. Kaina 2 
Nr. žurnalų, 865 Nr. Nr. laik dol. 206 pusi.

Vlikas pasiūlė Liet. Bibliog raščių ir visus 
raf. Tarnybai, kad ji atsiųstų 
„Knygų Lentynos“ leidimo iš 
laidų sąmatą II pusm. Tačiau 
LBT rado reikalingu jau galu 
tinai atsisakyti nuo- biuletenio 
leidimo net nelaukiant metų pa 
baigos. Knygų leidyklos seniau 
prisiųsdavo- bemaž visus savo 
leidinius, dabar gi žymi daugu 
ma leidinių nesiunčia. Pasitikę 
ti leidinių aprašymu iš jų pami 
nėjimo spaudoje negalima. Lė 
šų knygoms įsigyti LBT netu 
rėjo, neturi ir nesitiki, kad pa 
vyktų gauti ateityje. Taigi bus 
išleistas biuletenio nr. 5 — 6 
(1955 m. gegužės-birželio m.), 
o Vlikas paprašys Amer. Liet. 
Tarybą, kad ji sugrąžintų per 
mokėtus prenumeratos pinigus 
(JAV irKanadoje 75 et., ki 
tuose kraštuose 50 et.) prenu 
ratoriams.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 
VOKIETIJOJE.

Kaip kiekvienais metais, jas ir kvietė visus dalyvius at 
taip ir šiais įvyko pabaltiečių kreipti tinkamą dėmesį į jų 
studentų suvažiavimas rugpjū svarbą. Suvažiavimą uždraė 
qio 5, 6 ir 7 d. d. Annaberge Pr. Jurkus, 
prie Bad Godesbergo. Dvi pir 
mosios dienos buvo skirtos vi 
som trim tautybėm bendrai, o 
trečioji kiekvienai atskirai.

Suvažiavimas prasidėjo pa

Trečią suvažiavimo dieną, 
susirinko kiekvienos tautybės 
suvažiavimo dalyviai atskirai 
saviems reikalams aptarti ir pro 
blemom spręsti. Reikia apgai 
lestauti, kad maža dalis lietu

buv.

' .... '

CINZANO
_____

Vermouth
GARSUS PASAULYJE... NUO 1816

IMPORTUOTAS IŠ ITALIJOS

DABAR...PIRMA KARTA.
GAUNAMAS KANADOJE!

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

£

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!! vINjlA

vokiečių studentų organizacijų tis. Jis prašė atkreipti daugiau 
atstovai. Iš lietuvių pusės daly dėmesio į mažlietuvius; jų ne 
vavo MLT pirm. E. Simonai stumti, bet traukti prie savęs.

, tis, maj. A. Gintautas ir muz. — 
’ Banaitis.

Įvadinę paskaitą skaitė Paul, 
Ad. (Arbeitsgemeinschaft der 
Exilstudentenverbaende) pir 
mininkas. „Tai yra pirmas kar 
tas, kada vakarai susiduria su 
įvairių rūšių žmonėmis iš vidų, 
rio ir rytų Europos’’, pasakė 
Paul. Vakarai iki šiol pasitenki 
nę tikėdami, kad rytai dvasia 
seką vakarus kultūrinėje srity 
je. Šis tikėjimas esąs šiuo metu 
jau atgyventas dalykas. Tūks . .
tančiai intelektualų, kurie šian lygy- Tačiau turint mažai lai 
dien laisvąjame pasaulyje vei ko, balsų dauguma šis reikalas 
kia, esąs geras vidurio ir rytų buvo atidėtas iki sekančio šuva 
Europos kūrybinės jėgos įrody žiavimo, pavedant CV paruoš 
mas.
pė dėmesį į generacijos proble 
mos aktualumą. Niekur nesąs 
generacijų skirtumas šiandien 
toks didelis, kaip tarp trėmti 
nių jaunimo. Baigdamas Paul 
pabrėžė, kad šį suvažiavimą rei 
kia vertinti kaipo tautų sugyve 
nimo faktorių. Jis tarp kitko sa 
vo trumpoje kalboje paminėjo: 
„Mes kovosime ir toliau už lais 
vę ir teisę“. Septyniasdešimt 
milionų tautai negalinti būti ki 
tokia teisė, kaip ir dviejų milio 
nų tautai, pabrėžė profesorius.

Suvažiavimo dalyviai išklau 
sė taip pat gana įdomių paskai 
tų, kurios nebuvo susijusios su 
pagrindine tema. Tarp jų pami 
nėtina paskaita apie įvairias 
1939 metų vasaros sutartis, ku 
riose daugiau ar mažiau lietė kuris jau 6 metai, kai profeso 
Pabaltijo valstybes. Buvęs tuo riauja Aleksandrijos universi 
metu Estijos min. pirm. p. Sel tete — Egipte, liepos 6 d. atvy 
ter papildė šią paskaitą dar sa ko Paryžiun. Jau kelinti metai, 
vo asmeniškais atsiminimais, kai prof. Greimas vasaros me 
Muz. Banaičio paskaita apie tu dėsto Sorbonos universiteto 
naujųjų pabėgėlių pasaulį iš Prancūzų Kultūros ir Civiliza 
sovietų valdomų kraštų. cijos Kursuose.

Baigiant suvažiavimą, buvo Prof. Greimas Gallimard lei 
daromi įvairūs pranešimai. Ta dyklos yra pakviestas paruošti 
proga p. E. Simonaitis perskai prancūzų kalba lietuvių litera 
tė pavergtų tautų atstovų su tūros apžvalgą enciklopedinio 
važiavimo Strasburge rezoliuci pobūdžio- leidiniui.

Paskutinis kalbėjo dr. žars 
kus, ragindamas studijuoti vi 
sas sritis vienodai, tiek mokslą, 
tiek politiką. Baigdamas jis pa 
linkėjo visiems vienybės bei to 
lerancijos.

Po to buvo svarstomi ir spre 
ndžiami įvairūs Vokietijos Lie 
tuvių Studentų Sąjungos reika 
lai. Pirmininkauti buvo pa 
kviestas p. Norkaitis jr. EJftda 
rius Centro Valdybai praneši 
mą, prieita prie VLSS statuto 
pritaikymo prie dabartinių są

Toliau kalbėtojas atkrei ti projektą.
Nutarta dabartinės CV-os ka 

denciją pratęsti iki sekančio su 
važiavimo, kuris numatomai 
įvyks vėl tuo pačiu laiku se 
kančiais metais.

Buvo dar kalbėta ir diskutuo 
ta įvairiais kitais sąjuhgos rei 
kalais.

Suvažiavimo užbaigimui bu 
vo surengtas gana vykęs kon 
certas ir jaukios nuotaikos ba 
liukas su pasilinksminimu.

Bonnos vokiečių spauda pa 
lankiai atsiliepė apie pabaltie 
čių studentų suvažiavimą. Lai 
kraštis „General-Anzeiger“ pa 
talpino nuotrauką ir suvažiavi 
mo atidarymo aprašymą.

K. Dikauskas.
PROF. DR. A. J. GREIMAS,

ERNEST HEMINGWAY

Katė
Literatūrinę Nobelio premiją gavęs amerikietis E. 

Memingway ėmė rašyti tuoj po pirmojo pasaulinio karo, 
ir jo romanuose iškilo naujas žmogus: toks, kurs fiziš 
kai išgyvena pasaulį. Kad jo knygų veikėjai yra daugiau 
šia medžiotojai, boksininkai, matadorai, kariai, taigi žmo 
nes, kurie visad yra mirties pavojuje. Jie grumiasi ir 
miršta, ir tuo viskas baigiasi. Tik paskutinėse savo kny 
gose rašytojas pasuko jau savo žmones prasmės jieškoti.

Antra jo kūrybos ypatybė — stiliaus paprastumas, 
dialogų netūralumas.
Viešbutyje tebuvo sustoję tik du amerikiečiai. Jie nepa 

žinojo žmonių, su kuriais susitikdavo laiptuose, išeidami iš 
kambario ar grįždami. Jų kambarys buvo trečiame augšte, 
į jūros pusę. Iš jo taip pat buvo matyti viešasis sodas ir karo 
paminklas. Kai geras oras, ten visad būna koks nors dailinin 
kas su pastovu. Dailininkai mėgdavo tai, kaip čia palmės iš 
augusios, ir tas šviesias į sodus ir jūrą atgrįžtų viešbučių 
spalvas. Italai iš tolo atvažiuodavo pažiūrėti karo paminklo. 
Jis buvo nuliedintas iš bronzos ir lietaus metu blizgėdavo. 
Dabar lijo. Nuo palmių lašėjo lietus. Vandens valkos telkšo 
jo ten, kur stovėdavo dailininko pastovas. Lietaus metu jū 
ra ilgu ruožu atslūgo, sugrįžo atgal į krantą ir vėl ilgu ruožu 
atslūgo vis lietaus metu. Nuo- karo paminklo iš aikštės 
dingo automobiliai. Kavinės tarpduryje ties aikšte stovėjo 
padavėjas, žiūrėdamas į tuščią aikštę.

Amerikiečio žmona stovėjo prie lango ir žiūrėjo. Lauke, 
tiesiai ties langu, po vienu aplytu žaliu staliuku, lindėjo ka 
tė. Katė bandė taip susiriesti, kad jos neaplašėtų.

— Einu apačion ir pasiimsiu tą katytę, — tarė amerikie 
čio žmona.

— Aš nueisiu, — pasisiūlė iš lovos jos vyras.
— Ne, aš pati. Vargšė katytė bando vis po stalu išlikti 

nesulyta.
Vyras skaitė toliau, gulėdamas atsirėmęs į dvi pagalves 

lovos kojūgaly.
— Nesusilydyk, — tarė vyras.
Žmona nusileido laiptais, ir viešbučio savininkas atsisto 

jo ir nusilenkė jai, kai ji ėjo pro raštinę. Jo- stalas buvo pa 
Čiame raštinės gale. Jis jau senas ir labai augštas žmogus.

_ II piove, — tarė amerikiečio žmona. Ji mėgo viešbu 

čio savininką.
— Si, si, Signora, brutto tempo. Labai blogas oras.
— Jis stovėjo už stalo pačiame gale to apniūkusio kamba 

rio. Amerikiečio žmona mėgo tą nežmonišką rimtumą, kuriuo 
jis išklausydavo skundus. Ji mėgo jo garbingą elgseną. Ji 
mėgo tą būdą, kuriuo jis stengėsi patarnauti jai. Ji mėgo tą 
išraišką, kuri rodė, kad štai jis jaučiasi kaip tikras viešbučio 
savininkas. Ji mėgo susenusį, sunkų jo veidą ir dideles ran 
kas.

Neslėpdama to savo pamėgimo, ji atidarė duris ir žvilg 
terėjo. Lijo dar smarkiau. Gumine kepure vyrąs tuščia 
aikšte ėjo į kavinę. Katė turėtų būti dešinėje pusėje. Ji ga 
lėtų palįsti pastogėn. Kai ji taip stovėjo tarpduryje, užpaka 
lyje kažkas ištiesė skėtį. Tai mergina, kuri aptarnauja jų 
kambarį.

— Tamsta nesušlapk, — šypsosi ji, prakalbėdama ita 
liškai. Aišku, viešbučio savininkas atsiuntė ją.

Tarnaitė laikė skėtį, o ji ėjo žvyruotu taku iki savo lan 
go. Lietaus nuplautas iki šviesaus žalumo, stovėjo ten sta 
liukas, bet katė buvo dingusi. Staiga ji pasijuto prislėgta. 
Tarnaitė žiūrėjo į ją.

— Ha perduto qualque cosa, Signora?
— Čia buvo katė, — tarė amerikietė.
— Katė?
— Si, ii gatto.
— Katė? — nusijuokė tarnaitė. — Katė lietuje? 

norėjau jos. Aš norėjau katytės.
— Taip, — tarė ji, — po stalu. — Tada: — Ak, aš la.
Kai ji kalbėjo angliškai, tarnaitės vedas įsitempė.
— Eime, Signora, — tarė ji. — Reikia eiti vidun. Su 

šlapsite.
— Taip ir man rodos, — tarė amerikietė.
Žvyruotu taku jos grįžo ir įėjo pro duris. Tarnaitė liko 

dar lauke skėčio sutraukti. Kai amerikietė ėjo pro įstaigą, 
padrone nusilenke iš už stalo. Amerikietė pasijuto labai ma 
ža ir viduje ji lyg susitraukė. Padronė vertė ją jausti savo 
mažumą ir tuo pačiu metu justi savo vertę. Akimirksniu ji 
pasijuto esanti reikšmingiausia vertybė. Ji užkopė laiptais. 
Atidarė kambario duris. Jurgis lovoje tebeskaitė.

— Ar suradai katę? — padėdamas knygą paklausė.
— Dingo.
— Nuostabu, kur jų. nuėjo, — tarė jis, ilsindamas nuo 

skaitymo pavargusias akis.
Ji atsisėdo lovoje. .

— Taip labai man reikėjo jos. Aš norėjau tos vargšės 
katytės. Nekoks juokas ten tai vargšei katytei būti lauke per 
lietų.

Jurgis vėl skaitė: (
Ji nuėjo ir atsisėdo prieš tualetinio staliuko veidrodį ir 

žiūrėjo į raniknį veidroduką. Žiūrinėjo į save iš vieno šono, 
paskui iš kito. Paskui apžiūrinėjo galvos užpakalį ir sprandą.

— Ar tu nemanai, kad būtų gerai man atsiauginti ii 
gus plaukus? — paklausė ji, vėl žiūrėdama į savo veidą iš šono.

Jurgis pakėlė akis ir žvilgterėjo į jos sprandą, trumpai 
nukirptą, lyg berniuko.

— Man patinka taip, kaip yra.
— Man jau nusibodo, — tarė ji. — Man nusibodo ta 

lyg berniuko išvaizda.
Jurgis lovoje pakeitė padėtį. Jis nenusuko nuo jos akių 

nuo pat to laiko, kai tik ji prakalbėjo.
— Tu labai puikiai atrodai, — tarė jis.
Ji padėjo ant staliuko veidrodį, nuėjo prie lango ir žiū 

rėjo. Jau temo.
— Aš noriu savo plaukus susišukuoti, augštyn taip ly 

giai ir priploti prie galvos ir užpakaly susimegzti didelį maz 
gą, kad galėčiau jausti, — tarė ji. — Noriu katytės, kad ji 
sėdėtų čia ant mano kelių ir murktų, kai glostysiu.

— Taip? — atsiliepė Jurgis iš lovos.
— Ir aš noriu valgyti iš savo sidabrinių indų ir noriu, 

kad būtų uždegtos žvakės. Ir aš noriu, kad būtų pavasaris, 
ir aš noriu šukuotis plaukus prieš veidrodį, ir aš noriu katy 
tės, ir aš noriu naujų drabužių.

— Ak, nutilk tu ir pasiimk ką nors skaityti, — tarė Jur 
gis. Jis vėl skaitė.

Jo žmona žiūrėjo pro langą. Jau buvo gana sutemę, ir 
tarp palmių vis tebelijo.

— Vis tiek aš noriu katytės, — tarė ji__ Aš noriu ka
tės. Jei aš negaliu turėti ilgų plaukų ar šiaip ko nors, tai 
katę galiu turėti.

Jurgis nebesiklausė. Jis skaitė savo knygą. Jo žmona 
žiūrėjo pro langą, kai aikštėje sužibo šviesa.

Kažkas pasibeldė į duris.
— Avanti, — tarė Jurgis. Jis pakėlė galvą nuo knygos.
Tarpduryje stovėjo tarnaitė. Ji laikė didžiulę rainą ka 

tę, stipriai prispaustą prie savęs ir kabaldžiuojančią šalia 
jos kūno.

— Atsiprašau, — tarė ji, — padronė liepė man atnešti 
šitą Signorai. Išvertė K. Barėnas.
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- Kitas reikalas, kad radiofone

MŪS?V ^PORTAS
LEONASKRŽpIlM5AKOMANDisP!R^

1956 metų Olimpiniai žaidi sios atletikos pirmenybėse 
mai jau nebetoli. Atrodo, kad joks (Naujokas?) 200 m 
ir Australijoje gyveną lietuviai mą laimėjo per 22,1 sek. 
turi progos patekti į šio. kraš 
t_ ------ __ _ ___________ ______  __ r - -
nomis, buvęs Victorijos krepšį Europos rinktinės ir Anglijos dos. Iš kitos pusės — visuome 
nio treneris Leonas Baltrūnas, baigėsi senojo kontinento lai n®.s daugybė pageidavimų bei 
kuris trejus metus su pasiseki mėjimu net 4:1. Nuo šių rung reikalavimų. Pagaliau, Valsty 
mu išvedė Victorijos rinktinę tynių FIFA reiktų atsisakyti, b^s Kontrolė... Būdamas „sava 
Australijos nugalėtoju, buvo nes jau buvę mokiniai (Euro mokslis“ (konservatorijos rei 
užklaustas Australijos mėgėjų pa) pralenkė savo mokytojus, kalui išleikęs 4 kl. egzaminus) 
krepšinio unijos sekretoriaus, a nraėiusius Falvbės laikus ne *r Išsilavinimą (gana gerą) įgi 

jęs tik gyvenimo eigoj, dau 
giau muzikos, teatro sferose, 
aišku, atsidūręs tokiose politi 
nio pobūdžio pareigose, susiju 
siose ir su administracine ruti 
na, neišvengdavo įvairių „liap 
susų“ ir konfliktėlių. Kiek ži 
nau, ne tiek valdžios sluogs 
niuose, kiek įvairių radiofono 
bendradarbių tarpe buvo opi 
nija, kad direktorius yrą pui

— Dar vienas rekordas šuo kus žmogus, bet kartais nesusi 
miO' Karvonen 3000 m, kliūti gaudo, kaip ką reikia padaryti, 
niame 8 min. 45,4 sek. Čekas Ąpje Zabarauską šiuo požiūriu

rektorius, viceministeris, minis 
Nau teris. Na, netiesiogiai, žinoma 
bėgi ir užsienių ir vidaus reikalų mi 

nisterijos įstaigos galėdavo pa 
_____  t J — Anglijoje, Belfaset, įvy reikšti pretenzijų dėl informaci 

to olimpinę ekipą, šiomis die kusios futbolo rungtynės tarp nės programos, dėl propagan

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.

Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel —- Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IS NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.
krepšinio unijos sekretoriaus, o praėjusius galybės laikus ne 
ar sutiktų būti kandidatu Aus verta jau ir prisiminti.

— Vengras Iharos 1500 m. 
bėgime pasiekė naują pasauliui 
rekordą, sukoręs šią distanciją

1
tralijos krepšinio rinktinės tre 
nerio postui. Sutikimas buvo 
duotas. Nė kiek neabejojama, 
kad į Australijos olimpinę krep er 3 min. 40,8 sek., tuo pačiu 
Šimo komandą žaidėjais pateks pataisydamas senąją australie

• bętuviai: Ignatavičius į® čjo Landy pasekmę net 1 sek.
Adelaidės ir Darginavičius iŠ Vengrai Helsinki ir laimėjo 
Melbourne. Galimas dalykas, lengvosios atletikos rungtynes 
kad ir kitų valstybių krepšinio su suomiais 120:92. 
komandų sudėtyse rasime lietu — - - -

mio Karvonen 3000 m. kliūti audo ką reikia padaryti. liuna* ^ngesi pats kaip nors 
STALO TENISAS niame 8 min. 45,4 sek. Čekas Xpie Zabarauską Šiuo požiūriu nustatyt\ kokią nors „logiką

Šiemet stalo tenisu susidomė ^rta_d!sko,.nleJt™e ;_56ČL” radiofono bendradarbių opinija na- be abeJ°> neidavo ir nesu 

jimas itin didelis. Kovo turimų _

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Plim. B.

i
S

SAULT STE. MARIE, Ont.
PLIENO DARBININKAI NUBALSAVO 

NESTREIKUOT1.
kiems jo sumanymams nendrė Liepos mėn. pabaigoje mūsų kęs balsavimo rezultatų. Prisi 
jo pritarti, arba akrtais ir jam didžiausioje miesto darbovietė laikydamas senos lotyniškos pa 
pasitaikydavo aiškių „liapsu Je> „Algoma Steel“ vos išveng taries „de mortuis nil nisi bo 
sų“. Jis stengėsi laikyti vadžias ta didesnio masto streiko. Ko num“, šios korespondencijos 
tvirtai“, bet pats jautė, kad ne mpanija įpykdė taip vadina autorius susilaiko nuo bet ko 
labai sklandžiai sekasi.’ Visgi, muosius „maintenance“ darbi kių komentarų ar asmeninės 
jei jo vadovavimas radiofonui’ ninkus, į kurių grupę įeina me nuomonės pareiškimo apie mi 
būtų kažkur ,toli išėjęs iš re chanikai, elektromechanikai, rusįjį. Vietinėje spaudoje bu 

s čiau, ne pavarytas, o ,*,atitrauk žimo rėmų“ politiniu požiūriu, kranų taisytojai ir kiti, neišmo vo net pasigirdę balsų ,kad šis

--------- --- --- ---------- -y-- 1 UUU UtUUl UUU1 UlU VMixnju , , - .
... .................... (Europos rekordas) ir švedas buvo buv0 paiankesnė: netrū pratimų: arba kartais nepatai 

dviejų stalu iau nebeužtenka Landstrom šuolyje su kartimi ko ir tam neį tolerantiškumo, kydavo, reiškia kas nors ir pui
uviejų sraių jau neoeuztenKa. A 47 kiems 10 sumanymams nenorė
Netrukus numatoma pravesti 
vyrų ir moterų žiemos turnyrą.

1955 111. XZAX XXXX.XXJ. * — .
bėms Kovas registravo į A. kla P° Pusryčių visa ekipa dingo is ir sklandžiau praeidavo pro ad 
sę vyrų ir moterų komandas, viešbučio; atsirado po kelių ge ministracines painiavas. 
Vyrų komandą sudaro: V. Kar rl^ valandų su naujais kostiu j gįenūnas iš radiofono di 
pavičius (kapitonas), V. Bin mais» batais, kaklaiaisčiais, rektOriaus pareigu tapo^ šaky 
kauskas, R. Liniauskas ir Ber marškmiais... — tarpe 25 as _____ ______ . „ ___ _ . ......... .. ..... .. ..... ,
notas. Moteris atstovauja N. h?6111? ekspedicijos nebuvo nei tas„ daugįau dįl tu administra tai gal būtų kilęs kitoiko pobū kėdama už Dominijos dieną ne streikas buvo komunistų inspi 
Gudeikaitė, Z. Šliafertaitė ir vien° žurnalisto. Propa cįnių neskiandumų‘ kurių ilgai džio konfliktas. Tokio konflik dirbusiems atlyginimo ir dar ruotas, bet tuo reiktų' suabejo 
V. Laukaitienė (kapitonas). aParat% atstovavo ti nįuį susidarė. Didžiausias jo ne to nebuvo, jei po Radiofono Di pasiųsdama jiems raštiškus įs ti.
Stalo teniso sekcijai su atsidė , ASS agentūros asmuo 11 ra susipratimas politinėj srity bu rektoriaus pareigų jis buvo įsta pėjimus. Viršpaminėtoji darbi 
jimu vadovauja Br. Šaltmiras. 10 Pranesėjas. ... . . . . l j 1

TRUMPAI Iš VISUR
. ' I Sov. Sąjungos futbolo ri garbę priimti mūsų jaunuo

rinktinę, kaip kandidatas yra sius sporto entuziastus. J V-tų <Okrrrr PRirPrS
minimas Maskvos Spartak var jų Š. Amerikos lietuvių sporti 1 1 pAl °
tininkas Tiškus. Ypatingai grą nlų žaidynių antrojo rato var PASIRODYMAI, 
žias rungtynes jis yra sužaidęs žybas, įvykstančias rugpjūčio Skulptoriaus Antano M on 
prieš Italijos meisterį Milane. 20—21 dienomis, čia suvažiavo čio ir jo žmonos Florence rū 
kurias laimėjo maskviečiai 3:0 per 100 mūsų sportininkų iš pėsčiu ir pastangomis Paryžių 
pasekme. Prieš rungtynes vi Amerikos didžiųjų lietuvių ko je aktingai reiškiasi lietuviu 
si iatlai buvo apdovanoti ver lonijų išmėginti savo jėgas len tautinių šokių grupė. Gegužės 
tingais foto aparatais ir. . . „sa gvojoje atletikoje, plaukime, 23 d. Mončio vadovaujama gru 
mavorais“. stalo tenise ir futbole. Šias žai pė, kurią prancūzai vadina „Pa bendrose parodose.

— Dar viena lietuviška pa dynes vykdė Vid. Vakarų Spor ryžiaus Lietuviai“, dalyvavo jų „u -j- —. . ------  -- =- - «
varde minima Vokietijoje, kur to apygarda per organizacinį folkloro šokių vakare, suruoš vo suruošta Palais Royal Ko 2500 darbininkų apleido darbą Galų gale, kas ten žino, gal
universitetų komandų lengvo ir varžybinį komitetą. tame pagerbti atsilankymą Pa miteto, Antroji — „VH-asis arba buvo pasiųsti namo dėl su čia viskas yra tiktai valdybos

ryžiuje švedų tautinių šokių Piešinių ir Akvarelių Salonas“ paralyžuotos fabriko veiklos, „augštasis pilotažas“, sukėlus
n * mi i-k-vs/i a c adic AAIDI1CI mm* d i r i in m a grupės — „Brage Gille“. Pro buvo suorganizuota Modernaus Darbmmkų susirinkimas nusp triukšmą, rasti proga atsisaky
PAPILDYMAS APIE MIRUSĮ JUOZĄ BIELIŪNĄ. gramoje dalyvavo1 dar dvi pran Meno Muzėjaus. 1 1 " 1 1 ‘

P. V. Rastenis, artimai paži muno. Buvo spėjama, kad jis cūzų šokių grupės. Vakaras __ ^kulntnriim Antanas sustreikuoti visam fabri
nęs J. Bieliūną, patiekia šių pa nusiskandino, ar nuskendo, ar įvyko didžiulėje gimnastikos Mnnčvs «avn kūriniu huvn iš ku* ar apleidusiems darbą grįž -L.L... -V .... su5i„>uliavo nusiskandini Ulėje, papuoštoje PMnctaljM, Gr>žim° ■“’«> > i '7.

r gal buvo pagautas ar nu Švedijos ir Lietuvos vėliavo n’^Gra^ pSs Vtena labai darbo“ni)a žad')° larpinmkau roj. Stats metais hetuvių gegu 
^nektaklio žiūrėio anie ?J?,1-’ . .e?5 Jabai ti, kad kompanija sumokėtų už zme, kurioje dalyvavo nemažas 
arvžiečiu 3 aPie Įdomų Mončio kunnj iš švino inč ti diena atlyginimą ir tautiečių sakičius. Gegužinės
aryziecių. buvo gal a atytl Dekorato atsiimtų įspėjimo raštelius. Įvy vieta, kaip paprastai, buvo Sk

Birželio 24 ir 25 dd. „Pary parodoj, kuri vyko Viešų kdžius balsavimą, paaiškėjo, aržinskų farma.
žiaus Lietuvių“ grupė dalyva jb Darbų Muzėjaus salėse. Sk kad didesnė dalis darbininkų — Dvejų metų nuo a. a. tau 

Joninių šventės parengi uiptoriaus Mončio kurinių nuo vjs dėlto nori pasilikti darbe — tiečio K. Girdzevičjaus mirties 
" bendrovės direk muose- Juos suruošė prancūzų lat°s galima matyti žinomo Pr nestreikuoti. Be abejo, kad tų sukaktuvių proga, velionies ar

jaunimo organizacija „Jauni aneuzijos architekto Francis vįsų ginčų pasėkoje, o čia tų timieji giminės pastatė kapinėse 
mas ir Ateitis“, globojant of i Turbil vitrinoje — 21, rue du ginčų ir priekaištų iš darbinin gražų paminklą, kurį pašventį 
cialiam Paryžiaus Švenčių Ko Sommerard, Paris, 5e, su ku kų pUSgS tįek kompanijai, tiek no mūsų klebonas kun. L. Ke 

z, , .. . i • ;x . , x-v, . , . , mitetui. Du vakarus trukusi r'uo mūsų menininkas bendra darbo unijai buvo daug, di mėšis.
Galutinai sceną aplėkęs jis iš tolerantiškumo nėra joktų abe programa buvo išpildoma ant darbiauja jau keli metai. Pas džiausią aJka buvo pats darbo — Mūsų kolonijos „NL" sk 
ėjo ne j radiofoną, o į kino fil jojimų Tačiau is vienos puses geno u ė krantin<to prie Je kutiniu metu skulp. Moneys prezidentas R W. Joh aitytojas K. Valius savo turėtą 
mU Ce7H.rąir rikA SutkutPsu *erab^ tilto, - prieš garsiuosius ^o išvykęs į Metz kur jis nS)Jkur? nusižudė “et nesulau neblogą apynaujį „karą“ iškei
porą metų, ir tik A Sutkui su tos valdžios efektyvumas jj za Troceder rūmus. Programoje, a^eka skulptūros darbus jau ------------------------------------------- tė į visai naujutėlį „Oldsmobi
Šliaukus radiofone žinomų ne vėjo. Tarp ko kita, jis buvo be kit artistinių pasirodymu, keli metai restauruojant gar . Prancūziios vidurio au • „Daug pinigų“, pasakė lie 
smagumų del kurių jis turėjo jstojęs j Tautininkų Sąjungą, dalyvavo šešiolikos Prancūzi šiai šio miesto katedrai. Stumas d tuviškai tautiečio K Valiaus

' — JAV-vių Ambasados Pa kanadietė žmona, parodydama 
ryžiuje pareigūnas Jonas Ma korespondentui naują jnašiną.

čia Kopenhagoje - Danijoje, žionis_ su <^na. kuri yra akty 
r 6 J . -v i vi musų tautinių šokių grupes visam vasaros metui išvyko , , . v.z . \ j-- -- . _ dalyve, išvyko atostogų Švedi

unijų K.C11U11C11 Į Liaują. . ‘

— Pianistė Angelika Matu ’ 
kaitė, sėkmingai išlaikiusi me 
tinius egzaminus, išvyko atos

į 4,47 |kn. nei džentelmeniškumo, bet tas,
— Keletas smulkmenų iš ru nors ir jaunas, jau turėjo dau 

Sydnėjaus pirmeny viešnagės Stockhoime: tuoj giau administracinio patyrimo

vo tas, kad jam buvo sunkoka tytas į „N. Žodį“ faktiškai lyg
— Jau antrą kartą trijų me susigaudyti ne visada aiškioj ir ir savo rūšies „Politinis Komi 

tų laikotarpyje Clevelandas tu logingoj „politinėj linijoj“. Bie sąrąs“.

ninku grupė per darbo uniją Vien tik juokas ima 
nustatė kompanijai datą, ligi paskaičius š. m. rugpjūčio m. 
kada šioji klaida ir neteisėtu 10 d. „NL“ 31 Nr. mūsų apy 
mas turėjo būti atitaisytas, o linkės valdybos pasirašytą ko 
kompanijai į tai nereagavus vi respondenciją „Dėl birželinių 
si apleido savo darbovietes. Šis minėjimų“. Jau ir „NL" redak 
darbo apleidimas vietinėje sp cijos, to nešališko teisėjo ir tar 

_ Dailininkas Vytautas Ka audoje ir kompanijos akimis ne pininka prierašas, rodo, kad 
siulis, kurio tapybos darbų buvo skaitoma streiku, bet čia būta „šūvio pro šalį“, kaip
nuolatos galima matyti Stiėbel »™alk out“> tači?u tai tiek tu toje lietuviškoje patarlėje yra
galerijoj — 30, rue de Seine, rėj° įtakos fabriko operacijo sakoma
Paris, 6e, birželio mėn. su sa ms> kad po 5 dienų net 6 didės rėkia ...

LIETUVIAI MENININKAI 
PARYŽIUJE.

— „Patys muša, patys 
Nereikia įsivaizduoti, 

vo kūriniais' dalyvavo dviejose nieji fabriko skyriai visai ar da kad valdyba — didelis autorite 
___2___ Viena iš linai nutraukė darbą. Iš dirban tas, ką nors parašė, tai viskas 

Šiandienos Tapytojai“ bu fabrike 6500 darbininkų aišku ir daugiau ginčų nėra.

rendė įvykdyti slaptą balsavi ti einamųjų pareigų?
Kitos naujienos.

pildymų: tik j
Po nepasisekusio debiuto mą ir gal buvo pagautas ar nu Švedijos ir Lietuvos vėliavo 

„Aidoj“ (Radameso rolėj), jis šautas bandant pabėgti...), J. mis. f ' 
dar ne iš karto apleido teatrą. Banaitis radiofoną perėmė po 800 paryžiečių. 
Po kurio laiko jis buvo grįžęs Zabarausko, ne po Bieliūno, 
vėl į baritonines roles, bet ir Po Radiofono Direktoriaus 
čia jau nebeturėjo ankstyves pareigų J. Bieliūnas buvo pa 7 
niojo pasisekimo: iš dalies dėl kviestas perorganizuotos „Nau vo 
nuolat blogos savijautos po ne jojo žodžio“ 2__ 1_ _____ _
pavykusios metamorfozos, žy torium, kuriose pareigose ir bu 
mia dalimi ir dėl nepalankios at vo iki bolševikų invazijos, 
mosferos teatro, kolegų tarpe. Dėl Bieliūno humaniškumo '

pasitraukti, J. Bieliūnas buvo dalyvavo vėliau sudarytoje me 
paskirtas Radiofono Direkto nininkų „apylinkėje“, bet tuo 
rium. savo dalyvavimu nebuvo labai _  Paryžiaus Lietuviai“ taipogi skulptore, studijuojan

Radiofono Direktoriaus pa patenkintas kaip tik dėl to, kad ” y ' y:- TJF------ 1------ -- —-----
reigose taip pat nebuvo ligi Lie daug kur būdavo susiduriama _ _ _____ _______ _____
tuvos okupacijos, o tik iki, ro su tūpčiojimu ir sunkumais įgy kių grupė dalyvavo kermese studijų kelionėn į Italiją, 
dos, 1937, ar daugiausia iki vendinti nuoširdžiai tikimus su Mountsoult miestelyje, Seine- 
1938 metų. Paskutinis Radiofo manymus, 
no Direktorius buvo Edvardas Režimo persekiojamu 
Zabarauskas, anksčiau buvęs kaip nors paneigtu J. Bieliūno 
Resp. Preizdento kanceliarijos jokiu būdu nebūtų galima pa 
1“ -----. - - - - -
dingo 1940 metų rudenį: jo 
drabužiai buvo rasti prie Ne

jos provincijų tautinių šokių 
grupės ir vienintelė iš užsienie

— Skulptorė Elena Gaputy 
tė su savo drauge kanadiete,

gštumas.

Liepos 3 d. musų tautinių šo

-et-Oise departamente. „Pary 
ar žiaus Lietuvių“ grupė į šią ker 

mese buvo užangažuota kartu 
___ __________ _----------------- _ su kitais Paryžiaus artistais, 
pareigūnas (jis paslaptingai vadinti. Jau pačios jo eitosios Žurnalistas V. Gedgaudas šia 

____  —i—r. . ..... proga susuko spalvotą filmą ir 
tuo uždokumentavo lietuviškų 
šokių spektaklį Prancūzijos 
provincijoj.A. Stančikas 

TAISAU RADIO 
aparatus.

Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadivuus nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

pareigos rodo, kad jis greičiau 
galėtų būti laikomas buvęs iš 
tisą dešimtmetį „režimo patikę 
tiniu“. Žiūrėkite tik: 1) Filmų 
cenzorius, 2) Radiofono Direk 
torius, 3) leidyklos direkto 
rius tokiose aplinkybėse, kada 
subankrutavusi opozicinės nuo 
taikos leidykla režimo valia iš 
gelbstima iš bankroto, įliejama 
į ją lėšų ir direktorius pastato 
mas kaip patikėtinis...

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

TEISININKAS —

— Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovyklo 
se savo draugų. Bent vien ■ 
kartą metuose aukokite jiem’ 

vienos dienos uždarbį?

— Mūsų mieste ilgokai nusi 
tęsusios „Centennial Celebra 
tion“ jau baigiasi. Ryšium su 
tuo mieste žymiai mažėja barz 
doti ir ūsdti vyrai... „Aš savo 
ūsus auginau ne dėl kokių „Ce 
ntennial Celebration” aiškina 
korespondentui vienas tautie 
tis, „bet prisiminimui savo ūso 
tų senelių ir prosenelių...”

Korespondentas.

r *
VIENYBĖJE — GALYBĖ 

TAUPYK 
savo kredite koperatyve 

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

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

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

f "M M ■ H'----------- i

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

Advokatas. 
(Barrister. Solicitor, Etc.)

10 52A Bloor St. W. Toronto.

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461

| GENERAL INSURANCE
| AL. DUDA

Visų rūsių draudimas

I WA 48539
SAVI PAS SAVUS I 

"mmmmn»n»nn»twm»wmwmtnm>n»nw«m»mn»M»mnnninw»Mm

DuMdS’Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST W., TORONTO 

Įsteigtas prie. 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body &Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas. 5
Res.: BE 3-0978 F £ Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’mą. f%
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valo nustoti graibstyti, kaip ai giau tokios akcijos,’; 
kanos žuvys užnuodyto maisto kaip buvo vadinama Korėjoje, <4 
gabaliukus, visa tai kuo Mask bet turėtų būti vedamas visuo A 
va stengiasi juos suvilioti ir su tinas plataus masto karas prieš $ 

, kur 'J 
ti ir prisiminti tą nemalonų fak tik jų pasirodo. (Buvęs prancū

LAISVOJO PASAULIO 
KOVA...

Atkelta iš 3-čio pusi.
a , y. VIA OVVOįjIUU* JUVU UV4T4A4W* M MV* VSA4MU

kad tokių priemonių yra, žino klaidinti. Mes privalome priim komunistinius sukilėlius,
ma, mūsų pusė negali sekti vtt ...___ „„ \ c L_2_. ~_.c_ r_____________
Kremliaus pavyzdžiu agresija, tą, ^acĮ koegzistencija su komu zų kariuomenės maršalas De 

nistais priklauso nuo mūsų stip Lattre de Tassigny pasakė 
rūmo ir pajėgumo. Nei kiek ne man, kad 1951 metais jis būtų 
daugiau! Pažindama ir jausda galėjęs greitai numalšinti ir 
ma nepatenkinamus šiandieni prispausti prasidėjusį Indoki 
mus pasaulio santvarkos aspek nijoje komunistų sukilimą, jei 
tus, U.S.A, galėtų padaryti di būtų buvę leista evakuoti ir su 
dėsnį žingsnį, negu kad siūly deginti visus kaimus prasidėju 
dama visiems geros valios žmo šių neramumų zonoje).
nėms pagalbą ar karinę sąjun Toliau, tai mes galėtume drą 
gą, kaip dabar yra, bet kaip sa sįaį įg anksto nusistatyti, kad 
vo laiku preizdentas Eizenho bausime kiekvieną naują maiš 
wer išsitaręs — savo rūsies pa tų ar vietinį užpuolimą vietoje, 
stovią draugystę tokioje orga kad tik sulaikius ir leidžiant ko 
nizacijoje, kuri būtų pajėgi iš munistams laisvai pasitraukti,
laikyti nuolatinę taiką dabarti persigrupuoti ir mėginti kur palaipsniui pasiduoti — trupu verčiant mūsų statistiniuose da nelaimingą galą pranašaujan

MAMERTAS MACIUKAS
žudymais ir teroru. Taipogi, 
tikras dalykas, kad mes niekuo 
met pirmieji nepradėsime visuo 
tinio karo prieš Sovietų Rusiją, 
nebent būtume pirmieji užpulti 
ar sąmoningai prasidėtų III-čia 
sis pasaulinis karas. Mes pa 
grindinai prieš tai nusistatę, 
kad mūsų draugai už geležinės 
būtų kurstomi ir to pasėkoje 
jie būtų kankinami ar žudomi. 
Mes neprižadame mėnulio to 
kiems žmonėms, kurie norėtų 
patikėti, kad mėnulis susideda 
-sudarytas iš sultingo sūrio.

Tačiau.mes neturėtume lauk nių Jungtinių Tautų tarpe ir nors kitoje vietoje. Geras komu tį po trupučio viską atiduoti ko viniuose — popieriuje esantį jė čią karinio parengimo kryptį vi 
ti sunaikinimo, kaip užhipnoti net už Jungtinių Tautų ribų, nistų maišitninkų-karo sukėlė munistams. gų viršijimą prieš komunistus same pasaulyje ir tie laisvojo pa
zuoti kralikai irjnes galime nu jeigu tai reikalinga. jų nubaudimas padarytų sekan Galutinai laisvasis pasaulis į ginklus ir paverčiant mūsų šaulio žmonės, kurie tiki, kad
gajėti keletą mūsų dabartinių. Laisvasis pasaulis galėtų tį bandymą paskutiniu. Tai, sa galėtų apsispręsti pasirenkant draugiškus kraštus j pilnai įsi tolimesni pralaimėjimai komu 
mūsų pačių užsidėtų apsunkini skaityti ir reaguoti į visus ats vaime suprantama, yra pavojin tikrą karinį saugumą ir su tuo pareigojusius sąjungininkus. Ši nistams yra netoleruotini, su 
mu ir kliūčių bei varžymų ne kirus komunistų pradėtus ir už ga, tačiau jeigu raudonieji gali susijusias išlaidas vietoje gyve tokios priemonės gali būti efek tiks, kad tai verta išbandyti, 
prarasdami savo respekto-pa kurtus maištus ar karus, kaipo šaltai rizikuoti atominiu sunai nimo standarto pakėlimo. Mes tyvios ir gali pakeisti dabartinę J. Sk.
garbos. dalį Maskvos nesiliaujančios kinimu laike pasikartosiančios privalome sukurti — sudaryti

Laisvojo pasaulio žmonės pri ofenzyvos. Neturėtų būti dau agresijos, tai galėtų ir turėtų saugią ir užtikrintą karinę per

VYRIŠKŲ .r MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

I
DR. DORA GORDON |:

DANTŲ GYDYTOJA
Kalba lietuviškai |j

f Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Is J. f. WHS OH $ 
laktotuviu Direktorius |

Dr. Roman Pniewski HL, 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 Ą

nubausdamas agresorių. Fakti vien išlaikyti jėgų pusiausvyrą 
nai mes turime rizikuoti arba ■—balansą su komunistais!) pa

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienj nuo 2 p m iki 11 pm. PL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. ff 

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

\ Adamonis ir Budriunas | 
| „DISTRICT ESTATE BROKERS“ | 
| NAMAI PARDAVIMUI: — įvairiose Montrealio dalyse. X 
| PASKOLOS: — |

5% % užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
| ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
g plotai. X
| ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. fe 
A Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai fe 
x mingų atsitikimų. X
X Pirmosios Montrealy lietuviu Real Estate A
g tikslas — Jums padėti! a

Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634 a

$ A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148 X 
ž J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712 X
A Jstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. fe 
fe I )arbo laikas: n«o 9 val. rytoiki 9 vai. vakaro. fe
g Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690. g

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ...... 0,9# 
Paltas (lengvas) ,0.95 
Suknelė ....................0.90
Skrybėlė ............,,, 0.85

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

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P ASIRINKIM A.
DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Ii; Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. |; 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ?

3 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |j
j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. >:j

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

BOULEVARD :
RESTAURANT I :

Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis jį; Į j 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite. « <!

;; Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
į j čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite. „ 
* Patogus sustojimas masino, moderniški moteliai nakvy jįj

nėms prie restorano. Ij:
jįj Lietuviai savininkai jį;
į P. Voronikaitis ir J. Jankus. $

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais

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

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

reikmenis su nuolaida.

BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 —ViHo LagaĮle

Ivfiir? medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacijki, T??? “ Test, Masonite, statybinis pop’eris.

Lietuviška moterų kirpykla 
: DARO ŠUKAVIMUS, MWETJNIVS Th PR-i <’ A. 
: LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IE KT-

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dod**).
| 2521 CENTRE St. Montreal. FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai * 

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

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

ISEQde luxe dry cleanersI
!43—8th AVENUE, LAC HINE

VME 7-6727 Sav’: P- RUTKAUSKAS. | 

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

V A L O M Ex— P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013
«

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E- BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. K 1 A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai s>i 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

A d r p s « s: 547 Lafleur Str., Vilk Lasalle, Montreal,
P. Q. Tf b: HU 8—0162.

A. J. Norkeliūnas
(COMMISSIONER Of THE SUPERIOR COURT)

(VAIKIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS.

P A T V I R T I N T I VE R '1 I M AI

» X GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

X p e r
11 MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 

: V Tai. RA 7-3120
J $ 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
fe''________ _________________ _____ ___ ___________ ■___________________________
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HAAA1
VIEŠOJI APDRAUDA...

|Tin| Z X k T • Atkelta iš 3-Čio pusi. A? 
I I ( J l\ / apdrauda negali užtikrinti mū W 

—S XV Sų visam gyvenimui. aj
I Tokiu būdu Susivienijimo ap vC

HAMILTONO MIESTAS. drauda ir šiandien, kada įsiga
Rašo K. Baronas. lioj° dirbančiųjų apdraudos ir JA

UI. , James M. Young ir R. A. Lu Pensijos senatvei, tebera pilno O
• cas), International Harvester, £ &a loJe lr vteber_a reikabnga Jį

Su pramones augimu tmnp Sted Car c a kiekvienam, kas rūpinasi savo
nai surišti yra finansai 1821 Firestone Studebaker ir m savo seimos ateitimi Susivie V 
m įsteigiamas pirmas bankas mjimo apdraudos pastovumas g
„Bank of Upper Canada ir J c "• ♦ 1 ixt»i 1 tvto"Itt-o oiro »• 011 o 1o r\ .27
1835 m. „Gote Bank“ įsijungę 
1896 m. į Canadian Bank of 
Commerce. Taip pat, tektų pa kelių šeimų kaimo 
žymėti, kad Hamiltone įsteig rkptančių („Great 
ta pirmoji Kanadoje draudimo skaito 270 tūkst.) 
b-vė „Canada Life Insurance Hamiltonas, turi 
Company (1846 m.) ir 1878 m. sąlygas dar labjau

tion, Firestone, Studebaker ir ir savo šeimos ateitimi. Susivie 
t. t. Visuose juose dirba taip ^ūjmo aj
pat daug Hamiltono lietuviųr >r tikrumas yra svarbiausios ap 
r ° linkybes, kurios verčia mus

Hamiltono ateitis. Išaugęs iš kreiptis į fraternalę apdraudos 
iki 222 tū įstaigą — Susivienijimą. Nes 
Hamilton“ šioji apdrauda niekados nepra 
gyventojų, randama, ji nenustoja savo ver 
puikiausias tės ir net nebesant SLA nariu, 
plėstis tik jeigu išbuvai nustatytą laiką 

pravestas pirmas visoje Britų dėka pramonei ir gerai geogra organizacijos nariu, galima ga 
Imperijoje telefonas, sekan finei padėčiai. Iš kur nebevyk Uti tam tikrą sumą, 
čiais metais sujungus net su turn — pietinės Ontario, Michi Bet kiekvienam lietuviui yra 
Dundas. Patartina hamiltome gano, New-Yorko ar Quebeco kitas svarbus reika]as. Juk £cs 
čiams, mokant uz telefoną cen provicijos, beveik visi keliai ve žinomei kad Susivienijimo kū 

rėjai ir jo ankstyvesnieji gau 
sus rėmėjai niekados nekėlė 
'abejonių ar verta Susivieniji

______________________________ . mui priklausyti. Lietuviška vei 
garsus Htmilto 20 Nr. Nr. Čia dar reiktų pri kia, bendravimas su savo tau 

dėti, kad sį menesį Hamiltone 
šaulyje? Atsakymas trumpas: ^us atiduota naudojimui nauja 
plačiai išsivysčiusia pramone. autobusų stotis 500 tūkst. dol. 
Todėl dažnai jis vadinamas Ka vertės, 
nados Pittsburghu arba Man 
chesteriu. Ypatingai plieno ga 
miniai (pagaminama 50 proc. 
visos Kanados) eina iš „The 
Steel Company of Canada“ ir 
„Dominion Foundries & Steel 
Ltd. Tačiau plieno gaminiams___
prasimušti į rinką kelias nebu tone, neoficialiai vadinamu To tuviškas 
savo motiną ir brolį p. Baroną ronto . Hamilton aerodromu, mus ypatingą dėmesį kreipti i 
jos, JAV atvežami išdirbiniai priskiriami. Spėjama yra, kad Susivienijimą, kuris turi ir sta 
ir parduodami vietos rinkoje pi 1970 m. I___ ___________ _ „ ’ ’ ’ ’ 1'1. 1_
giau negu Kanadoje gaminami, apįe 350 tūkstančių gyventojų., savo įgudusių veikėjų ir dideli 
stabdė plieno produkciją Ha Prakasus St. Lawrence kanalą, patyrimą lietuviškame veikime.

CANADIAN NATIONAL

EXHIBITION
Didžiausia Pasaulinė Paroda

Bet kiekvienam lietuviui yra
: mes įmet didesnė, nei kada buvusi

trinėje stotyje, apžiūrėti pato da netoli Hamiltono, arba tie
dėlę iš pirmųjų telefono laikų, siog per jį. Pagrindinė autostra
su abonentų knyga, atskirais da yra Queen Elizabeth ir ša
mediniais rageliais ir tt. lutiniai keliai — 2, 5, 6, 8 ir

Kuomi yra g______________ . . . .
nas Kanadoje ir net visame padėti, kad šį^ mėnesį Hamiltone tos žmonėmis, juos skatino ra 

šytis į Susivienijimą. Na, ir da 
bar, kai prie to dar yra pigi ir 
pastovi apdrauda, kai dalyvavi

O geležinkeliai — CPR, TH.mas Susivienijime pasidarė pra
& B, New-Cork Central tarp ktiškai naudingas, tai supranta
Toronto ir New-York ir Čika ma, jog jokios esamos viešo ĮSNAUJA provincijų alėja. Pasižiūrėkite 
gą, kartu su Montrealiu ir Ot sios apdraudos negali sutruk <.
tawa yra jų sustojimo vietovė dyti lietuviškai fraternalei or yrt ” S
šiame mieste. Orinis susisieki ganizacijai tarpti. Šiandieninis Ir
mas (TCA) su aerodromu Mal mūsų susisielojimts stiprinti lie -----------------------------------------------------------------

as organizacijas verčia J®
- Hamilton aerodromu, mus ypatingą dėmesį kreipti i įvA NAUJAS 32 mylių Maratono plaukimas

1 Įv skersai Ontario ežerą.

Didesne, gražesnė, puikesnė kaip dar niekad 1955 C. N. E. nustebins 

tamstas savo tūkstančiais stebuklų 

žemės ūkio ir pramonės eksponatų

nam mėgėjui. Jau dabarplanuokite pamatyti C. N. E 

mintyje visam gyvenimui.

pasižiūrėkite mokslo, gamybos, 

vidurio mylią — sporto keikvie 

kuri pasiliks at

NAUJA Kanados Sports Hall of Fame 
nuolatinis įnašas mūsų garsie 
siems atletams.

m., Hamiltonas skaitys'mbiausį organizacinį tinklą ir

NAUJAS J. V. Laivyno orkestras atida 
rymo dieną ir kasdien orkestro 
estradoje.

miltone. Tik uždėjus valstybei jo reikšmė dar daugiau padi A. Kaušakys.
didelius muitus įvežamiems iš dės (kaip didžiausio uosto Nia----------------------------------------- — O
nuT^s^dar^MTtTriidca*08 ^r garOS P***6 ŽINOMAS HAMILTONO S
muotu smuiku“ čia griežiame r gyvent°jams’ be,t. ,r Vlsjai LIETUVIŲ KOLONIJOS g 
rauoju smuiKu čia griežia bte Kanadai. Tad nereikia stebe v vALIETUVIŲ KOLONIJOS g 
el Co of Canada (sutiumpin tis, kad du kaimyniniai miestai veikėjas VI. Antanaitis nuo 
tai vad. Stelco), 1910 m. sujun _ Toronto ir Hamilton po ko rugpjūčio mėn. perėjo dirbti į 
gusi eilę mažesnių įmonių, kių 25 metų susijungs namais Steadman, Kronas ir Valavi 
Šiandien, Stelco žinioje yra 3 ir gatvėmis, (gal rinksime vie čius Real Estate įstaigą. To £5 
fabrikai (apie 6.000 darbinin ną KLB-nės ap. valdybą?) nes dėl visi lietuviai, norėdami pirk 
kų) Hamiltone, du Montrealy jau po 6 metų gyvenimo Que ar parduoti savo nekilnoja W 
je ir po vieną Brantford, To en Elizabeth, kelias pakeitė ge m9jį turtą, prašome kreiptis V 
ronto, Gananoque ir Lachine. rokai savo vaizdą, pristatant Pas augščiau minimą asmenį, 

Atrodo, kad Hamiltono Stel Pr'e 1° ištisai gyvenamų namų, kuris KL B-nės Hamiltono ap. 
co fabrike yra susispietęs di fabrikų, kaip pav., Oakvilles valdyboje, eidamas ar tai vice 
džiausiąs lietuvių darbininkų Fordas. O tuomet ta autostra pirm., ar iždininko pareigas, vi 
skaičius visame vakarų pašau da jau kursuos be dūmų ir triu suomet pasižymėdavo sąžinin ęA 
lyje. Nors darbininkų priėmė kšmo, atomine energija varomi gLiynu įr geru pareigų atlikimu. 
jas, p. Martin buvo užklaustas autobusai, pasiekdami miestų Prisiminkime tik 1953 m., ka 
apie lietuvių skaičių, dirbančių centrus tik pusvalandžio laiku, da jis vienas (nelaimingoje ge 
fabrike, tačiau su apgailestavi m-u • •• 1 ■ £u^rnėje) gerokai nukentėjo ftj
mu atsakė kad raštinė atskiru . ,šl° ,krast0 . seiininin už visą KL B-nės Hamiltono w

____ j_ ^,ai> keliaudami laiveliais Onta ap. valdybą ir gal net už visą 
rio ežere, arija jodami ant ne mūsų koliniją. Taip, kaip ir 
balnotų arklių Hamiltono Ma anomis „istorinėmis“ dieno Iv 
in g-ve (spėjama, kad ji buvo mis, jis buvo už mus visus, 
indėnų pagrindinis kelias iš ry taip dabar mes jį paremkime JpĮį 
tų į vakarus) niekuomet negal bendromis jėgomis. AT

Kartu, tenka pasveikinti pp.
Antanavičių šeimą, sulaukus sū aj 
naus, O’ mažąją Nijolę — broliu 
ko. Šiame Nr. telpa ir jo skelbi f* 
mas. K. Baronas.

dėl visi lietuviai,

NAUJAS miliono dolerių gyvulių para' 
das Ūkininko ir Gyvulių Dieną 
rugsėjo 7-tą.

NAUJAS Shell Bokštas.
bėjimo bokštas

Žvilgantis ste 
- 9 augštų.

$ piius 500 scenos dalyvių gigantiškame estrados vaidinime.
| Rezervuotos sėdimos vietos $ 3.00, $ 2.00 ir $ 1.00.

£ RAŠYKITE Grandstand Ticket Office Exhibition'. Park,
i Toronto 23.

tautybių statistikos neveda. 
Mano apskaičiavimu, mūsų tau 
tiečių skaičius svyruoja tarp 
200 ir 250 asmenų. Apie šį fab 
riką „sukosi“ ne tik daugumos 
lietuviškų šeimų gyvenimas, 
bet taip pat bent 50 tūkstančių 
Hamiltono gyventojų: žiūrėk, 
numatomas streikas ar mažina 
ma produkcija, dejuoja ne tik 
pats darbininkas, bet ir krautu 
vininkas, gydytojas, bankinin 
kas. Kiti didesni fabrikai: Cot 
ton Co Ltd (įsteigtas 1880 m.

CANADIAN NATIOAL EXHIBITION
Rugpjūčio 26 Rugsėjo 10

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton^ Ont. LI 4-6405.

vojo ir netikėjo, kad įvairūs atė 
jūnai ne tik juos sukariaus, bet 
ir patalpins j atskirus rezervą 
tus, mokės pašalpas ir tt. Ne 
šeimininkas, bet svečiai rūpina 
si ir tvarkosi svetimuose na 
muose. Išnyks iš žemės pavir 
siaus indėnai, palikdami po sa 
vimi tik garsios Karolio May 
apysakas, pagamintus filmus ij 
drąsiųjų jų kovų su baltavei 
džiais — amžinu jo priešu, ku 
ris nepažįsta gobšumui, nei pa 
žangai, nei technikai jokios ri 
bos. K. Baronas.

William A. HARRIS
President

Hiram E. McCALLUM
General Manegcr

VAMCrMTVPD P C IŠSKRIDO Į ČIKAGĄ
V V !_)• Atostogas pas gimines Čika kelias^ dienas

SUNKI EISMO NELAIMĖ goj.e Pralįsti išvyko Jonas Kar
. . ■ , •• . t> ■. v tocius is Port Alice, B. C. JisSkaudžioje susisiekimo nelai is kitų provincijų j Britų Ko pasinaudo.jo amerikiečių oro lai 

meje, rugpjuęoi 19 d. nukente lumbiją. Neseniai j Vancouver^ vinink tės bendrovės lėktų 
jo Jurgis Valančius. Automasi atsikėlė pastoviai apsigyventi^ ' Seat Washi ton. 
na, kurioje musų tautietis bu is Bisset aukso kasyklų Mani 
vo keleivis, Vancouverio mies toboje Adomas Kaulius. Van KLT GEGUŽINĖ 
te gatvių sankryžoje apie vidur couveryje tuojaus pat gavo ge

Pranešu Hamiltono ir ap. lietu 

viams, kad nuo rugpjūčio mėn.

pradėjau dirbti Hamiltono

lietuviškoje

* ♦ •

STEADMAN, KRONAS ir VALEVIČIUS 

REAL ESTATE įstaigoje.

Tad, pirkdami bei parduodami įvairų nekilnojamąjį 

turtą, su pasitikėjimu kreipkttės pas

Vladą Antanaitį
Įstaigoje — 761 Main St. E. tel. LI 9-2448 
namuose — 99 Napier ft., telef. JA 8-5834.

drovės valdininkas. Paviešėjęs 
i Vancouveryje, 

tarnybiniais reikalais išvykę to 
lyn į Japoniją.

PATIKSLINIMAS
Paskutinėje korespondencijo 

je apie p. Balio Smūgio šeimą 
įsibrovė korektūros klaida — 

Kanados Lietuvių Tarybos ponios Smilgienės krikšto var 
naktį susidūrė su sunkvežimiu, resnį darbą ir per lietuvį nekil Vancouverio skyrius surengė das buvo iškraipytas. Tai šiuo 
Apvirtęs sunkvežimis mirtinai nojamo turto agentą Juozą Kli gegužinę-subuvimą Jono Maci patikslinama. Ponios Smilgie 
prislėgė savo šoferį. Automobi mą nusipirko namus. Dabar at jausko vienkiemyje, Port Coq nės vardas yra Vanda.
” ‘ v‘ ” ’ *' ~ v l Jonas J. Juškaitis.\ lis, kuriame važiavo Valančius, sikėlė ir jo žrnona su §eima. Po uitlam, B. C. Dalyvavo gražus 

pat susirado tinkamo darbo. Po *r vąikų. Gamtos piieglobs 
nu Kaulių šeima patenkinta ap *yJe atsigaivinta alučiu ir jau 
linka ir gyvenimo sąlygomis kiai praleistas sekmadienis. 
Vancouveryje. SVEČIAI IŠ PIETŲ

ĮKURTUVĖS AMERIKOS
KT .... Iš Bogotos, Kolumbijos pasNuosavų namų jsigijimo pro savo ’ brolį JBar^n

gomis Įkurtuves buvo sureng šeimoje Va*nocuveryje apie du 
tos pp. Smitų Emilio bmilgio, mėnesJius svečiavosi dantų gy 
Baronų ir Albino Smūgio na d ja Kotryna Piktšllin 
muose. Naujiesiems namų savi miesto

joje buvo atskridęs mūsų tau 
tietis p. Boguslauskas. Jis yra

i Canadian Pacific Airlines ben

užšoko ant šaligatvio, išvertė nia Katilienė taip pat tuojau b.ure.s mPsy tautiečių, suaugu 
gretimą tvorą ir atsidūrė į ną 1 —
mą. Lengvosios mašinos šofe 
ris pakaltintas žmogžudyste ir 
pasodintas į kalėjimą. Valan 
čius buvo sužeistas ir patalpin 
tas į General Hospital ligoni 
nę. Mi4sų tautietis, kuriam yra 
apie 21 metai amžiaus, paskuti 
nių kelių metų bėgyje buvo su 
žeistas kitose dviejose nelaimė 
se.
ATVYKO IŠ MANITOBOS ninkams kiekviena proga įteik • 

Vis nauji lietuviai atvyksta tos dovanos.

I —1 PERKATE ai PARDUODATE?

! * Namai * Ūkiai
j "Bizniai

*Sldypai
’‘Pramoninės nuosavybės

k ?

Kompetetingo
A.

patarnavimo kreipkitės 
PRANCKEV1Č1Ų .. . 

Hamilton Office .... 913

F n A U T REAL

pas: -— 
LI 9-4121.
Main St. East.
ESTAETE

1 1. U 1 LIMITED
KANADOS STAMBIAU^ REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

Kanados f ictuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAI IIS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

I HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

$ Geriausius vyriškus ir moteriškus
$ kostiumus ir paltus a

!
X s i u v a t i k
I G. PALMER CUSTOM TAILORS

Geriausia medžiaga J
pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. o

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

Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s. $
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Si SEyUfflADlEhlį, RUGPJŪČIO 28 DIENA, PASKUTINE SEZONO GEGUŽINE
VLIKAS NUTARęS...

Atkelta iš 1 psl.
TIK PO 100 DOLERIŲ!
Montrealio lietuvių banko

„Litas“ valdyba išnešė pagei kavo, iki sekančio, kada rotaci 
davimą, kad kiekvienas banko ne tvarka pirmininkavimą per 
narys pasistengtų sutaupyti ima kita grupė. Šiuo tarpu po 

PASKUTINĖ ŠIOS VASAROS GEGUŽINĖ nors po 100 dol. į metus. Tu paskutinio grupių pasitarimo
„.. .. 1 . x . t -1 • . . ... rint galvoje, kad jau dabar yra prezidiumo pirmininkas yra
Piknikas vyksta tabako ūkyje, kia proga Quobeco piovincijo narių įnešusių virš 1000 dol., laisvės kovotojų atstovas. Jei 
Tvr lna i°S Rietuvių Taiy Dos je, kur tiktai prieš trejus me banko operacijos jau šiais me greitu laiku neįvyks naujas -- . . .
Montrealio skyrius sj sekma tus pradėjo kurtis lietuviai ta tais prafoktų 25.000 dol. Da grupių pasitarimas, tai VLI Valdyba pamena, kad rugsėjo daugiau gyventojų ir ateity nu 
dieni rugpjūčio 28 dieną, p. bako ūkiuose. bar f da nan kurie sa įrQ Hpįrrnininkui teks susitarti 3, 4 ir 5 d. Montrealyje rengia matoma kad turės oaugiau.
Benedikto Pakulio tabako ūky Yra žinotina, kad greta Be vo v%/s sutaupas tebelaiko ki su dabartiniu prezidiumo pirmi ““ ° " —1- T —««■* — 
je ruošia paskutinę sios vasanedikto Pakulio yra agronomo tuose bankuosre> pasitenkinda ninku — laisvės kovotoju, tai 
rnc cron'll 7m a Ci 4-onaL'n ... —. 1 1 x w

EKSKURSIJA J III LIETUVIŲ DIENĄ 
MONTREALYJE.

KLB Toronto Apylinkės rontas. Montrealis turi žymiai

, kad turės daugiau, 
ma 3-ji Kanados Lietuvių Die Montrealyje yra 4.883 pramo 
na. Valdyba kviečia toiontie nės įmonės, o Toronte 4.584.

ros geguzmę. Ši tabako farma p. Vasiukevičiaus ir Jakmu mį banke Litas** vienu privalo yra grupės, kuri iš eilės jau ne člus toje dienoje kuo skaithn Torontas 15 paskutiniųjų me
yra uz 35 mylių nuo Montrea no ūkiai. mu 5 dob šė Tokį nusista daiyvauja dviejOse VLIKo se Siausiai dalyvauti. Norintiems tų beveik ne kiek neišaugo sa
10, vykstant keliu Nr. 2, Que PASAULINE JAMBOREE tymą reikėtų pakeisti, nes tatai sijose, pasisakė prieš VLIKo be varS° ir plSiai vYktl Mont v0 c,enye !r nerodo tendenci
heco miesto kryptimi. . . 1 ^AULlNį JAMBUKEt ^unidinga "nei pačiam taup sesijos šaukimą JAV. Nebent realin, Ap. Valdyba orgamzuo jos, kad galėtų augt! Biuras 

Piknike bus muzika ir šokiai; Kaip jau p aciau buvo „N. tojui tegaunanči/m vos 2 ‘c grupės artimiausiu laiku su Ja ekskursiją traukiniu. daro spėjimą, kad Torontas 
galima bus maudytis, nes per L. pranešta, lietuviai skautai na]flkani, ,lž R3vn indA1iirc Sauįs nasitarima ir nrezidb, 1^1^ Vain.i«e Montrealio augimo negali pasi
farmą teka upė; veiks bufetas.
Ta pačia proga farmos savinin
kas p. Pakulis duos informacijų

pranešta, lietuviai skautai 
buriasi Bieliūno ūkio pereina 
moję stovyklavietėje, iš kur 
bus lankoma ir dalyvaujama 

apie tabako ūkius ir apie dar ypatingai paskutinių dienų 
bus tabako ūkiuose. Piknikas Jamborės programoje - uždary
žada būti linksmas, įvairus ir me.
labai įdomus, nes tai bus pir ]"
mas tos rūšies piknikas tabako dos rajono vadas sktn. J. Bulo 
ūkyje. ta. Išvykstama mašinomis rug

Vykti j šią gegužinę galima pjūčio 26 d. ir grįžtama 28 d. 
savo mašinomis ir autobusais, ar 29 d. ryto į darbą. Kelionės 
kurie eina ligi miestelio Lano išlaidos apie 12 dol. Užsirašy 
rie, o iš ten, kas norės, p. Pa ti NL — HE 7920, ar pas sktn. 
kulis savo mašina nusiveš ligi J. Bulotą darbo metu HN 
savo ūkio (skambinti telefonu: 6-8271.
Lanorie 508). Kas vyks savo Ypatingai kviečiami vykti
mašinomis, pasiekus miestelį buvę skautai ar prijaučiantieji. .s-Lanorie, už bažnyčios tuojau P J J. į. gage r Taciau ,ir trumpalaikes gą.

Kelionę organizuoja Kana

Lanorie, už bažnyčios tuojau 
sukti į kairę ir važiuoti apie 4 
mylias ligi kelių išsiskyrimo, 
kur taip pat sukti į kairę ir vyk 
ti ligi farmos. Pasukimų vieto 
se, Lanorie miestely ir kryžke 
lėj, bus nurodomieji ženklai.

Jeigu rugpjūčio 28 dieną bū 
tų negeras oras, tai gegužinė 
nukeliama į pirmąjį sekmadienį 
po Lietuvių Dienos.

Informacijos reikalais prašo 
ma skambinti KLT Montrealio 
skyriaus pirmininkui Antanui 
Navickui tejgfonu RA 2-6834 
arba Henrikui Adomoniui GL 
7179.

Visi lietuviai kviečiami šia 
me piknike dalyvauti ir turėti 
ne tiktai malonų laiko praleidi 
mą, bet ir įsigyti žinių apie ta 
bako ūkius. Tai yra pirmoji to

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26 

J52 Notre Dame St. E.
f d. UN 1-2013 ir BE 7296
Re«. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.
i ■r —A-H|M|| MII ■ x M —

DR. J. ŠEGAMOGAS
C U 1 K’ U R G I N Ė ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdi o. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

i

DR. J. M A L 1 š K A j 

priima: 0 a. m. — 10 p. m. | 
5303 Verdun A., Verdun, |

TH.: TR 4547

NOSIES. GERKLĖS ir
AUSŲ SPECIALISTAS

ir CHIRURGAS

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

Tel.: FR 7684. EX8822 ^

1

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Kelionė ten ir atgal kainuos Montrealio augimo negali pasi 
& vyti.

DĖL WASAGOS IR SPRING 
HARS VASARVIEČIŲ.

Perskaičius p. L. korespon 
denciją, „NL“ Nr. 32, apie lie 
tuvišką vasarvietę prie Geor 
gian Bay, kuriai duotas Wasa 
gos vardas ir keletas detalių 
apie pakrantės vilas, džiungles 

žmonių, SN ir gyvates, sudarė įspūdį, kad 
_ > omenyje Brock 

nį (kaina 11.70), tada galima Bench, o ne Springhurst, kur 
bus kada nori išvažiuoti n grįž visi lietuviai ir yra susispietę. 
tl- Jau vien pakrantės vilų pa

Torontiečiai raginami nedel minėjimas teigia, kad autorius 
siant ir nevėliau rugp. 25 d. re apskritai nėra susipažinęs su 

’ ' j vietose: aprašoma vietove, nes nuo ten
Liet. Namuose, „Tėv. Žiburių“ kaip tik ir prasideda paplūdi 

.jTulpės“ svetainėj, J. :n:io blqgejimas. Tiesa, pati 
Beržinsko krautuvėj ir J. Mar pakrantė dar graži ir smėlėta, 
gio vaistinėj. Taip pat sekma bet giliai vandenyje užtinkama 
dieniais po pamaldų College te 
atre prie specialaus staliuko.

Vartų l N.L. Nr. 30 tilpsią korespon 
i „Torontiečiai susirū 

ir Kazimieras Guzevičius ir^Bi pinkime“ pranešame, kad apie 
rutė Juodelytė su Bohdan Mu ekskursijos į Liet. Dieną ruoši 
zyka. Abejos vestuvės buvo In3 buvo keletą sykių skelbta v • Dvi c i m I l *’gražios. 
MATULIS Antanas, kaip pa 
sirodė, sužeistas žymiai sun 
kiau, negu buvo spėjama pra 
džioje. Jam, pasirodė, sulaužy

palūkanų už savo indėlius ki šauks pasitarimą ir prezidiu 
tur, nei bankui „Litas“, kurio mo pirmininko titulats pateks sekančiai: 
augimas dėlto labai sulėtinai VLIKą stipriai remiančios $ 11.70 jei susidarys daugiau 
mas ir sumažinamos jo galimy grupės rankas. kaip 100 žmonių,
bės pagelbėti pinigų trokštan ............— $ 12.90 „
tiems tautiečiams. Kaip matome, nutarimai pa iki 100 žmonių

Nė kiek ne mažiau reikalingi daryti. Į VLIKo sesiją JAV $ 14.65 „ 
„Litui“ ir tie nariai, kurie atei yra dedama daug vilčių. Daug iki 24 žmonių, 
na j jį norėdami pasiskolinti pi akmenėlių nuo Veiksnių eina $ 17.85 „ 
nigų. Tikrumoje tik iš jų „Li mo kelio turi būti nurinkta. Tu iki 14 žmonių, 
tas“ ir galės išaugti, nes jie, da rėkime viltį, kad prie visų gero 
rydami „Lito“ paskolintais pi noro tas darbas gali būti sėk 
nigais apyvartą ir už tai jam mingai atliktas. L.
mokėdami nuošimčius, sudaro 
banko pajamas ir pelną. Kol RACIBORSKAS Albinas, pra 
kas „Litas“ dar nepajėgus duo leidęs tris atostogų savaites 
ti ilgalaikių paskolų — „mort Montrealy, jau sugrįžo į Čika

nuo

nuo

nuo

25

15

10
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paskolos daug kam labai reika pp PIKŪNŲ šeima iŠ Detroi g^tnioUs sekančiose 
AUŠROS VARTŲ BAŽNY lingos. Kiekvienas, kas moka to vieši Montrealy pas pp Lie

ČIA TURI NAUJUS .................. - - -
VARGONUS'

Aušros Vartų parapijos baž 
nyčia iškart susitvarko. Praėju 
sį sekmadienį jau pamaldos bu 
vo grojamos naujais vargonais, 
kuriais vargonininkas A. Pieši 
na labai patenkintas. Vargonai 
amerikoniškos Consonant fir 
mos, dviejų manualų su pėda 
lais, daugeliu registrų ir var 
pais. Vargonai elektriniai ir la 
bai portatyvūs, nes visus vamz 
džius atstoja garsiatonis, paka 
bintas sienoje. Galimas daly 
kas, kad jo garso pajėgumas 
yra daugiau ribotas, negu va 
mzdinių vargonų, tačiau tai 
jau daugiau gali būti taikoma 
koncertams; šiaip jau grojimui 
arba su choru jie visai gerai 
skamba. Elektriniai vargonai 
yra palyginti naujas išradimas. 
Jie tuo' yra geri, kad duodasi iš 
gauti labai įvairius tembrų deri 
nimus.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, rug 
sėjo 4 d., 12,30 vai. ,hcluviu -.. - .
pamaldos. Pamokslas skiriamas DrauglJos savo auk^ 
Lietuvių Dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.

skaičiuoti, niekad neims jokių šūna'fč'i’usT Prof. Pikuno^šėimT, arim’’ 
prekių iš krautuvių išsimokėji iš trijų asmenų, Montrealy 
mui. Grynais pinigais peikant vįegės "ligi Lietuvių Dienos, po 
krautuves padaro apie 10 proc. ko, grjš j Detroitą, kux p. Piku 
nuolaidą, o skolon skaito nas profesoriauja.
pilną kainą ir dar 9—12 proc. SUSITUOKĖ. Aušros L .--- 
palūkanų Tuo budu jis neten baž či -e Eugenij'a Gurklyt ■ denciją 

. ka apie 20 proc. Kodėl tokie—7 ■ - J 7 -.--i--—
ms pirkiniams nepasisoklinti iš 
banko „Litas“?

Bankas „Litas” jau turi 140 
narių ir yra išdavęs apie 8000 
dol. paskolų. Paskolų grąžini 
mas vyksta tvarkingai. Pr. R.
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS
Montrealio skyrius nuoširdžiai net, trys šonkauliai ir labai 
dėkoja pp. Mozūraičjiams už 
vietą gegužinei Jų vasarvietė 
je, taip pat ir už kalakutą, pa 
aukotą loterijai, už visą malo 
nų priėmimą ir už leidimą nau 
dotis virtuve, patalpas bufetui 
ir kt.

Taip pat gili padėka p. Ja 
kubkai, p. Ignui Bytautui, p. 
J. Bieliūnui ir visiems kitiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
gegužinės parengimo.

Ačiū visiems svečiams už at je pas 
tipe, iug siJankymą ir parėmimą mūsų Viešėdami Detroite, rado susi 
, le uvi, onL-cmia. domėjimą „Nep. Lietuva“, ku

rią užsiprenumeravo p. L. Ber 
tašis.

didesni akmenys, kurie gali bū 
ti priežastimi besimaudančiųjų 
susižeidimui.

Toliau į vakarus, už keletos 
mylių prasidedanti Brock va 
sarvietė maža dalimi gal ir ati 
tiktų autoriaus samprotavima 
ms, bet tai visa toli gražu nuo 
džiunglių ir gyvatynų. Gyva 
čių čia visai nėra, yra tik kiek 
žalčių, kurie pastebimi pavasa 
rio metu ir jie nekenksmingi 
gyviai, kaikur laikomi namuo 
se, nes gaudo peles.

Nesigilinant į tolimesnius

per „Tėvynės Prisiminimų“ ra 
dijo valandėlę dar prieš korės 
pondencijos pasirodymą.
' Toronto Apylinkės Valdyba.

TORONTO LENKTYNĖS 
SU MONTREALIU

Montrealy veikiąs Ekonomi 
jos ir Industrijos Išsivystymo aiškinimus apie pačią vasarvie 
Biuras paskelbė savo studijų tę ir jos palyginimą Palangai, 
išvadas: Torontas negali pasi tektų tik pamirtęti torontiečjų 

' * j. . ' vyti 1V1O11L1 Cdlio, lies IVIUllllCd SK.V11Į, K.UILC lift pamalu visiuvį,

apendicito jy yra įr, kįek stebėjimai ir sta vienas už kitą, lenktyniaudami 
tistika rodo, bus ateity dau pirkosi sklypus ir šiuo metu 
giau gyventojų. Torontas auga bendras skaičius jau artėja prie 
priemiesčiais, o centras nesista 250 skaitlinės. Dar kitas fak

sutrenkta koja, dėl ko ji labai 
ištino. Todėl p. Matulis buvo 
priverstas atsigulti ligoninėn. 
L^chinėje. Dabar jau namie.
P. SKARDŽIUI, jun., padary v Montrealio, nes Montrea skonį, kurie tik pamatę vietovę 
ta sunki užleisto ..................... •
operacija. Ligonis jau taisosi. 
PAKRIKŠTYTI pp. Bendžių 
dvynukai. 
__ ___ __ - . —. 171 AV 1114 V JV X1AAU, W fe*ferXXfeXfe«fe> HVM4UVM WWW M MfefefeX fe A XX X V> W • ~ ——

PP. DAUDERIAI atostogau tb tuo tarpu Montrealis auga tas, kad į Šv. Jono pamaldas 
darni viešėjo Detroite, Windso -
re ir Ontario tabako ūkių srity 

gimines ir pažįstamus.

Valdyba.
LAKE, prie Vai Da „TT ttt - • x t*>. Leknickus šešta PP' DAGILIŲ seimą iš Toron 
kmadienį atsilankė to atostogavo p. Grybaitienes 

Vizbarai vedamoje vasarvieteje ties St.

ir priemiesčiais ir centiu. Mont sekmadieniais, naujame pasta 
realis sparčiau auga negu To te susirenka apie 300 žmonių, 

, ■ — o šeštadienių pobūviuose jau
sugriauti. Taip pat eile Vilnia Siamas net perpildymas.
us senamiesčio gatvių ir pano Baigiant, norėtųsi p. L. pri 
raminių nuotraukų nerodo di minti, kad dar šią vasarą, jeigu 
dėsnių sugriovimų. Tušti išde bus gražesnių savaitgalių, jis 
gę riogso Pašto buv. Kardinolo bus mielai laukiamas Spring 
Jurgio Radvilos rūmai priešais hurst vasarvietėje, kur bus su 
šv. Jono bažnyčią, 
taip pat keli mūro namai prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios Di 
džiojoje gatvėje, kurių vietoje 
dabar pastatyti nevykę moder 
niški namai. Iš komentarų, pri 
dėtų prie iliustracijų, sužinome 
daugiau tikslių žinių apie karo 
metu sužalotus senojo Vilnia

GOLDEN
P. LIESŪNAIČIO broliai, Jo vid, pas pp 
nas ir Vincas, atvykę iš JAV, dienį ir sel 
Waterburio, viešėjo pas brolj daug žmonių - pp Vizbarai,”^ 
Verdune. Dauderiai, Jasuciaį, Gražiai, e ! , ..proga. lai es.

Kadangi dienos buvo gražios, L- redakcijoje, kur susiradę 
tai ir Jisi maudėsi Golden La «1,es.u P^istamų, juos lanke 
ke, irstėsi valtimi, laipiojo kai reaiy. _ v .
nais ir labai gražiai praleido lai PP- ČAPKAUSKŲ seimą a os 
, & r togaudama lankėsi įvairiose

. JAV vietose — Bostone, Bror 
KALAKUTŲ ūkio savininkai ktone ir tt. 
pp. Masevičiai jau ketvirtus MAČIUKO Mamerto siuvyklos . ,
metus augina kalakutus, ties abonentinį praėjusios savaitės us paminklus. 1944 m. nuo ka 
Talon. Dabar pp. Masevičiai prizą laimėjo Zigmas Bukštai ro veiksmŲ nukentėjo Vilniaus 
pas save įrengia šaldytuvus ir tįs> 42 nr. Gedimino pilies bokštas. Jis bu
kalakutų paruošimo (pešimo ir NIAURAITĖ Jūra, verdunie vo 1948 m. restauruotas pagal 
kt.) įmonę, kas leis jiems visą gįų namų savininkų pp. Niau sen4jj 1937 m. restauracijos 
laiką turėti paruoštų kalakutų ry duktė," išvyko į Paryžių pa Pr°jektą ir dabar atrodo lygiai 
(žiūrėkite šiame NL nr. jų studijuoti madų. ‘ ’ projektą ir dabar atrodo lygiai
skelbimą). Tautiečiai visada KAVOS kaina" pakelta 4 cen taiP- kaiP Prie šPati kar?- 
gali pasinaudoti jų patarnavi f-aįs svaras . i Pus daugau.
mu, nes paruošti kalakutai, už------------ --- ---------------------- .
sakius telefonu, bus pristatomi SENASIS VILNIUS 1955 M 
j namus.
VIEŠĖJO Montrealy iš Water 
būrio p. Besąsparienė ir p. Lau 
rinavičienė pas pp. Skinkius.

NAMŲ DAŽYMAS

kreiptis tek LA 6-2084.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktonus

GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
mūsų

PARDUODAMI 
KALAKUTAI

Masevičių ūkyje, 20 mylių į 
pietus nuo Montrealio, prie 44 
kelio, (tarp Chambly ir St. 

Grosery biznis su nauju namu Jean) vietovėje „T a I o n“.
Ville L. Salle. 6-šių kambarių 

butas II-me augšte.
Kreiptis pas mūsų atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

X Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873
s* 2104 Mount Royal St. E. ;

Advokatas

£ Suite 306, Aldred Building
507 Place D’Armes MArquette 8045

sugriauti darytos galimybės įsitikinti, 
kad jo parašytoji koresponden 
cija yra perdėta ir netiksli. 

Su gilia pagarba.
S. Pranckūnas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
liuterionių pamaldos Hamilto 
ne, 36 Shadyside prie 26 Street 
East (tel. FU 5-3323), rugpjū 
čio 28 d., 10 vai. ryto.

Kun. dr. M. Kavolis.
SUTUOKTI Šv. Andriejaus 
lietuvių evangelikų liuteronių 
parapijoje (Redeemer Church, 
Bloor ir Indain Rd.) veterina 
rijos gydytojas Paulius Švar 
cas iš Collinsville, Illinois, US 
A, ir Aldona Erika Brigyta 

| Rastinė: OLiver 4451 | lemaitė iš Toronto.
Laisvąjį pasaulį jau pasiekė 

šiemet komunistų valdžios Lie 
tuvoje išleistas didelis Vilniaus 
albumas, pavadintas „Vilniaus 
Architektūra iki XX amžiaus 
pradžios“ (Valstybinės groži 
nės literatūros leidykla 1955, 
24, 5 X 33,9 cm. 227 psl. su 
194 iliustracijomis puslapio for 
mate gilaspaude pagal nuotrau 
kas).

Albume rodomi tik tie archi 
tektūros paminklai, kurie išli 
ko iki šių dienų. Iš šio leidinio 
paaiški, kad kad Vilnius tebė 
ra turtingas architektūros pa 
minklais ir jo istorinis veidas 
nėra pasikeitęs. Kaip knygoje 
skelbiama, iš ligi karo pradžios 
meno paminklais laikytų 188 
pastatų sugriauta ar sužalota 
buvo 81, taigi mažiau kaip pu 
sė. Tačiau iš nuotraukų, kurios 
daugiausia padarytos paskuti 

. aiškiai matyti,

Užsakius pristatome į namus 
kiekvienu laiku.

Tel. St. Jean, Que. 8-2659.
PARDUODAMAS visas virtu 
vės setas: medinis stalas, 4 ke 
dės ir bufetas. Be to, yra virtu 
vinė krosnis (pečius), kūrena 
ma dujom ir aliejum, pagal no 
rą, už 5 dol. Teirautis telefonu 
TR 4244 pas pp.Andriulionius.

IŠNUOMOJAMAS atskiras
kambarys, 3550 Chambly St., niais metais, aiškiai matyti, 
(prie Sherbrooke). Skambinti kad visi žymesnieji Vilniaus ar 

J po 6 vai. Tel. LA 5-4297. chitektūros paminklai išliko ne

Dr. P. MOWS
DANTŲ GYDYTOJAS

■ ar .i# ir šeštadieniais 
pagal susitnrimą

v 1082 Bloor W. Toronto 4 v
X i rytus nuo Dufferin St. X

Dr. A. Pacevicivs 
Gydytojas ir Chirurgas 

Naujas kabinetas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778. 

Priėmimo valandos: 1 l-l v. 
vakarais nuo 6-8 v. ; trečia 
diini-os ir šeštadieniais lt-? 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

GYDYTOMIS h O H IH GM
' e'~ 1 B v... W

priima ligonius ir gimdyve* 
nuo 2—4 pp. ir 6,30-—? ’ v. 
ketvirtadieniais ir

niais 1—3 pp. X-ray (Ro- 
entgeno) kabinet a *

Tel. M F. 2933

Dr. N. Nov: siekis
DANTŲ GYDYTOJ |i 
345 B 1.00 h’ Sr V<■ u Į 

(kampas BJoor - Huron;
TORONTO j

Telefonas WA 3-2003. Į 

j Priėmimo valandos: nuo Į 
9—12 ir nuo K—9 vai. v... !

H (pagal ftnr » ■■■■ ■ ■ >
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