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SVEIKINAME VISUS' LIETUVIUS, DALYVAUJANČIUS TREČIOJOJE KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE IR SOMĖTŲ NUO LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO KANADOJE 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIME! ŠI MŪSŲ VIENYBĖS ŠVENTĖ TEPADIDINA KANADOS SAUGUMĄ, TESUSTIPRINA VISŲ KANADOS LIETUVIŲ VIENYBĘ IR 
TEPRISIDEDA PRIE MŪSŲ BRANGIOS TĖVYNĖS LIETUVOS IŠLAISVINIMO! Kanados Lietuvių Centro Taryba, jos Prezidiumas ir „Nepriklausoma Lietuva“,

laikąs Trečiosios Lietuvių Dienos pro ga įsklimingas pamaldas ir 
Montrealio Aušros Vartų parapijos klebonas Kun, Dr, Jonas Kubilius,

EISENHOWERIS VIS TEBE 
UŽPILA ŠALTO VANDENS, 
bet taip tas yra daroma, jog tas 
vanduo nuteka, kaip nuo žą 
sies. Viena sakoma, o kitaip 
viskas darosi.

Todėl neišvengiamai ateis 
laikas, kada Vakarai turės sk 
audžiai už visa tai atsakyti ir 
išpirkti didelėmis aukomis.

Amerika duos Rusijai maši 
nų, maisto, veislinių gyvulių ir 
kreditų, kuriais pasinaudos dik 
tatūra sustiprėti, o paskui, kai 
reikalai pagerės, Rusijos dikta 
toriai net neatsilygins už visa 
tai. Tai bus savotiškas Rusijos 
šelpimas, savotiška „atsilikusie 
ms kraštams paremti“ progra 
ma...

Deja,
— ŽMONIJA IŠGYVENA — 

SAVOTIŠKĄ „BABELĮ“, 
ne^ žmonės nesupranta Žmo 
nių kalbos. Pav., Eisenhowerxs 
JAV juristų suvažiavime tei 
singai tvirtina, kad okupacija 
negali būti pateisinama taria 
mais saugumo sumetimais, o 
visdėlto jis pats iškėlęs paverg 
tųjų išlaisvinimo klausimą Ge 
nevoje, sovietams tai atmetus, 
daugiau to klauismo nekėlė. Pa 
ti Amerika, pasirašiusi Mani 
los susitarimą, pagal kurį turi 
būti ginama nuo okupacijos pie 
tų rytų Azija, dabar tų įsiparei 
gojimų nevykdo’. Taigi — pa 
tys sau prieštarauja.
SUMAIŠYTOS KORTOS IR 

TŲ, KURIE REIKALĄ 
SUPRATO AIŠKIAI.

Šiandien jau Tito krypsta 
Maskvos link, nes mato, kad

Montrealio miesto Majoras p. Jean Drapeau, davęs Lietu 
vių Dienai gražiausią Montrealio miesto salę.

Politinė įvykių savaite
TAI, KAS DABAR VYKSTA TARPTAUTINĖJE POLITI 

KOJE, TEKS IŠPIRKTI DIDELĖMIS AUKOMIS

padaryti todėl, kad ji tuos pla Vakarai pakrinka. Adenaueris 
nūs žino per savo šnipus ir ži ima svyruoti, nes tiesūs ir aiš 
no, kad ir sužinojusi juos, ka kūs keliai supainioti. Rhee pro 
riauti su Amerika nepajėgs. O testuoja, nes susitarimai dėl pa 
kai ji sustiprės, kai Vakarai ją baubų ir taikos sąlygų .nepaiso

LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAMS, LAIKY 
TOJAMS IR MOKINIAMS.

Prasidedant naujiesiems mo rios nuotaikos ir nepailstamos 
kslo metams, linkime visų lietu energijos šiame gražiame lietu, 
viškųjų mokyklų mokytojams, viškame darbe.
laikytojams ir mokiniams gied KLB Kultūros Fondo Valdyba.

yra suiręs, visa technika atsili atgaivins, — tada nereikės ir mi — komunistų laužomi, 
kus, maisto trūksta, apsirengi 
mo nėra, butų nėra, vaistų nė 
ra ir tt. Tokioje būsenoje atsi 
dūrus, nėra kito kelio kaip tik

„Naujosios politikos“ pasektai griebtis „naujos politikos“ 
mėje prieita net prie to, kad — prašytis Vakarų paramos, 
pripažįstami diktatūriniai „par Ir Vakarai dabar gelbsti Rusi 
lamentai“, kurie yra

PASITYČIOJIMAS IŠ 
PARLAMENTARIZMO.
Helsinkyje vykusioje tarp “žfnoma7*Maskva

parlamentarinėje konferencijo iaikinai tUri aptildyti savo ape 
je sį kartą dalyvavo jau Rusi tįtuSj suprasdama Vakarų 
Jos (įdomu, kad ne visų „res nesiorientavimą ir pasidavimą 
publikų ) „parlamento atsto komunistų propagandai, net ir 
vai ir taip pat diktatūrinės Is atsidūrusi ant bedugnės kraš 
pamjos „parlamento1 atstovai to> vis dėlto dirba sav0 
Tiesa, jiems demokratinių vals 
tybių atstovai padilgino nėr KOMUNISTINĖ AGRESIJA 
vus priminimu, kad jų atstovau VYKDOMA TOLIAU: binetas pagerbti lietuvius, atvy binti nurodytu telefonu, ir bus vę, o tiesiai keliu Nr. 2 nuvyk jusi su užrašu „Mountain“. J 
jamos tautos yra beteisės ir pr Korėjoje, Indokinijoje ir t. t. kusius prieš 50 metų į Kanadą, paaiškinta, kokiomis gatvėmis tų į miestą, tai privažiavęs At kalną tuo tramvajum važiuoja
ievartaujamos, o jie patys yra Maskvos’ vadovaujamas Komiii ° taipogi ir visiems Trečiosios reikia vykti. . water Ave, turi sukti dešinėn, ma tuo pačiu biletu, kuriuo at
tiktai diktatūrų rikiuojami bal formas tęsia agresiją. Net Jun Kanados Lietuvių Dienos daly Patartina ir prašoma infor ir, pravažiavęs tunelį ir tuojau važiuojama tramvajum. Tram 
vonėliai, bet. . . žvelgiant į ki gtįnes Amerikos Valstybes Ko viams> daro priėmimą leprezen macijos Centre apsirūpinti pri po to patiltę po geležinkeliu, vajus veiks dieną ligi 8 vai. 20
tas gyvenimo sritis, ima siau minformas apipina savo tink tacinėje miesto saleje — Cha valomu metraščiu ir prie jo tuojau suka į dešinę ir Aquedu min. vakaro. Po to tramvajus

Reikia pripažinti, kad Mask 
vos mestasis „naujos politikos“ 
šūkis užhipnotizavo Vakarus, 
kurie joo toliau, juo giliau ne 
riasi j tą politiką.

jos diktatūrą, prigyvenusią ka 
tastrofą, iš pražūties. Vakarai 
bankrutuojančiai Rusijai duo 
da mašinas, maistą, sėklas, gy

. Ir 
tų planų, ypač, kad Penktoji taip skęstamą prieštaravimuo 
kolona dirba ir be karo ji vyk se ir kelių pametime. Tai yra 
do kolonializmą ir okupacijas. Vakarų sutemos, už kurias te 

Tiesa, ks sunkiai atsakyti.

3-čia Lietuvių Diena bus 
nepaprasta

MONTREALIO MAJORO P JEAN DRAPEAU KABINĘ 
TAS LIETUVIAMS, ATVYKUSIEMS Į KANADĄ 
PRIEŠ 50 METŲ IR TREČIOSIOS LIETUVIŲ DIEN 
OS DALYVIAMS DARO PR įĖMIMĄ REPREZENTACI 
NĖJĘ MIESTO SALĖJE, —CHALET DE LA MONTAG 

NE, MONT ROYAL KALNE.
Pačiu paskutniu momentu ui, telef. TRenmor 0037. Kam

paiškėjo, kad Montrealio mies ta vieta nebus aiški, prašoma Nr. 2, nepasuktų į Ville Lasai į§ park Avė ir Mont Royal gat 
to Majoro p. Jean Drapeau ka tik ką įvažiavus miestan, skam le ir nepataikytų į Dollard gat vįų kampo eina į kalną tramva

KAIP PASIEKTI L. DIENOS 
INFORMACIJOS CENTRĄ?

Štai nurodymas, kaip atvyku 
šieji gali pasiekti Lietuvių Die vai vakaro bus balius ir prieš 
nos Informacijos Centrą: At 50 metų į Kanadą atvykusių 
vykstantieji nuo Toronto, Otta lietuvių pagerbimas, kurin 
wos, į Montrealio miestą įva prašomi atvykti visi lietuviai, | 
žiuoja keliu Nr. 2. Įvažiavę į Kanadą atvykę prieš 50 metų, 
miestą, privažiavę Ville Lasai nors kas nors, nežinant visų 
lą, suka kairėn ir Aqueduct bul adresų, ir nebūtų pakviestas at 
Dollard Street; pasiekę jos ga skiru raštu.
lą, suka kairėn ie Aqueduct bul ... . . . __
varu vyksta ligi Jolicoeuer St., Baliaus saleje, kurioje Mont 
(prie tilto) ir suka į kairę. Čia reall° miesto majoras buvo pri 
pamatys Aušros Vartų bažny ėmęs ir Anglijos karalienę, da 
čią, kurios salėje ir buk Infor bar. MaJoro kabinetas daro pn 
macijos Centras.

Jeigu kas atvykdamas keliu

KAIP PASIEKTI 
MONT ROYAL SALĘ

Rugsėjo 3 d., šeštadienį, 6

ėmimą lietuviams.
Salė pasieikama tokiu būdu:

ievartaujamos, o jie patys yra Maskvos vadovaujamas Komiu ° taipogi ir visiems Trečiosios reikia vykti. .
tiktai diktatūrų rikiuojami bal formas tęsia aaresiia Net Tun Kanados Lietuvių Dienos daly p-*—*:— :

tas gyvenimo sritis, ima siau minformas apipina savotfnk tacinėje miesto saleje — Cha valomu i 
bas, kaip Vakarai nesiorientuo jajs jųew yorko valstybėje ati ^et be ^a Montagne, Mont Ro priedais — specialiu ženkleliu ct bulvaru vyksta ligi jau sumi nevaikščios.

dengtas tiesiog komunistų są Yal kalne» kuri rugsėjo 3 dieną ir programomis. Iš anksto tais nėtos Jolicoeur gatvės ir čia
BROLIAVIMASIS PRASIDĖ mokslas prieš demokratnię san atiduodama nuo šeštos valan dalykais apsirūpinus, nereikėsjau pamato Ausros Vartų baz kitos puses *a no, iš Uote 

IO VISU FRONTU tvarka Ten nasirodė vai dos vakaro lietuviams. nešiotis Metraščio, nes šventes nycią. aes Neges rsoau, eina į Kamą
' . - , , * , . ku labdaros titulu vra komu Iškilmėje tikimasi dalyvaus ženklelis suteikia teisę nemoka Atvykstantieji iš JAV keliu gatvė Remebrance Road, čia
ta • Vag1’- aTA°vytUi karas• b^lg rūstinamos ir nustatomos nrieš Pats majoras, greičiausia su pa mai įeiti į Aktą-koncertą ją Nr. 9, vyksta šiomis gatvėmis: veikia autobusas ir šios gatvės 
tas, Jau ir JAV galvoja apie biz mstinamos xr nusta^os Prieš P pervažiavę Victoria tiltą per pradžioje yra Taxi vežą į pat
nį su sovie ais. as vai o 1 Kanadon atvykusiųjų pager Rugsėjo 3 dienos vakaro ba Šv. Lauryno upę, važiuoja Brid kalną. Ši skeliąs yrai ir visoms
tai ir rei la. Nes neseniai Rusi MASKVA NENUSILEIDŽIA bjmo akte. liūs Mont Royal kalne žada bū ge gatve, toliau Centre, ją pri mašinoms. Kito kelio mažino
jos premjeras uganinas vie NĖ PER COLĮ, Prieš 50 metų atvykusiųjų ti nepaprastai šaunus ir iškil važiavę Atwater Ave, suka kai ms nėra. Mašinoms pastatyti
sai prisipažino, kad Rusijos vi gtai prasidėjusjoje jto nu pagerbimo Aktas įvyks baliaus mingas. Baliuje gros du orkest rėn ir čia pat, pravažiavę po ge Yra didelė kalne vieta.
sas gyvenimas a suikęs nuo a sigrįnklavimo nakomisiioie nosė metu. Visi atvykusieji prieš rai — Z. Lapino vedamas „Li ležinkelio tiltu, tuojau pat su 

iŠ <«<><>“ pakaktinai S0 meh, į Kanadą, vis, kviečia tuanica“ i ................................................
tindamas pareicūnus dėl atsili Pasjal® Eisenhowerio planą — mi dalyvauti Akte, iš visos Ka mas „Melodija". 

P , naailrpicti arsciorinVIaarimr. „Ita narine bus narnoštas sne Visus lietuviu’
kimo, taip pasakė: „Kodėl pas

i mus toks stiprus prisirišimas 
prie senos, atsilikusios techni 
ko?” Aišku, kad

RUSIJA DABAR ANT 
BEDUGNĖS KRAŠTO,

nes visas Rusijos gyvenimasvimo planų, Nebent ji tai bijo 1465 rue de Seve, Cote St. Pa

. - Žemėlapis nededamas, neg
ir A. Piesinos veda ka dešinėn ir Aqueduct bulva ns bus įdėtas Metraštin.

ru (pale ivandens kanalą — ąq 
pasikeisti apsiginklavimo pla nados. Jiems bus paruoštas spe Visus lietuvius maloniai kvie ueduktą) vyksta ligi jau nusa 
nais ir kontrole, Anglija pasiū cialus stalas, Visi bus apdova čiame ir prašome dalyvauti šio kytos Jolicoeur gatvės.
lė nusiginklavimo palaipsniui noti sukaktuviniais ženkleliais, je visų Kanados lietuvių Šven Jei kas nevisai susiorientuo 
planą, O’ Rusija — tebesilaiko Visiems atvykstantiems j tėję. St. Naginionis. tų dėl šių kelių,tai patariamaįva
savo seno nusistatymo, ir tiktai Lietuvių Dieną pranešama, kad 3-jai Lietuvių Dienai ir 50 m. žiavus miestan, tuojau paskam 
reikia stebėtis, kad ji nesutin Informacijos centras bus Auš nuo lietuvių įsikūrimo Kanado binti Infomacijos Centui telefo 
ka priimti Amerikos apsiginkla ros Vartų bažnyčios salėje, je sukaktuvėms ruošti Komi nu TR 0037, iš kur gaus nuro 

~ i teto pirmininkas. tymą, kaip reikia važiuoti.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE
TREČIĄJĄ LIETUVIŲ 

DIENĄ ŽIŪRĖKITE 
ANTRAME IR DEŠIMTA 

ME PUSLAPIUOSE
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yEPRIKLAUS^AAX Idl'WA
INDEPENDE NT LIT HU A N i A 

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

i r 50-ties metų nuo lietuvių įsikū rimo Kanadoje sukaktuvių minėjimas paruoštas.
Retlaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.
HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:

Canada ...............................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries.................$6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Telefonas:
Prenumerata metam..:

Kanadoje .......................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ......................$6.00
'lėkšto eilutė ..................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.j 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kelis mėnesius trukęs pasi torių kūrinių dar duos „Valan ir profesionalų bei verslininkų negalime kai ko aplankyti, to 
ruošimas jau baigtas. Atvyksta dėlę Lietuvos Operoje“ ir Mon tam reikalui suaukotų pinigų, dėl būtų labai malonų, jeigu 
ntiems informuoti suorganizuo trealio Skautų Vyčių Būrelio kurie bus paskelbti sporto pro montrealiečiai paskambintų ar 

pristatytų fantus bei aukas že 
nurodytiems asmenims. 

Kiekvienoje miesto dalyje 
yra po vieną loterijos sekcijos 

nados lietuvių šventei yra išlei Montrealio Lietuvių Sporto atstovą, kuriems galima fantus 
pristatyti.

Ir. Lukoševičienė — Mack

į III-ją Lietuvių Dieną!
RAŠO J. MATULIONIS 

KLB Krašto Valdybos Pirmininkas.

tas Informacijos Centras 1465 globojama Tautinių Šokių, ve gramoje ir spaudoje, 
rue de Seve, Cote St. Paul (arba damų p. Bruzgelevičiaus gru Turnyro vieta ir laikas nuro miau 
Montreal 20), telef. TR 0037. pės Lietuvių Tautiniai šokiai, dyta bendroje šventės (Lietu

BENDROJI ŠVENTĖS , ^iai jį tradiciją įeinančiai Ka vių_ Dienos) programoje.

PROGRAMA stas Metraštis ir metalinis
Šeštadienį, rugsėjo mėn. 3 d.: (nikelinis) Trečiąjai Kanados 

Lietuvių Dienai Montrealyje 
11 v. a. m. — 1 v. p. m. bei 50-ties metų nuo lietuvių 
Šiaurės Amerikos Vyrų ir Jau įsikūrimo sukaktuvėms paminė 
nių Krepšinio Turnyro Vyrų ir ti ženklelis, kuriuo bus apdova 
Jaunių rungtynės, McGill Uni noti visi šių sukaktuvių sulau 
versiteto 
West;
3 vai. p. 
Oficialus

Klubo „Tauras” Valdyba.
Sportininku informacijai vei ‘ .. o "

kia Šie tel.: Juoz. LukoSevičius do"?ld RC°"e£itT' Q' 
-HE 7177, V. Kerbelis-PO 
6-3837, J. Piečaitis — RA 2- 
4449 ir Pr. Bukauskas — PO 
6-0221. Ši informacija veiks 
nuo penktadienio 6val. vaka 
ro ir šeštdienį nuo 7 vai. ryto. 

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

las Paul Emile Leger, Montrea TREČIOSIOS LIETUVIŲ 
lio miesto Majoras Jean Dra DIENOS BALIAUS 

LOTERIJA.

1142 Al 
lard Ave, Verdun, PO 6-3837.

S. Zemlickienė — 6300 Cha 
telain, Rsmt., TU 2769.

J. Rimkevičiūtė—6423 Bria 
nd St. Vile Emard.

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

P. Paleckas—7603 Louis He 
bert — RA 7-6592.

O. Stankūnaitė — 207 4th 
Ave Ville La Salle HE 7398.

E. Šulmistraitė — 176 8 th 
Avė, Vile LaSalle, TR 6752.

K. Kubilienė — 930 Moffat,

salėje, 475 Pine Avė kę lietuviai2 į Kanadą atvykę 
prieš 50 metų.

GARBĖS SVEČIAI.
... , Šios visos Kanados lietuvių

Montrealy eina skubūs pasi Jeigu savo Bendruomenės kas ir sportininkų paradas, ten pat, šventės Garbės Svečiais pasiža 
ruošimo baigiamieji darbai. Sa dieniniuose reikaluose esame 3.30—6 vai. p. m. dėjo būti Jo Eminencija Mont
kydavo Lietuvoje — „svečiai daugiau užsidarę .dirbame ne Vyrų ir Jaunių rungtynės, ten realio Arkivyskupas Kardino 
suprašyti ir pyragai užmaišy visiems matomą darbą, tai čia pat. j — - — _
ti“. Montrealis jau yra pasiruo eina viskas viešai — atvirame j 30 valandą lio miesto Majoras Jean Dra
šęs šiai didžiąjai dienai ir lau ore. Lietuvių Diena tampa mū ’ . peau, Generalinis Lietuvos Kon
kia svečių — lietuvių iš visos sų išore demonstracija už mūsų į;ai,sKT rar°dos atidarymas, sulas Kanadoje Mimsteris V. T x 1 • K. Kubilienė
Kanados, lietuvių iš JAV. bendrą lietuvišką reikalą. Mes ^° e?įor"ia eJa<įJIuep Cartier’Gylys, kuris oficialiai atstovaus . ... . . Loterijos se ci Verdun,

not,,., f,, .r j i 1301 Sherbrooke St. East; t:-*. . • Ja džiaugiasi aukotojų duosnu HTai štai jau ir Trečioji Lietu demonstruojame Patys to g Įgaliotą Lietuvos Minister} j d į lanko tautiečius, Daug vertingu fantų jau su
vių Diena. Laimingai pradėta" nenujausjtam... Bet toks >ta 6 valandų vakaro Jungtinėse Amerikos Valstybe iki '°. ]ai; « FantiJ ■ laufclį.’ visi
Hamiltone, sėkmingai tęsiama rezultatas. Ir tai mes turime zi Balius - šokiai reprezentacinėje se ir Kanadoje Povilą Žadeikg k . Neturėdami VJ„J adl^su prašomi prisidėti
Toronte, šį kartą stropiai pasi notl ir vertinti Lietuvių Dieną Miesto salėje Mont Royal kai Amerikos Lietuvių Tarybos y ' etureaami V1SI? aa es^’ I P
ruošta Montrealy. Kiekvienasdar daugiau. ne. Baliaus metu įvyks 50-ties Pirmininkas L. Šimutis, Lietu
lietuvis esąs įtrauktas į darbą. Lietuvių Dienos laimingu bū ?^etų , ?u° betuvlų isikunmo vos Laisves Komiteto Pirminin
Programa numatyta tikrai ir du duoda kiekvienam lietuviui Kanadoje Minėjimo Aktas, ku kas V. Sidzikauskas, Kanados
didelė ir įdomi. Įdomi savo turi tą, ko jis pageidauja. Toks yra rio met“ bus, Pagerbti prieš 50 Lietuvių Bendruomenes Krašto
niu ir įvairumu: sportas, paro didelis pasirinkimas programos .DKanadoJe lsi^ur? lietu Valdybos Pirmininkas J. Matu 
dos, loterijos, koncertas, akade numerių. Čia lietuvis ir pramo via1- baliaus metu, be ko kita, honis ir kt.
mija, senųjų lietuvių ateivių pa gauja, ir linksminasi, ir rimtai bus turtinga vertingų fantų lo Šiam didžiam Kanados lietu 

Balius-Aktas baigiamas vių tautiniam pasireiškimui
Amerikos Balsas skiria didelį 
dėmesį. Visas šias iškilmes už 
fiksuoti atvyksta Amerikos Bal 
so Lietuvos Skyriaus Viršinin 
kas Dr. C. R. Jurgėla.

Taipgi yra užprašyta Mont
. .. realio Televizija ir Radijas,

Nes čiaj° Eminencija Montre^^

gerbimas, šokiai pobūvis ir pa dalyvauja meno ir kultūros pa *eriJa- 
maldos. Apie susitikimą su sa sireiškimuose, meldžiasi Die '° 
vo bičiuliais, pažįstamais, gimi vui ir tai vis kartu su tūkstan 
nėmis, apie nuoširdų svečiavi čiais brolių, sesių, 
mąsi pas montreališkiua ir ne 
kalbama — tai savaime supran 
tama yra didžiulė išimtis iš musų vi

Štai tuo viskuo ir dar kaip

m.
turnyro atidarymas

POSVCIIffiU

12 valandą nakties.
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 d.: 
11 valandą ryto

Lietuvių Diena savo turimu Iškilmingos Pamaldos Aušros 
didžiulė L M..*!, vi Vartų Bažnyčioje, (1465 rue

sų pobūvių, posėdžių, suvažia Montreal 20). Pamaldas laikys 
Otui vuu vionuu uui A.UAM . . f * •• t ’ Lwmanonn 1VI Mn+ronlm A

kuo ir pasireikš mūsų Kanados kaa kartu^ir kažkas dar kivyskupas Kardinolas L .... ., . . .
lietuvių didysis bendravimas. yra vlsKas_Rartu ir Kažkas aar E L _. Anksčiau atsikreipę į visas
Kasdien mes skęstame svetimy daugiau- ,^ia yra .dld5jiej dlde i2.30 vai. ’ Kanados lietuvių organizacijas
bių jūroje. Kasdien gyvename e behXw kur Pamaldos evangelikams liuterio sPec*abu ky^etĮmu» dabar Y*8*
svetimais rūpesčiais. Kasdien ... . . nims Šv Jono Liuterionių baž *ai pranešdami placiąjai lietu
esame nutolę nuo savęs. Vieną ^?davo ^m°"®8 įs^i^ Pa nyčioje, Jeanne Mance ir Prin viM visuomenei, visus lietuvius 
kartą į metus reikia pagyventi , , ounnai meisus, ne Arthur t kamne Pamaldas nuosirdžiai prašome š. m. rugir savo-lietuviškais -reikalais, *“■ atlaidų malonėmis pas. « Ar Umrgtk.mpd 
savųjų tarpe, užmirštant viską "audotJ. ir, Dievą pagarbinti, ti Šioje visų lietuvių šventėje,
kitą. Pagyventi ir pasilsėti, pa bet važiuodavo tarp kitko ir pa 1—5 valandą Ypač mes kviečiame visus Ka
sidžiaugti ir paliūdėti, pasi sižmonėti, kitų pamatyti ir sa veikia Lietuvių Dailės Paroda nadoje gyvenančius lietuvius 
guosti ir nusiraminti, stiprybės ve Par°dyti’ Juk kebai lūžda- ---- .........................................
pasisemti ir pasiryžti. Kraujo vo’ vežimas vežimą remdavo; 
balsas yra gyvas pas kiekvieną visur klegesys, žmonių balsai, -------------------- ------------ --------
iš mūsų Kaip mes jį beprievar nusistovejusių eržilų^ smagus East). Parodoje dalyvauja šie čių skaičiaus iš kaimynės Ame 
tautum, o jis šaukia, kaip liūtas žvengimas, vaikų kliksmas, ubą dailininkai: J * '---- . ” “
uždarytas gražiame, bet stipria godojimas ,mergų krykšta p - _ ~ . J " '
me narve. Sotu, laisva, gražu vimas> Plrk‘U reklamavimasis, tytė, G. K. Račiais, p. Remei _ ____________
čia musų gyvenamajame kraš varPM skambesys, procesijų bu kis, A. Tamošaitienė, A. Tarno atsilankyti Montrealyje ir da 
te — Kanadoje. Laimingi esą Snai> lskdrrlingos giesmes, o šaitis, T. Valius ir H. Žmuidzi iyVauti šioj dviguboj šventėj, 
me, kad pakliuvome čia, o ne

augščiau nurodytoje vietoje dalyvauti savo šventėje. Mums 
(Ecole Normale Jacques Car būtų labai malonu, kad galėtu 
tier, 1301 Sherbrooke Street me susilaukti didesnio tautie

dailininkai: J. Akstinas, V. rikos.
Bričkus, p. Bukauskas, J. Kvie visus kviečiame ir maloniai 

1 prašome rugsėjo 3—5 dienomis

Veda sktn. inž. J. Bulota.

Tarptautinėje skautų Jamboree, Niagaroje, skautai tele 
vizuoja. Televizijos vaizdai iš Jamboree kasdien duodami 
žiūrovams. Televizija perdavė ir lietuvių skautų pasirody 

mą šokyje Mikyta.

NUOSTABI RAGAINĖS STOVYKLA.

Liepos 23 d. prie Ingfewood, mu buvo laukiamas Ragainės 
Ont. Kanadoje, brangius tevis „oficiozas“ — laikraštėlis „Lie 
kės laukus primenančioje gam psnelė“. Vos tik jį iškabinus, 
toje prie sraunaus upelio išdy tuoj apguldavo stovyklautojai, 
go skautiškas palapinių mies Kiekvienas jieško pastabų apie 
tas. Stovyklos vartuose į pa save ar palapinės kaimynus, 

erikos Vyrų ir Jaunių Krepšį dangę stiepėsi Ragainės vardas Margame stovyklos gyvenime 
nio Turnyre dalyvauja trys vy — taip buvo pavadinta abiejų apstu nuotykių ir pokštų, o jie 

1301 Sherbrooke St. rų ir trys jaunių komandos:
1. Detroito ,,Kovasr
2. Detroito
3. Toronto
4. Toronto „Vytis“ vyrų,
5. Montrealio „Tauras“ vyrų,
6. Montrealio „Tauras“ jaun.

Jau yra abiejų grupių pir dienų ta apylinkė aidėjo su jau ms susirasti maisto, jį pasiga 
mųjų dviejų vietų nugalėtoja natvišku džiaugsmu, skambėjo minti, gyventi savitu skilties 
ms dovanos Jaunių grupės pir juokas ir skrido į tolius mielos gyvenimu, keliauti bei žaisti 

___  gamtoje, o paskui viską aprašy 
Ragainėje stovyklavo skau ti dienoraštyje. Skautės guviai

-Lili. Čl«, w ..o gėlės, o kvapas — viskas, vis nienė. Be individualaus meno, 
kur kitur. Bet sava atsivežtoji bas maišėsi į bendrą, nedalo parodoje bus turtingas Liau 
lemtis, mūsų prigimtis, savo ir judantį vaizdą, ku dies Meno skyrius. Be to, Br.
gimtojo vieškelio vaizdas, sava ri° neužmirši niekad. Abromonis išstatys turtingą ir
mėlyna padengė — vis stovi “AT^T^iuoti į lietuvių vertingą nepriklausomybės lai 
prieš akis, ir neleis mums nusi Dienas? Ar verta gaišti bran Lietuvos pašto ženklų rinki 
raminti ir pasijusti laimingais gus laikas? Ar apsimoka išmes n{’ kaip JO paci° buvo Pranešta- 
galutinai. Kažkas graužia, kaž tį keletą dolerių? Gali kilti ir 3—5.30 v. p. m. 
kas budina, lyg kažkas gale tokie klausimai. Bet į juos at Vyrų ir Jaunių finalinės rung 
gerklės stovi ir vis maudžia. Ir sakymas gali būti viens. Jei ta tynės, Ecole Normale Jacques 
taip visą laiką. Ir traukia prie VęS netraukia tavo lietuviška Cartier, 
savųjų, prie lietuviškos minios, girdis, jeigu tau nieko nesako East; 
Traukia bendroji kalba, mintis, lietuviškas protas, jei tau ne „ ,
lietuviškas veidas ir lietuviška jdomu susitikti su broliais lietu 
Širdis. Nuo savęs pabėgti yra viais, jeigu tu nemoki grožėtis Turnyro uždarymas ir dovanų 
neįmanoma. Todėl štai ir yra lietuvišku menu, jeigu tavęs ne įteikimas, 
rengiamos Lietuvių Dienos. ..................... ' ‘ .

Pamatys tas Dienas ir kiti. 
Pamatys ir vertins. Vertins mū 
sų mokėjimą organizuotis, ver 
tins mūsų savitarpį solidaru 
mą, vertins mūsų meno ir kul v , . - - - . ___ ____ _____ - __________  „____
tūros savybes. Tad ar neverta sia mina, įneši disonanso į ben rėš po žodį prominentiniai sve rapijos Klebonas Dr. Jonas Kūtės ir skautai iš Toronto, Ha lavinosi skautavimo dalykuose, 
ir pasitempti? O ar neverta ir dr? džiaugsmo pergyvenimą, čiai, bus priimta su Dienos sva bilius S'. J., sporto klubo „Tau miltono, Wellando, Londono ir kur joms ypač padėjo viešnia iŠ 

viešnios iš Clevelando ir net Bostono — vyr. sktn. Lidija 
Pittsburgo. Viso buvo — 230 Čepienė. Judriausas stovyklau 
Lietuvą mylinčių širdžių. Lie tojas buvo psktn. kun. St. Kul 
pos 24 d. buvo Ragainės atida bis, SJ. Jis rasdavo laiko ir su 
rymo iškilmės. Tujomis apau vilkiukais pažaisti, tai vėl žiū

St. Naginionis
Montrealio Seimelio Prezidiu 

’ mo ir Lietuvių Dienos Ruošimo 
Komiteto Pirmininkas.

ŽINIOS APIE SPORTO 
TURNYRĄ.

Lietuvių Dienos Šiaurės Am

vyrų, 
Kovas“ jaunių, 
.Aušra“ jaunių

buria lietuviška daina ir gies 7 valandą vakaro 
mė, jeigu pagaliau tu pasiryžti Iškilmingas Trečiosios 
skirtis iš lietuvių būrio ir eiti dos Lietuvių Dienos AKTAS
savais keliais — taip, tau ne ir KONCERTAS Plateau salė
verta ten važiuoti. Tu gadinsi je, Lafontaine parke, 3710 Ca mos vietos nugaltojui dovaną lietuviškos dainos,
bendrą nuotaiką savo surūgu lixa Lavallee Avenue. Akte tu yra paskyręs Aušros Vartų pa

Kana

Toronto tuntų — skaučių Šat visi gražiai buvo aprašomi „Lie 
rijos ir skautų Rambyno sto psnelėje“.
vykia, kuri turėjo du gražius Ilgai skautai atsimins nakti 
atskirus rajonus. Ragainę gau nius įdomius žaidimus, kuriuos 
bė augšti klevai bei verksmin paaugesni baigė paryčiu, o ir 
gi gluosniai, supo kalvos su nu Robinzono diena vertė visus 
kirstų javų gubomis. Dešimtį pasitempti. Tądien teko patie

pačiam tą viską pamatyti ir pa tu temdinsi savo kritika kiek rbumu susieta rezoliucija ir ras“ globėjas.
sidžiaugti, kuo kiti stebisi? Juk vieną rūpestingai paruoštą pa bus trumpas Dienos rengėjų Vyrų grupės pirmos vietos 
mes turime kuo pasigrožėti, rengimą, tu būsi ten nereikalin žodis. Koncertinę dalį išpildys nugalėtojui dovaną paskyrė Ka 
Tam ir yra parodos, koncertai, gas. Ir gerai pakdarysi, jei tu Liet, operos sol. E. Kardelienė, nados Lietuvių Bendruomenės 
sportas. t— —~ ------- i.. x tr o—ji ----- —■

Kanados Lietuvių Bendruo hems
menėj Lietuvių Dienos jau yra reaty' 
gyvas reikalas ir didelis įvykis.

ten nevažiuosi. O visiems ki pianistas K. Smilgevičius, mu Krašto Valdyba.
— ligi pasimatymo Mont ziko komp. St. Gailevičiaus ve Abiejų grupių antrųjų vietų gusiame kalnely kanadiškis* sk rėk — su skautais ruošiasi lau 

damas Toronto „Varpo“ cho nugalėtojams dovanos nupirk rajojantis kapelionas psktn. žui, arba vadovų būreliui skai 
ras, kuris be lietuvių kompozi tos iš Montrealio organizacijų kun. St. Kulbis, S. J., atlaikė to pašnekesį ir taip visą laiką 

pirmąsias Šv. Mišias. Vidurdie užimtas stovykliniu gyvenimu 
nį pakeltos vėliavos, LSB vyr. kartu su visais raganiiškiais. 
Skautininkas prof. Stp. Kairys Baigiantis Ragainės smagio 
ir Toronto Apyl. L. B. pirmi ms dienoms sulaukta mielųjų 
ninkas J. R. Simanavičius tarė svečių — stovyklon atvyko abi 
iškilmėms skirtas kalbas. Vyt. Sk.: Seserijos VS prof.

Mielosios stovyklinės die Stp. Kairys iš Toronto, Ont. 
nos deinotvarkės valandomis Galop atskubėjo nelauktoji 
vyte vijosi viena kitą ir lyg gta rugpjūčio 1 d. — Ragainės už 
žus sapnas greit prabėgo1. Ry darymo diena. Iš arti ir toli jon 
tą malda į Augščiausiąjį, dieną suvažiavo minios svečių - sto 
užsiėmimai - darbai žiniomis vyklautojų tėvai, mieli bičiuliai 
praturtinti, o atskubėjęs vaka bei rėmėjai. Paskutinės pamal 
ras užbaigiamas laužu ir jo mie dos. Skautas kunigas pradeda 
lomis dainomis bei pokštais. Ge pamokslą tokiu mielu Ragainės 
rosios laumės Ragainę saugojo aplinkos apibūdinimu:. „Mūsų 
nuo lietaus — kartais susikaup bažnyčios skliautas yra, štai— 
davo debesys, tačiau jie ir vėl dangaus skliautas, vietoje mar 
būdavo išgainiojami gaivaus vė muro kolonų mes čia turėjome, 
jelio. Kasdien visų su nekantru Nukelta į 9-tą puslapį.

J. Matulionis.

Liūdesio valandoje, mirus

A. A.
POVILUI JAUNIŠKIUI,

Jo žmoną, dukrą p. E. Paleliūnienę ir kt. gimines 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Kazys Baronas.

POVILUI JAUNIŠKIUI,
gilią užuojautą jo žmonai p. V. Jauniškienei, 
p. E. Paleliūnienei ir kt. giminėms reiškia

Jonas Bulionis su šeima

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
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AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol. kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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Nuotaka iš prievartos
Lietuvos ministerių kabinę sujungtas, atsilaikytų reikale 

to nariu buvęs adv. R. Skipitis prieš vokiečius ar rusus. Eko 
tiksliai nusako (N. L. 10 d. rug nomiškai, jie visi—žemės ūkio 
pjūčio) puoselėjamos Pabaltijo kraštai, siekią panašius gami 
sąjungos idėjos siekį — „suda nius toms pačioms rinkoms iš 
ryti kuoplaučiausį politinį, eko kišti. Politiškai, visi žinome, di 
nominį bei militarinį būsimoms delio susibroliavimo nėra. Vie 
laisvoms Lietuvai, 
Estijai pagrindą“, 
siu bejieškodami, 
(prof. K. Pakštas) 
po vienu sparnu su 
ja, o kiti nesibaido plačios Ry 
tų Europos federacijos, nuo 
Baltijos iki Juodųjų marių, su 
lenkais ir bulgarais imtinai.

Mažoms tautoms moderninė matyti jos kelius, bet ji dažnia 
je gadynėje nepriklausomoms usia mus nuveda visai ne ten, 
gyventi nelengva. Tą patyrė kur norime. Todėl ir kalbos 
visus saitus su britų imperija apie Pabaltijo sąjungą, nors I 
nutraukusi Airija. O Izraelio gražios ir mūsų širdį patukina, I 
valstybei seniai būtų bankro tačiau, bene priklauso prie Lie ■ 
tas, jei ne viso pasaulio žydų tuvoje dailydės mokiniams tai__
milionai. Tenka stipriai suabe komos pašaipos: „obliuok, ob 
joti, begu Lietuvos, Latvijos ir liuok, sūneli: meistras ateis ir 
Estijos karinis pajėgumas, net kirviu ištašys“.

Latvijai ir nu žodžiu, siūloma sąjunga bū 
Kuoplačau tų nuotaka iš prievartos. Ta 
kai kurie čiau, net prievartos nėra, 
mus tupdo 
Skandinavi

Žmogus šaudo, velnias kul 
kas gaudo. Ateitis mums neži 
noma, ir net nėra aišku, ar žmo 
gui yra įteikta pajėgumas savo 
likimą kalti. Istorijos neatlai 
džiai klausinėjame, tikslu nu

■

o The CALVERT pastabos O

KANADIEČIAI SAKO
„How do you do“ (tariama hau du ju du) 

Kanadiečiai dažniausiai vartoja ,,how do yob do“, 
kai jie pristatomi nepažįstamam žmogui. Tikriau, 
tai išreiškiamas džiaugsmas, sutikus nepažįstamą 
jį, paprastai šis klausimas nėra atsakomas. Ta 
čiau draugų tarpe atsakymas skambėtų „Fine 
thank yau, how are you?“

(CALVERT MOUSE

MŪSU^SPORTAS
PASAULIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS MELBOURNE
Tik pusantrų metų beliko iki žiuos visos užsiregiseravusios 

1956-jų metų Pasaulio Olimpi komandos dalyvauti prelimina 
nių žaidynių ir jau sunku be rinėse krepšinio žaidynėse, ia 
gauti geresnių biletų j šias di kurių dešimt turės iškrist ir 
džiąsias pasaulio sporto varžy Olimpinėse Žaidynėse dalyvau 
bas.

Maža yra mūsų tautiečių, ku 
rie būtų turėję progos savo gy 
venime tiesiogiai pamatyti Oli 
mpines Žaidynes. Daugelis ne 
žino Olimpinių Žaidynių tikro

ti negalės. Visos 30 komandų 
bus suskirstytos į dešimt gru 
pių. Kiekvienoje grupėje ko 
mandos turės persirungti savo 
tarpe ir grupėje komanda nelai 
mėjusi nė vienų rungtynių, tu 

sios prasmės, arba iš viso" mažai rėš iš tolimesnių varžybų iš 
yra girdėję apie šiuos parengi kristi. Tokiu budu, visos tauty 
mus. -

Lietuvių spaudoje nedaug 
buvo rašyta apie Olimpinius 
Žaidimus, todėl bandysiu duoti 
žiupsnelį žinių apie artėjančius 
parengimus Melbourne.

Šį kartą paliesiu tik krepšinį, 
nes šioje šakoje rasime ne vie 
ną lietuvį žaidžiantį už kurį 
nors kraštą, kuriame likimas lė 
mė jam apsigyventi.

Kad ir nelabai populiarus pradėjo bandymus. Jau yra su 
yra krepšinis Australijoje, bet daryta krašto rinktinė, pakvies 
Olimpiniams Žaidimams jau da tas rinktinės treneris, rengia 
bar yra užsiregistravę per tris mos bandomosios rungtynės ir 
dešimt įvairių tautybių krepšį jiečkoma geriausio būdo ko 
nio komandų. Krepšinio žaidy mandai sucementuoti. Pirmieji 
nės bus pravedamos Glaciariu bandymai parodė, kad sudaryti 

— y. t mo Pata^Pose Melbourne, kur rinktinę iš geriausių žaidėjų.
j jv. ..U> , . . .. ’ - šiuo metu yra čiuožykla. gyvenančių įvairiose valstijo
didžioji valstybe turinti parei . . * -j • * * . ■ . JTi turi nrižiūrėti kad ios Okmpinese Žaidynėse yra se, gargu ar pasiseks, nes ne 

J .J leista dalyvauti tik 20 krepši įmanomas yra komandos paruor.=*2L AT* kon,aLu. todėl jau dvi sa kmas. gi vAn tik indivLali

AMHERSTBURG. ONTARIO
bės, norėdamos patekti į Olūn 
pines Žaidynes, dės pastangas 
gerai pasiruošti preliminari 
nėm žaidynėm ir, tikriausiai, 
jau dabar yra pradėjusios pa 
ruošiamuosius darbus.

Australija, kuri dar yra jau 
na krepšinio žaidime, ir visą Žai 
dejų elitą sudaro naujieji atei 

’ viai, vargu ar galės sudaryti re 
prezentacinę komandą iš vie 
nos valstijos, todėl jau dabar

Tame pačiame N. L. nr. vaimingoje didžioje bendruo 
New Yorko korespondentas la menėje” gyventi maža tauta ne 
bai vykusiai rašo: „Po Keturių turi teisės savitai užsienio poli 
Didžiųjų garsiosios konferenci tikai ir savitam kariškam pasi 
jos kiekvienam aišku, jog ne ruošimui, 
tik jokio pavergtiems išlaisvin mename, 
ti karo nebus, bet netenka lauk valstybės 
ti iš Vakarų pusės net griežtos prieš jas 
politinės akcijos. Išlaisvinimo 
problema pasidaro ilgo evoliu 
cijos laikotarpio klausimu“.

Pasaulio centre dabar du žy 
mūs vaidylos, vadinami Vaka 
rai ir Rytai. Sparnuose stovinę 
ja, savo eilės belaukdami, Indi gŲ. v 
ja ir Kinija, o kažkur užsceny bendruomenėje 

viešpatautų visiems lygi laisvė, 
teisingumas ir įstatymai.

Tokiu būdu, jei tame ilgame 
evoliucijos laikotarpyje, kurį 
N. L. njujorkiškis kor. numa 
to, Rytų bendruomenės (prie 
kurios dabar ne vien Praga, bet 

knygoje ,,u' S. War Aims“. Jis pusė Vokietijos, Lenkija, Veng 
čia sakė, kad du mūsų amžiaus rija ir gera Balkanų dalis pri 
pasauliniai karai įrodę, jog Va klausos gyventojai iškovotų to 
karų Europa, Šiaurės ir Pietų kias laisves ir ekonominę gero 
Amerika sudaro savaimingą vę, kuria džiaugiasi Amerikos 
„Atlantinės bendruomenės“ lietuviai, kasžin, ar tie gyven 
vienetą save ginti. Kita panaši tojai tebenorėtų turėtų nepri 
bendruomenė esanti Sovietų Są klausomybių, kurių greta, tuo 
junga, kurios ribos tada (1944 jau kurtų kuoplačiausias sąjun 
m.) dar nesančios galutinai nu gas? Ypač žinant kad žmonija 
statytos, bet, aišku (?) einą jatl raumenis lanksto atominę 
nuo čekoslovakų Pragos iki energiją pritaikyti netik kasdie 
Vladivostoko — nuo Rytu Eu niniam gyvenmiui, bet pasidirb 
ropos iki Rytu Azijos. ’ dinti mėnulius ir raketinius sk 

Šių bendruomenių sudėtinė raiduolius į planetas, ir už jų? 
ms dalelėms tėra vienas politi Pacituokime N. L. korespon 
nis kelias — gyventi gerais kai dentą dar sykį: „Jei musų po 
mynais. štai, kaip Lippmanas litinė veikla (neišvengiamai) 

Didelės ir mažos kiek priges, teks sustiprinti ku 
savai ltūrinę“. Ausis turinti, kiaušy 

kite; akis turinti — matykite!
Vyt. Sirvydas.

Red. pastaba. Prieš žmoniją 
daug ir labai didelių problemų. 
Tačiau ne jos tikslas — pasida 
linimas į Rytų ir Vakarų ben 
druomenes bei jų koegzistenci

je grimuojasi arabiškasis mago 
metonų pasaulis ir Afrikos juo 
dūkai. Vakarų ir Rytų susidary 
mą numatė gabus amerikonų 
politikos stebėtojas (komenta 
torius) Walter Lippman, savo 
karo metu (1944 m.) išleistoje

Gali būti, tiesa. Atsi 
kad trys Pabaltijo' 
nei šūvio neiššovė 

okupuoti ateinančius 
Prancūzija, Italija,rusus, o

Turkija, Jugoslavija, ir net pati 
Anglija negalėtų ginkluotis be 
Amerikos dolerių ir ginklų.

vaitės prieš Olimpinių Žaidy nis žaidėjų paruošimas, toli 
nių pradžią, Melbornan šuva Nukelta į 8-tą psl.

Klišė „The Windsor Star".

GRJŽO IŠ LIETUVOS WINDSOR© LIETUVĖ.
Septyniolikai metų praėjus Geležinė Uždanga jo žmonai šitą nusako: 

B. Badikonis vėl pasijuto lai buvo pakelta, 
mingas, kai š. m. rugpjūčio m. 
23 d. Windsoro aerodrome su 
laukė savo žmonos Veronikos.

1938 metais V. Badikonienė 
išvažiavo aplankyti savo gimtą 
jį kraštą, o karui prasidėjus ir 
vėliau Sovietams okupavus Lie tiktai lėktuvu per Vilnių, Mas kalavimų, 
tuvą, ji buvo ilgesniam laikui kvą, Pragą, Paryžių, Montrea įstengia reikiamais ginklais pa ją, kaip rašo p, Sirvydo palaiko 
izoliuota nuo Vakarų pasaulio lį ir Toronto. Kelionė truko 6 ti apsirūpinti. Mažosios atsidė masis Lippmanas. Tokia koeg 
ir tuom pačiu atskirta nuo sa dienas. Lietuvoje pasiliko ten kos, suteikdamos didžiąjai vie zistencija gali būti labai ribotas 
vo vyro. B. Badikonis pradėjo gimusi 17 metų duktė Brone, tovių bendram apsigynimui ir, laikinis reiškinys, Žmonija ne 
rūpintis dokumentais savo žmo kuri pagal Kanados pilietybės be to, neįleis į savo vidų didžią išvengiamai eina prie visuotinu

Atvažiavimui atgal į Kanadą 
daugiausia padėjo faktas, kad 
V.Badikonienė savo laiku buvo 
priėmusi Kanados pilietybę.

Kelionę iš Lietuvos

valstybės, įeinančios į 
mingą saugumo vienetą, pirva 
lo būti talkininkai, ir taikos, ir 
karo metu, jei nori gerais kai 
mynais sugyventi. Didžiosios 
teiks karinės globos, nes, prie 

atliko moderninių karo' technikos rei 
maža valstybė ne

nai atsivežti vėl į Kasadą jau įstatymą yra taip pat Kanados jai valstybei priešingų pervers mo ir laikiniai pasidalinimai bei
1947 metais ir tik dabar po dau pilietė ir jai dabar daromi atva mininkų, intrigantų ir šnipų”, koegzistencija jos nuo to neiš Kanados ūkininkai-farmeriaidžiaugiasi susilaukę šių metų
gelio pakartotinių prašymų žiavimo dokumentai. P. J. Kitais žodžiais tariant, „sa gelbės. gražaus derliaus.

64. DIDELĖS

Katb kūrėsi Kanadoie
lietuviai

SUVALKIEČIŲ GIMINĖS ŠEIMOJE.
Žinaičiu pa tis apsilankyti pas pp. Žinai 

1 4 V. .
aly ir už jo ri vo tiktai apsidžiaugti. Nes. vie ---- -c —-- ------j——r—-------- i-------------------------------- , . ... .. _, . v. .
bų—plačiai ži na, mes vieni kitus permažai pa nus ir u- Pasirodė, p. Žinaičio gų jo sielos jautrumą, be kurio teko palikti namus ir jieškoti — Turime štai Situos namus,
noma. Dažnai, žįstame, antra, įdomu yra ar dainavimu labai domimasi. Jo net ir labai gražūs balsai neat kitos darbovietes. Dabar jis kurie dabar ir duoda pajamų.
labai dažnai, čiau susipažinti su kultūrą my turima nemaža žymiųjų daini siekia savo tikslo. Wellande. Ten po paskutinio Ponai Žinaičiai nepasake,
tenka ją kalbo linčiais žmonėmis. ninku plokštelių. Jis pradėjo Kai p. Žinaičiui su kolega iš ^ar° lš tremties atsikėlė kitas bet yra visai aišku, kad didžiau
se ir subuvi — Mano sūnus labai mėgsta Jas demonstruoti pagirdamas ėjus pas dainavimo mokytoją, brohs su seimą. sis jų tirtas yra— f”"”“
muosc išgirsti, muziką, — pasakė p. Žinaitie tūlus tenorus, kaip pav., Met a§ savo gerus įspūdžius apie sū u- — ------- --------- *- ... .
Gal pirmiausia nė. — Jis labai norėtų gauti lie ropolitain operos Pirce, italą nu pasakiau tėvams, motina Norkeliunienė, kita p. Nomei džiaugiasi daugiau, negu kitais
su ja teko susi tuviškų patefono plokštelių. Monaco ir kitus. Jaučiau p. Ži 1 ------------ turtais.
durti iš pažin Ypač jis nori įsigyti K. Petrau naičio jiems užuojautą ir pasi . _

čių su pp. Nor sko' ir E. Kardelienės plokštelę gėrėjimąjais. Tačiaukaikuriuos, įr laikosi.
. Bet teko ją gir iš operos „Traviata“ su dialogu pademonstruotus man visdėlto r

mą, jis ją pakartojo ir, kaip pa das paimti... O kas jų neturi — Vincas, atvykęs į Kanadą kiek — Tiesa, tai buvo depresijos 
stebėjau, dideliu atidumu sekė falcetuoja, bet tai, jau yra trū vėliau už Joną. Jis mokytojas, laikai, bet aš buvau laimingas, 
moksladraugio nuotaikas, kokį kūmas. Geras tenoras turi ture Atvykęs Kanadon depresijos kad visą laiką turėjau darbą, 
jam įspūdį padarė lietuviai dai ti augštąją Re, o baritonas — laikais , jis turėjo nemaža var todėl ir broliui galėjau padėti, 
nininkai? Sol. go. Bet vėliau gerai prasigyve kai jam depresija atnešė vargo

______ _______ _____ ________ __________ Su jaunuoju Žinaičiu užsi
varde Montre čįus Rosemounte, tegalima bu mezgė pašnekesys apie daina ku... ---------- —--------,----- v-. .

" * ... vimą, balso pastatymą, diapazo tačiau parodo menininkui bran mus. Bet užsidarius kasykloms, venti.^
nūs ir tt. Pasirodė, p. ŽinaiČio gų jo sielos jautrumą, be kurio teko palikti namus ir jieškoti -

O vis dėlto tai yra sun no. Kasyklose buvo darbo prie dienas.
- tvirtino p .Žinaitis, kas žiūros vedėju. Turėjo savo na — Galėjote geriau prasigy

Gal pirmiausia nė.

brolis su šeima. sis jų turtas yra... sūnūs Sigi
J. Žinaičio seserys: viena p. tas. Jie juo rūpinasi, jie juo ir 

. .. __ . -- ,------------ (

dokštelim Monaco ir kitus. Jaučiau p. Ži kukliai pastebėjo: kienė ir trečia p. Macijauskie turtais.
•—■■----- ----------------------------______ o, jis labai rimtai mokosi nė-Michel. Tikrai didelė gimi Mes ilgokai šnekučiavomės.

- " •_ nė. Sužinojau, kad pp. Žinaičiai
Gal kai kas pasakys: kuriai — Kodėl į Kanadą vykote? abu dirba ir dabar. Ponia Ma

■ \ tildą Žinaitienė pasakodama ir

S. Žinaitis.
keliūnų šeima. ________ o_________ ____________ - ...... — ---- ----------v-- -------- -------- « . .
dėti ir Wellande, Ont. „Pakelkime taurę linksmybės“. teko sukritikuoti. Kaikurių bal gi motinai savo vaikas ne ge — teiraujuosi p. Žinaitį.

Ypač Žinaičiu pavardė įstri Ar jūs negalėtumėt mums tą sai, tiesa, buvo_ pakankamai riausis? Tai yra tiesa. Kitaip ir — Jieškodamas laimės. Kaip susigraudino, nes karo metu se 
go atmintin, kai D’Arcy Mc plokštelę parūpinti? gražus, bet tessitura nepakanka būti negali. Bet kai dėl Sigito matote, mūsų šeima didelė, o suo Įr svainis tragiškai žuvo
Gee high school baigė S. Žinai ■ Al_ _____ ____ , ______ t . _ . . .
tis. Jis išleidžiamąjame mokyk užsisakyti Londone, Europtje. ėmė falcetu. Malonu konstatuo perdėjo; ji čia visai objektyvi, vonio valsčiuje, turėjome tik
los leidiny buvo pažymėtas Bet, gal bus galima kur nors ti’ ka.d P- Žinaitis gražiai orien žinaičjų pavardė stipriai įkri kelis margus. Tai 1928 m. ir išgyventa. Ir jeigu taip kiekvie 
kaip gerų sugebėjimų daini ją gauti privačiai ar paskolinti. tavo®j tuose klausimuose. Jei to, man atmintin dėl Sigito. Ir atvykau į Kanadą.
ninkas. Ir V. Sirvydas, kuris se žodžiu, bus padaryta visa, kad Su’ Fs tūlus gyrė, tai dėl san gaijma tiktai pasidžiaugti, kad
ka lietuvių vienokį ar kitokį Tamstos pageidavimas būtų timento, užuojautos jiems, su jjs studijuoja universitete ir — pastebi p. Žinaitienė.
kultūrinį pasireiškimą, bet ko įgyvendintas, — atsakiau. prasdamas, kaip nelengva yra lygiagrečiai mokosi dainuoti
kį lietuvių prasikišimą augš Lengvesne širdimi galima bu Serai dainuoti, kaip nelengva pas rimtą dainavimo mokytoją. — v»a ----- j------------— —OJ -------------
čiau bendrinio lygmens, ne kar vo įžengti į pp. Žinaičiu namus yra nugalėti daugelį placiąjai jaunuolių reta. Tai yra tais. Tada jau įvažiuoti papras Juose sutelkti patys intymiau 
tą yra suminėjęs Sigito Žinai nes vis dėlto pageidaujamoji publikai nepažįstamų dainavi 
čio vardą. Tai jis pasižymėjęs plokštelė buvo gauta. mo sunkumų.
mokykloje, tai dainavęs opęro Verta pasidžiaugti, kad vos ;—O, čia labai augšta, sunku ___________ — ________ ____
je, tai jis dalyvavęs sceniniuo įžengus ir susipažinus, p. Žinai paimti, — sunku ištraukti, — jome plačiau apie pp. Žinaičiu — Mes iš vieno kaimo, — ir skaudu ir graudu.
se pasirodymuose. tis junjoras tuojau plokštelę pa teisino p. Žinaitis dainininkus, giminę. Pasirodė, kad p. Jonas pastebi p. Žinaitis. Išsiskyrėme su pp. Žiničiais

Visa tai ne tiktai mane domi leido ir įsitempęs klausėsi. O — Truputį kitaip yra, — tei Žinaitis Kanadoje turi tris bro — Bet gi Jus, p. Žinaiti, at su viltimi, kitą kartą susitikti 
no, bet ir intrigavo. Todėl kai kai pas jį užėjo jo kolega, su giau aš. — Kas turi pilną ska liūs it tris seseris. Du broliai vykote depresijos laikais. Kaip ir, galimas dalykas ,dar plačiau
atsirado visai nelaukta priešas kuriuo jie studijuoja dainavi lę, tam nesunku ir augštas gai gyvena Wellande. Vienas jų, gi Jums sekėsi? _ išsikalbėti.

sai, tiesa, l _____  ___ _______________ ____________
_____ r 1___ r......... gražūs, bet tessitura nepakanka būti negali. Bet kai dėl Sigito matote, mūsų šeima didelė, o suo *r svainis
— Tiesą sakant, ją reikėtų ma’ nes augptąsias gaidas jie žinaičio, tai motina nieko ne žemės Karklupėnų kaime, Paje nuo bombų.

• ’ ■ “ * - £-1—L- 1—............-................................. . v. . .. ... Daug žmonių pergyventa ir

no žmogaus širdin galėtum įei
— Padėjo dėdė amerikonas, ti, kiek ten rastum intymių ka

___ T A l. 1. mpelių, kuriuos niekam nevalia
— O Tamsta, p. Žinaitiene? paliesti. Jie savyje slepia pa
— Aš čia atvykau 1933 me čius jautriausius išgyvenimus.

geras pavyzdys, kuriuo galimą tam imigrantui negalima buvo, s\ gyvenimo momentai. Ir p.
gėrėtis. bet aš atyykau pakviesta mano Žinaitienė, kad ir susigraudin

Jaunuoliams išėjus, išsikalbę vyro vedybų. dama, bet saugo tai, kas jai yra



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. VIII. 31. — Nr. 34(434)

AMERIKOS PAGALBA 
KOMUNIZMUI.

Pastarųjų trisdešimties me 
tų praktika parodo, kad Vaka 
rų Demokratijos jau kelis kar 
tus išgelbėjo Sovietų Sąjungą 
nuo žlugimo. Ypatingai Jungti 
nės Amerikos Valstybės visuo 
met ištiesdavo savo duosnią 
ranką, kai tik Kremlius atsidur 
davo ant bedugnės krašto. 
Štai faktai. Stalinui pribaigus 
Leniną ir pradėjus beatodairi 
nę ūkininkijos likvidaciją, po 
poros metų Kremliaus satrapai 
įsitikino, kad „socialistinė ša 
lis“ rieda pakalnėn. Katastrofa 
buvo neišvengiama. Stalinas, 
pasinaudodamas JAV ekonomi 
niais sunkumais (nedarbas ir 
prekybos stagnacija), padarė 
kelias šypsenas Amerikos kapi 
talistų atžvilgiu, ir netrukus 
Amerikos prekės, mašinos, ža 
liavos, duona, inžinieriai, tech 
nikai ir net darbininkai prade 
jo plaukti į Sovietiją. Ameri 
kos firmos buvo sužavėtos sta 
mbiais užsakymais, inžinieriai, 
technikai ir darbininkai buvo 
suvilioti pasakiškomis algomis 
ir ištaigingu gyvenimu „darbi 
ninku šalyje“. Rezultatai buvo 
tokie: amerikiečiai savo pini 
gaiš ir savo žmonių pajėgomis 
pastatė garsų Dnieprostroy ir 
daugybę fabrikų. Stalinas da 
bar galėjo girtis, kad Sovietų 
Sąjunga virto industrine šąli 
mi. Atsidėkodamas Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, jis ne 
sumokėjo firmoms, siuntusio 
ms mašinas ir medžiagas, o in 
žinieriai ir technikai buvo ap 

stangas, stilių keitimąsi vien tajP Pat praeities liudytojai. Di tono skaitome „Dailės Muzie toje praeiti merginai ar vaika kus (daugiausia) bei žydai (?) jte^Lrie^ls^B^buvo ^išeuiti 
ekonominėmis sąlygomis. Bet džioji ir pilies gatvės pavadin jus“; tačiau vidaus nuotraukos ms, bet eilėje kitų aiškiai mato M. Fligelis, J. Kacenbergas, . a , atsidūrė Sovietu Sa 
aiškinant baroko atsiradimą tos viena Gorkio gatve, Vii apvilia matant „revoliucinius“ mi kukliai apsirengę, uždari ir Ch. Levinas ir S. Šimanskis. :u^gos kalėjimuose Sako kad 
„jezuitine reakcija“ jau negali niaus gatvė — Liudo Giros, meno eksponatus ir raudonar susirūpinę, kažkur skubą tary Knyga išspausdinta Kaune Amerikos inžinierių dar 
nuslėpti fakto, kad esama ir Pylimo gatvė — Komjaunimo, miečių niaurias statulas. Vrub biniai Vilniaus gyventojai. K. Požėlos vardo spaustuvėje, -r dabar vareata Sovietijos pri 
grynai dvasinių, religinių, me Šv. Jono — Balio Sruogos, Do levskio Bibliotekoje esanti Mo Žadamas išleisti antrasis ši o popierius esąs iš Juliaus Jano vergįamo;o darbo stovyklose

Taip niekšiškai užsibaigė 1926 
—1930 metų „koegzistencija“.

Visi žinome, kiek miliardų 
Amerika supylė į Stalino nas 
rus karo metu, ir už tai žino 
ma, ne tik nieko negavo, bet 
dar koliojama ir niekinama per 
eilę metų.

Politinėje srityje buvo tas 
pat. Sovietams buvo užleisti 
dideli plotai Tolimuosiuose Ry 
tuose, neva už dalyvavimą ka 
re prieš Japoniją. Kinija, Pabal 
tijo valstybės ir pusė Vakarų 
Europos dėl naivios Vakarų va 
dų politikos pateko į Maskvos 
„globą“.

Dėka šių aplinkybių Krem 
liūs taip ėmė pūstis, kad net 
patys gelbėtojai išsigando ir, 
pagaliau, ėmė rimtai ginkluo 
tis. Naujieji Kremliaus ponai 
įsitikino, kad jie, vėliau ar an 
ksčiau, sprogs, jei ir toliau ves 
tokią pūtimosi politiką. Ir va, 
vėl šypsenos Vakarų atžvilgiu.

Ir va, tas garbingasis Eisen 
Nukelta į 7-tą puslapį.

SENASIS VILNIUS 1955 M.
(Tąsa iš praeito n-rio)

Nukentėjęs yra Šv. Kazimiero nyčias. Galima pastebėti norą 
bažnyčiosfasadas, kurio kairysis nurodyti, kad Vilniaus menas 
bokštelis nuotraukoje matomas sukurtas be išimties vietinių, 
be stogo. Nukentėjusi taip pat „talentingiausių liaudies meis 
yra Šv. Kotrynos bažnyčios ap trų“, ne ateivių menininkų, 
sida ir bokštai. 1944 m. nuken Renesansinio Sapiegų antka 
tėjo dar barokinės Šv. Dvasios pio autorius buvęs Pr. Krakov 
cerkvės kupolas, kuris bovo čikas, Šv. Kotrynos ir Dominin 
1952 m. restauruotas. konų bažnyčias puošė Jonas

. Kristupas Gliaubicas, Šv. Jokū 
Miesto vaizde is asana vi dažnyčjos fasadą apipavida

ciaus gatves puses su senaisiais lino architektas DaukševiČius, 
P.111^ ^anais h°rizonte nema y vįs vietiniai, vilniečiai meniniu 
ti Trijų Kryžių paminklo ant kaį Vįsi je nuQ re
al°,.vafį<L kvaitulio“ ir, kaip Šv.

Petro ir Povilo bažnyčios skulp 
toriai ,dirbę realistiškai...

Mėginama vėl įvesti senasis 
Medininkų Vartų vardas Auš 

______ __ _______ ____ ros Vartams. Visiškai albume 
Stanislovo, kurias po L. Stuo nededama Aušros Vartų koply 
kos-Gucevičiaus mirties (1798 čios. Šv. Kazimiero' koplyčios 
m.) ant katedros frontono už katedroje nuotrauka paaiškina 
kėlė prof. Šulcas. Pašalintos 
buvo panašios figūros ir nuo 
Reformatų bažnyčios frontono 
Pylimo gatvėje.

Katedros aikštės, dabar vadi 
narnos Gedimino aikšte, galuti 
nis apipavidalinimas įvykęs ne 
1940—41 metais, kaip knygoje 
sakoma, bet 1939—43 m.

Trumpo įvado „Vilniaus ar ta^P Pat tuos pakeitimus, ku nūolyne yra Pedagoginis Ins lijonnų bažnyčios, taip pat Di
chitektūros vystymosi bruo ^uos okupacinės sąlygos atne -titutais, Bernardinų vienuolyne džiosios Sinagogos vaizdo. Se
žai“ autorius (J. Jurginis) yra šė į senąjį Vilnių, jei senųjų— Dailės Institutas, Moterų nasis Vilniaus Gheto liko ištuš ___ _ __ Jb_ _____  -JC ----------
neblogai susipažinęs su Vii statybos ansamblių išsaugoji Bernardinių vienuolyne — Dai tėjęs, vieton ankstyvesniųjų jo V. Bytautas, A. Janikas, J.
niaus miesto ir meno istorija, mo principas bolševikų, atro jgS Instituto studentų bendra gausių ir judrių gyventoją Ha Jurginis, J .Kumpis, V. Miku
bet matyti, iš antraeilių šalti d°, pripažįstamas, juo labjau būtis, Respublikos Rūmuose, bar vos šen ar ten kiūtina su cianis, V. Veselovskis. 17—_
nių. Apžvalgoje esama netiko stebina neistoriškas galvių var kurįe vadinami ir „rūmų an vargus imoterėlė. I"

linkybėmis Trys Kryžiai „din 
go“, knygoje nepaaiškinama. 
Viršum Šv. Stanislovo kated 
ros pasigendame didžiųjų sku 
Iptūrų — Kryžių laikančios šv. 
Elenos, šv. Kazimiero ir šv.

ma vien tik kaip „Katedros 
interjaras“.

Skiriami „sąjungines reikš 
mės“ paminklai — tokiais Vii 
niuje laikomi šv. Mikalojaus, 
Bernardinų, šv. Onos, šv. My 
kolo, šv. Petro ir Povilo ir šv. 
Teresės bažnyčios.

Ši knyga vaizdžiai parodo

MŪSŲ KLIENTAI
yra

VISAD

Vien pranašusis LAGER ’

x D o w brewery limite d

4

duodami lietuviška forma 
(„Kostel Kazimierasa“). Reda 
kcinę knygos komisiją sudaro: 

, A. Janikas, J.

, -. _______, ____ ... . . . _ ____ _ ______ ___ _____ ,__  __ ______ ___________ _________ .. ____ ______ Nuct
nių. Apžvalgoje esama netiks stebina neistoriškas galvių var ięUrįe vadinami ir „rūmų an vargus imoterėlė. Kai kuriose raukas paruošė lietuviai V. Ga 
luinų, nekalbant apie marksis dų keitimas senamiestyje, o sambliu“, yra karininkų namai, nuotraukose pasirūpinta „sta briūnas, A. Janikas, p. Karpa 
tinius varžtus ir dirbtines pa juk senieji gatvių vardai yra ^nt buv. Vilniaus rotušės fron fažu“ leidžiant tinkamoje vie vičius, L. Kulvinskas, A. Moc

, „ Komjaunimo, miežių niaurias statulas. Vrub biniai Vilniaus gyventojai.
grynai dvasinių, religinių, me Šv. Jono — Balio Sruogos, Do levskio Bibliotekoje esanti Mo f ' . ' ’ ' ~
no išsivystymą determinuojan mininkonų—Garelio, Šv. Onos kslų Akademija, Lietuvių Mo to Vilniaus albumo tomas, ku nio vardo popieriaus fabriko 
čių pradų. Kartojama sena klai—Tiesos gatve, Napoleono ai kslo Draugijos namuose — Lie riame būsianti pavaizduota „ta Petrašiūnuose. Tiražas — 15. 
da apie 1933 metų Vilniaus gai kštė — Kutuzuvo aikšte ir tt. tuvių Kalbos ir Literatūros In rybinio laikotarpio architektu 000 egz.
srą vieton 1719 m. Vadinamie Dar egzistuoja Basanavičiaus stitutas, buv. „Revijos“ teatre ra“ parodys daugiau tarybinės —----- ----------------------------------
ji Sapiegų rūmai prie šv. My gatvė. Gatvių ir visi kiti užra — Filharmonijos, kaip ir prieš tikrovės. — tremtiniai, nepamirš
kolo bažnyčios niekuomet Sa šai yra dvikalbiai, pvz. „Švieti okupteiniais metais. Visų insti Visi tekstai ir paaiškinimai kite likusių niūriose stovyklo 
piegų rūmais nebuvo, bet pri mo g-vė“ ,o lentelės apačioje tūtų nuotraukos liudija jų ne knygoje duodami lietuviškai ir se savo draugų. Bent vieną 
klausė moterų bernardinių vie pakartota rusiškomis raidėmis pasikeitusią išvaizdą. rusiškai, rusiškame tekste vie kartą metuose aukokite jiemj
nuolynui, taigi jie nėra grynai „ui. Svetimo“. Bazilionų vie Neduodama Trinitorių, Bazi tovardžiai bei asmenvardžiai vienos dienos uždarbį! 
„civilinės paskirties“ pastatai. 
Visiškai klaidingas tvirtini 
mas, kad kunigaikštis su jėzui 
tų pagalba sustabdė rusiškos- 
-bizantiškos architektūros vys 
tymąsi Vilniuje, nes mūrines 
cerkves pravoslavai Vilniuje 
statyti iš tikro pradėjo tik XVI 
amž. pradžioje, bet, labai bū 
dingą, gotinio, ne bizantinio 
stliaus, kas įrodo VaKarų kul 
tūros persvarą Vilniuje ir Di 
džiosios Lietuvos Kunigaikš 
tystėje. Naujiena bus išgirsti, 
kad kryžiuočių ordinas ne kar 
tą kvietėsi iš Lietuvos daili 
džių, kaip prityrusių pilių ir na 
mų statytojų arba kad „Vii 
niaus mūrininkų cechas“ pasta

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI z'U DOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNES NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’, 7722 George Street, Vilie Lasaile, M mtreal, P. Q.
arba

t 4 SKAMBINKITE TELEFON U; HEmlock 7920.

NELĖ MAZALAITĖ tai buvo kaip pasakų veiksmas O gal aš tiktai taip viską iš mės. Ir aš skubėjau aną šešta Ir kai pažiūrėjau vėl —■ baž 
—aš, ir nuosavas auto! Mano, sigalvojau? Visi tie svarstymai dienio pavakarę, nes man atro nyČia buvo tamsi — man. Pra 
tai tiktai mano — sakė jis. Kai rodė, jog baisiai man reikėjo sa dė, kad pasivysiu Kalėdas, nes kartėlė buvo tuščia — man. Ir 
liai, šita moterų svajonė — bet viškių — nors ne tiek daug lai tebėra eglės ir Prakartėlėje gu man buvo šalta, ir vistiek. Aš 
pirma mano mintis buvo: po ko buvo praėję, mėnuo, kiek ii Ii Kūdikis. čia nieko neturėjau ką beveik

' i Aš regėjau Jį, ir moterėles, ti. Kodėl, kodėl dangus negalė 
>amal ir kunigus — ir man bažnyčia jo būti malonesnis, kodėl nega 
;nyčio buvo tuščia -— ogal man ne Ii padaryti mažos išimties?

kai mes įeisim •— mano kaili je. Aš buvau. Aš buvau vieną buvo tenai vietos. Gi prasidėjo Man. Ir mažas žmogus gali di 
niai! — Ir aš išsigandau, kad kartą — Pilypas pranešė, kad taip paprastai, kad kunigas per džiuotis, kad jis lygiai taip pat 
nemoku turėti daikto sau, var grįš vėliau, — tegu aš pravaži ėjo per bažnyčią ir nuėjo į nubaustas, kaip šviesos ange 
toti — aš esu kvaila katė, kuri nėju savo naują mašiną, juoke klausyklą. Prie jos stovėjo ke las, kaip gražusis Lucifer — 
neša pelę parodyti. Ir kam? Na si jis — tiktai tegu nurodau, lėtas žmonių, vienas kitas pa nors jų kaltės yra baisiai skir

_.................... J ,' * • Aš tingos! Man norėjosi susijuok
tyti jutimo, kad priklausau ne pirkti, taipgi pakilau — ir tuojau su ti čia, bažnyčioje—-nuo šito su
čia, o ten, kur susirenka mano AŠ nevairavau savo mašinos, smukau. Kur? Ką pasakysiu? lyginimo. — Bet aš negalėjau 
tautos žmonės — būti su jais, ir aš nevilkėjau kailiais — aš Šitų kelių žingsnių man nėra pasekti išdidųjį laisvės angelą 
ir net jeigu pasididžiuoti sėk važiavau savo senu būdu, pože leista pereiti, kur kūdikis nu — aš net nepajėgiau išdidžiai 
me — tai prieš juos. — Ir ži miniais traukiniais — ir labai rėpliotų ir nusivilktų paraly išeiti iŠ bažnyčios — aš ėjau pa 
nau, kad tai stačiai būtų bėgė gerai žinojau kelią: Jis buvo žuotas ligonis. Šitoj ir kitoj lenkus galvą, tarytum ji kliuvo 
diška. prasigraužęs, kaip vanduo kai bažnyčioj, Amerikoj, Afrikoj į angos staktą.

, „ . .v. • , .... . Ir gaTvoju, j°g tai kaip liga ne, jau iš Bohamų, ir prasiver—visuose kontinentuose — nė Aš neturiu ko daugiau ateiti
Gal didžiausia dovanų verty tis tiktai savu, kad ir kaip var — tas įsikalbėjimas, kad savo žė Kalėdose potvyniu — aš ne mano parapijos bažnyčioje. Nė čia, nei stovėsiu po pamaldų ši

bė, kad matai, koks laumiigas gingai atrodytum. žygiu paverčiau save atskalų galėjo ilgiau laukti. Aš nore mirties patale. Vistiek, kad gy tame prieššventoriuje, neišgir
yra.tas, kuris dovanojo?_As ne Staiga man pasirodė, kad ši nu ■— aš turiu nugalėli tai prie jau dėkoti Pilypui, kad jis tu venų Park Avenue, kad turiu siu iš už nugaros ar šono — gy 
galėjau atsižiūrėti į Pilypą, tas įvertinimas dar labjau ma šingai, jog mes taip džiaugia rėjo tiek darbo. Aš sukalbėjau minko kailinius, kad mano vy vą ir staigų Birutės — „Žiopli 
kaip žaižaravo jo akys, kai ne ne atstume nuo manęs. Ne dėl mės, kad ’ edę svetimuosius, vieną Sveika Marija traukiny ras gali apginti painiausią by nėji?” — Man reiktų nueiti 
tekau žado, dėl jo Kalėdinių do to, kad būčiau tokia asketiška, mes ne Vzįai patys nebėgame, je, taip man buvo gera, kad va lą. Ne mane. pas ją — reiktų, tuojau pat —
vanV- i-, • i • ■ kad nem.ėgciau rūbų ai turto, bet ir antrąjį atsivedame—kiek žiuoju viena. Aš negalėjau jam Aš pasilenkiau suole ir užsi aš dar tebedegu ta įžeista ug

"r neaakiau- juokiasi tačiau tai ėjo kitu būdu tai vienas laikraštis, tai taip gerai sakyti, kad mes drauge nueitu dengiau akis — ir buvau tary nim, ir man norėjosi matyti, 
jią» °** yamuose> '■ėyni ar vyras —- vis pagiria. Kaip patiko Pilypui me — kur, paklaustų jis, jis pa turn akla —- nes nė mintyje ne kad žmogus yra atlaidesnis už
nėra sniego. Kur tu detumeis ką mes dalinomės, nereikėjo tas vienas koncertas — tiktai ts abejojo, ar tikrai priklauso buvo tokios vietos, kur mano ir Dievą — man ko nors reikėjo, 
su savo nauju automobiliu. Bet liuksuso ir nebuvo negarbės im jame mes buvome vieni, atski presbiterijonams, o gal tai epis Dievo keliai sueitų į vieną. Vis kas palaikytų mano bylą. Bet 
kailiai tinka žiemos sezonui, ti reikalingą taip paprasta, ri, jam neteko sutikti nė vieno kopalai? — Taip, mes galime tiek, kad kalbėjau, jog tai žiau jos durys buvo uždaros, langai 
nors būtų ir šilčiausia. čia gi aš nemokėčiau nusakyti, mano pažįstamo. Iš visų jis yra aplankyti, jeigu noriu—jis maru ir neteisinga, vistiek, kad tamsūs, ir dabar man tai atro

Jis negalėjo atsigėrėti, kai aš kas skyrė mane nuo kiekvieno sutikęs tik Birutę, ir jis kalbė no, jog yra įdomių pastatų — galėjau kaltinti dangų, jog to dė, kaip ženklas — staiga aš
sukinėjausi pres veidrodį, ir daikto, kuris nebuvo mano pirk jo, jog jinai patinka jam — to jis pats geriausia atsimena Šve kios didžiausios galybės sūky buvau pasidarius prietaringa,
nesulaikė juoko: tas. Ir dabar, kai glosčiau švel ks tiesus žmogus ji atrodo. Jei nto Jono katedrą. la prieš menką žmogų — ir už— Manęs niekur nepriima.

i- Sj -fU Pat® sau, jog mus, brangius kailinius prieš gu jis pamatys, kokie protingi, Bet man reikia mano bažny nieką — nieku nenusikaltusį. Kaip niekur? Ar aš neturiu 
negalimas daiktas, kad tu nebu veidrodį man atrodė, tarytum šaunūs yra mūsų žmonės — čios — juk negaliu jam to sa Tiktai, kad nori gyventi. Taip, namų? — Ir gal reikėjo viską 
turn kartą papirkta, ir nesiza apgaunu savo vyrą: aš nemoku mes būsime laimėję vieną drau kyti, ir ne tiktai Švento Patri kaip jis pats nori — kad žmo tą pajusti, kaip šį vakarą, kad 
vėtum papuoslais. Žinai, mane džiaugtis. O, taiP, aa prasidžiu gą. Mes turime jų prisirinkti, ko iškilmingumo ir grožio — gus nori. ,— O, jeigu aš nors taip skubėčiau, ir visą kelią ju 
kartais gąsdino tavo abejingu gau labai —- tai buvo jo dova kaip paparčio žiedų —■ tokių re man reikia maldingų moterė galėčiau tikėti pati tiems savo tau, kad tikria važiuoju į na 

jmas, tavo išdidumas tenkin na, jis negailėjo man nieko tenybių. ) jjų, šventojo Kazimiero, ir gies kaltininkams. mus — ir man norėjosi apkabin

NEGESTIS
, (Ištrauka iš romano)
V Romano herojė Danguolė Gėlaitienė, tremtinė, ku savaičių koncertas, aš pa giau, kaip nebuvau sutikus nie

v rios vyras mask vinių Lietuvos okupantų išvežtas į Sibirą, vairuosiu mašiną, ir Pilypas ko, suėjimuose, nei po p;
o mažametė duktė su senele likusi Lietuvoje. Gėlaitienė salia manęs, ir visi žiūrės, dų. Ir kaip nebuvau bazn 
iš tremties atvyko su tremtnių banga į Jungtines Ameri ’"" 
kos valstybes ir gyvena New Yorke.

Romano herojus turtingas ir įtakingas New Yorko 
advokatas Philip Codrington, aristokratas amerikoniško 

s tipo, pametęs veną moterį, su kuria buvo prgyvenęs vie .
ną sūnų, ko tačiau Danguolė nežinojo net po sutuoktuvių aiškiams — aš negaliu atsikra kur jam teks vykti mane išsi kilo iš suolų — eiti ten.
su Philipu. -—■ —i-:i—

Oficialiai išskirta, Danguolė įsimylėjusi Philipą, su 
juo susituokia. Bet jos sąžinė visą laiką nerami, nes ji 
netikra, kad jos vyro nėra gyvųjų tarpe. Konfliktų su 
Philypu kyla ir dėl skirtingų kultūrų bei skirtingų luomo 
savybių ir savotiškos kiekvieno jų pasaulėžiūros.

Danguolė čia pasakoja savo išgyvenimus.

nesulaikė juoko: tas. Ir dabar, kai glosčiau Sveiks tiesus žmogus ji atrodo. Jei nto" Jono katedrą.
— Aš sakiau pats sau, jog nius, brangius kailinius—prieš gu jis pamatys, kokie protingi, 

turn kartą papirkta, ir nesiža apgaunu savo vyrą: aš nemoku mes būsime laimėję vieną drau kyti,
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMAS MOKSLUOSE

Iš kairės j dešinę: 1) Solistas Vaclovas Verikaitis, baigęs Toronto Universiteto Karališkąją muzikos Konservatoriją, 2) Vitolis Šipelis, baigęs Willibrord Haigh School, 3) L. Vili 
maitė, baigusi Willibrord H. S., 4) Julija Jukonytė, baigusi D'Arcy McGee, 5) Romualdas Knystautas, baigęs ten pat, 6) Ona Songailaitė, baigusi ten pat, 7) Vytas Markevičius, bai 

gęs ten pat, 8) Genovaitė Kuprytė, baigus ten pat, 9) Edwardas Vitas, baigęs ten pat, 10) G. Mackevičiūtė, baigus ten pat.

HENRIKAS N A G Y S

PASTABOS APIE 1954 METU
LIETUVIŲ DAILĖS INST1 

TUTO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Toronte įvyko rugp. 6—7 die 
nomis. Jame apsvarstyta eilė 
lietuvių dailę liečiančių klausi 
mų ir nustatyta veiklos progra 
ma ateinantiems metams.

Suvažiavimas išrinko L. D. 
I-to Valdybą: Telesforas Va 
liūs — pirmininkas, Adolfas 
Valeška — vicepirm., Juozas 
Bakis — sekr. ir Paulius Au 
gius ir Viktoras Petravičius — 
Valdybos nariai.

Šiame septintąjame L. D. I- 
to suvažiavime dalyvavo Ins 
tituto nariai iš U. S. ir Kana 
dos, dail. V. Vizgirda, A. Va 
Iešką, Vikt. Petravičius, L. 
limas, A. Dargis, J. Bakis, 
Tamošaitis ir T. Valius.

GERA PAJĖGA
Toronto anglų laikraštis 

šo:
Verikaitį, jauną kanadietį rš 

Lietuvos, pirmiausia girdėjome 
arijoje iš Handel operos „Sam 
sonas“. Jo balsas buvo sultin 
gas su puikiomis savybėmis. 
Tačiau jo balsui trūksta spai 
vingumo ir šilimos. Vis dėlto 
arija iš „Sevilijos Kirpėjo“ pa 
rodė gerą interpretacijos pajė 
gumą.

Verikaičio pareiga buvo iš 
pildyti primą kartą naują Jose 
ph Roff iš Toronto kūrinį. Kū 
rinys pavadintas „God Bless

LIETUVIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA 
Juozo Kralikausko „Urviniai žmonės”.

(Išleido Lietuviškos Knygos Klubas; Aplankai dail. P.(?) 
Petravičiaus. 280 pusi.).

Juozas Kralikauskas (berno geraširdėj ir tiesą nuo blo 
rods, vienintelis Kanadoje gy gio skiriančioj aplinkoj, papras 
venantis lietuvis rašytojas, iš tą žmogų, išmestą iš savo kraš 
leidęs praeitais metais knygą), to, praradusį brangiausią ryšį 
prozoje nėra naujokas. „Nepr. y 1
Lietuvoj“ skaitėme jo novelių 
ir raštų, o 1937 m. buvo atspau 
sta ir jo novelių knyga „Sep 
tyni kalavijai“. Kaip aplanke 
rašoma, dar viena novelių kny 
ga (Sidabrinė lapė) liko Lie 
tuvoje. Kiek prisimename, tuo 
metinės Kralikausko novelės mas fragmentą prie fragmento, 
buvo parašytos, anąsyk popu Gal būt, labjausia todėl ir pasi 
liariu, ekspresionizmui artimu gendame jo knygoje kūrybinio 
stilium, lygiai kruopščiai ir ne polėkio, suitingesnio- vaizdo ir 
simėtant į kraštutinius eksperi žodžio, sodresnių spalvų veikė 
mentus, kaip ir naujasai romą jų portretuose. Labai dažnai 
nas. > jaudiamės, skaitydami šią kny

„Urviniai žmonės“ yra isto kaip žiūrovai ir klausyto 
rija apie 40 lietuvių, atvykusių jai kartu, girdį ir matą tikrovės 
iš DP stovyklų Kanadon, auk iškarpą, patiekiamą mums pa 
so kasyklosna. Prologe mus au skaitos, iliustruojamos šviesos 
torius supažindina, dalinai po paveikslų, forma. Gali būti, tai 
etišku, dalinai kronikiniu žo pedagogo psichologijos bruo 
džiu, su savojo veikalo veikė žas, kurį čia matome kartkartė 
jais. Taigi, Kralikausko knyga mis prasikišant pro meninį vai 
šia prasme nėra įprastinė — jo zdavimą. Negalima nepastebė 
je nėra vieno, pagrindinio hero ti taip pat tam tikro didaktinio 
jaus, bet visas būrys, įvairaus elemento, vienur subtiliau, ki 
išsilavinimo ir įvairaus charak tur kiek pertiesiogiai patiekia 
terio bei palinkimų, žmonių. Ir mo. Tačiau visumoje, Juozo 
knygos aplinka nėra įprastinė Kralikausko „Urviniai žmo 
mūsų prozoje: Kanados lauki nės“ priklauso tokių įmygu ka 
nės gamtos fone, toli nuo mies teganjaj, kun^ „epras^engia jus, ^ar_ negirdėtus kompozito k.. Be to Hamiltono m Mont 

niui, kurios parašytos tikra ra 
šytojo ranka ir gebėjimu, ku 
rios pažįsta vaizduojamąją ap 
linką ir žmones ir kurios aiš 
kiai rodo savo švarią, žmogiš .. 
kūmo misijos skleidimo inten r’ 
ciją. Pastarąjį bruožą norėtu 

lo architektūroj neturi specia me ypač iškelti, nors jis šian 
lauš vaidmens. J 
kauskas sąmoningai, atrodo, mas. 
vengė efektų, dirginimų, neti pu yra giliai humaniška ir kri dailininką pakrikštijo į P. Pet J • a • • V • * .1 wrC • rC 1 —" 1 —■ . te. tete . ——- —— ^te - . .a . • -
agtasi pavaizduoti, kaip sveti tenzijų į šedevrus, i 
ma aplinka ir svetimas gyveni pateisinanti savo egzistenciją. įr tokio dailininko,'bet jeigu tai dailininka„ taDvto:as To kūri koncertas kurio išoildvtoiai at 
mo ritmas bei papročiai iš lėto, Knygos aplanką .piešė daili klaida, tai norėtųsi pastebėti, . , ,v. Py ‘ •* „ , . ’ P y J
bet negailestingai, gniuždo Eu ninkas Viktoras Petravičius, jog tokių korektūros klaidų ni^ skaičius sparčiai auga. Per vyksta is Amerikos • S. Bara ______ , _________
ropos kontinento žmogų. Tei Taip atrodo šių eilučių rašyto gerbiami leidėjai turėtų sugebė 2—3 paskutinius metus J. Aks nauskas, p, Griškaitė ir A. Ku munizmas be kaukės“, 116 psl. 
singiau, lietuvį, užaugusį kai jui. Bet kokiu būdu leidėjai ti išvengti. tinas yra sukūręs daug tapybos čiūnas. Nukelta į 6-tą psl.

su žeme ir ntgebantį priimti 
laukinio krašto ir nuogų aistrų 
įstatymo.

Juozas Kralikauskas „Urvi 
niuose žmonėse“ pasakoja ra 
miai, beveik pedantišku rūpės 
tingumu iškeldamas detales ir 
niuansus, netęsdamas, rikiuoda

tu ir civilizacijos, beveik tokių 
pat primityvia laukinių žmo 
nių draugijoj rutuliuojasi romą 
no fabula. Ji nėra sudėtinga, 
nei kuria nors prasme ypatin 
ga. Intryga tiktai antraeilė, ne 
mezgiama jokiais komplikuo 
tais nutikimais, ir pačioj veika

kairės: 1) Romualdas Otto: Catholic School, 2) Milda Bilevičiūtė, baigusi 
High School, 3) Romualdas Sinius, baigęs High School ir Augštesniuosius Lituanistikos 
kursus, 4) Violeta Strėlytė, baigusi High School, 5) Edmundas Baltuonis, baigęs Catholic 

High School ir Augštesniuosius Lituanistikos Kursus.

Iš kairės: 1) Aldona Judita Dausaitė, baigusi Toronto Universiteto Farmacijos fakultetą ir 
gavusi Bachtlor of Science in Pharmacy (B. Sc, Phm.) ir, be to, dar laimėjusi P. T. Mosley 
premiją už geriausį darbą iš farmacijos istorijos, 2) Genovaitė Kriaučeliūnaitė, baigusi High 
School, 3) Vida Baltuonytė, baigusi High School, 4) Stela Giedraitytė, baigusi Fort Wil 
liam, Ont. gailestingųjų seserų kursus su sidabriniu medaliu ir gavusi piniginę dovaną.

Vi 
A.

ra

KUtTORWE^W^IKA:“»
Praėjusią savaitę Simpsono 

įmonėje, St. Catherine gatvėje, _ _____ ,____
Montrealy atidaryta jo dailės Canada“ (Dieve, laimink Kana 
darbų paroda, kuri truks dar ją), turi daug karšto patriotiz 
dvi savaites. Jo 5-ki darbai iš mo ir stiprią muzikinę temą, 
statyti Simpsono vitrinose iš stipriai veikiančią klausytoją, 
gatvės pusės ir 15-ka darbų Si Kūrinio paprastumas daro jį 
mpsono Įmonėse 6-me augste. idealiu grupiniam danavimui.

Visi išstatytieji darbai yra čia Verikaitis pasirodė labai ge 
kūriniai. Tautiečiai rai- TaiP Pa* vėlesniame pasi

LIETUVIŲ DIENOS MONTREALYJE 
KONCERTE

dalyvauja Liet. op. sol. E. Kar išpildyta visa eilė pasaulinių 
delienė, kuri išpildys visai nau Lietuvoje ėjusių operų ištrau

rių kūrinius; pianistas K. S’mil realio tautinius šokius matysi 
gevičius išpildys labai įdomius me, vedamus V. Panavaitės ir 
V. Kerbelio ir Br. Budnūno kū J. Bruzgelevičiaus. Koncertas 
rinius. Toronto „Varpo“ cho bus didelis, labai įdomios pro tapybos ________ _________ _ _ _
ras, vedamas komp. St. Gailevi gramos ir efektingas. Visiems bus patenkinti aplankę parodą, rodyme su Simeon Joyce prie 
čiaus, padainuos visą eilę nau ........................
jų lietuviškų dainų ir koncer 
to užbaigai duos „Valandėlę 

Juozas krali dien ’ perdažnai piklnaudoja Lietuv°s operoje“, kurioje bus 
Urviniai žmonės“ tuo tar

piano.
Geriausias grupėje su forte 

pijonu buvo lietuviškas daly

lietuviams patartina jame atsi kuri laisvai lankoma visų.
lankytl AUŠROS VARTŲ
JUOZO AKSTINO DAILĖS BAŽNYČIOS KONCERTAS kas, turįs patrauklų nuoširdų 

DARBŲ PARODA Aušros Vartų bažnyčios šve mą ir buvo išpildytas su pui 
Montrealy gyvenąs ir dirbąs ntinimo, įvyksimo rugsėjo 25 

, .° . . y .° . __« —"j:------------------------- ’ ^7.'--------V“ ».*’-----Montrealio Simpsono firmoje d., išvakarėse, rugsėjo 24 die
etų vingių. Jo, visų pirma, ste . . ’ P1 , ravicių, neaišku turbut ir jiems je kaip dekoratorius, Juozas nos vakarą Montrealy, Aušros

agtasi pavaizduoti, kaip sveti e zijų į se evrus, e pi nai patiems. Gali būti, kad esama Akstinas įtemptai dirba, kaip Vartų bažnyčios salėje įvyks 
ma anlmL-o m nateisinanti savn p^zis-tenrna • .1 1 _  __t* r ’ r .j j t j

kiu supratimu, gera dikcija ir 
puikiu muzikalumu.

KOMUNIZMAS BE KAUKĖS
Jau šiėjo iš spaudos D-ro 

Juozo Kaškelio, gyvenančio To 
ronte, veikalas, pavadintas „Ko

ti juodąją Margaret, už jos ge tikiu tau. Ir jeigu tau negana kybė? laiko vertinimas? — Juk — Ar mes nepabūsime kiek čia tikrai buvo įdomu. Kodėl aš kažkur kitam pasaulio pakraŠ 
rą paslaugumą, už jos šypseną, Metropolitan-------------- jie nėra jam niekas — nė klijen pasišokti? — Tik aš dabar ne negaliu? Kad ten, kažkur ki tyje: niekas kitas nerūpi jums,
kuri priklausė man kaip ir vi Manau, jog netrukus pagai tai, nė galimi draugai — jis jau tariau to taip kaip galvojau: tur, šoko mano žmonės? Juk tiktai jūsų mažas žemės gaba 
sa namų ruoša. Įėjau, kad jis paklausė. Viskas čiasi, kaip stotyje, kui apsistu noriu šokti su savo vyru, saviš aš ne taip dažnai pasilikdavau liukas. Kodėl kiti turi mirti už

Aš vaikštinėjau po kamba buvo taip, kaip kažkada pagal mdant mandagiai atsiprašoma, kiu tarpe, kad kiekvienu būdu šokiuose kitada, galiu sakyti tai?
rius, lyg atsiprašydama, ir nau vojau — aš pati vairavau — jis su šypsena, žinant, kad tai yra jie suartėtų — jis ir mano žmo labai retai, aš jutau ne reikalą Mes jau važiavome, Šviesos 
jai priimdama juos į save, kaip sėdėjo šalia labai rimtas, ir sa vienintelis nepakartojamas at nės. rodytis rimta, žinančia savo pa buvo žalios — bet aš regėjau
jie mane buvo priėmę — jie bu kė, jog pasiruošęs mirčiai — vejis. Ir jis laiko tai visai nerei jįs šyptelėjo __ man nepati dėtį, bet taip norėjau. Kas yra jas pritemusias. Aš girdėjau sa
vo man vienintelės durys, už tačiau aš važiavau gerai. Gal kalinga, kad aš grįžtu čia — jo ko tas lūpų išlinkimas, bet jis dabar? Iš atkaklumo, kad esu vo balsą, liūdną, bet atkaklų: 
kurių randu prieglobst}, ir kai kiek nervinausi sustojus prie sa nuosavybė kažkur nevietoje pa nesakė nieko blogo, juk nieko, išvesta, nors į geresnę pramo — Bet kaip galima mus žu 
išgirdau Pilypo raktą, aš nubė lės — nes buvo taip, kad mus dėta. kai tarė: ’ gą? dy atimant tikėjimą, jog mes
gau pasitikti jį, ir taip puoliau matė, į mus žiūrėjo. — Net ne Ir šita jo nuotaika mane vei __ Niekuomet nespėčiau pa
i in ranVac kad hpvpik isp’asdi žinoian. ioR turčiau teik kia sunkiai ir «kand;ziai __  frarv . . . - ’ * .

Gal kalinga, kad aš grįžtu čia — jo ko tas lūpų išlinkimas, bet jis dabar? Iš atkaklumo, kad esu vo balsą, liūdną, bet atkaklų:

----- -. . __  nxwuviuci ucauwiau ua Gal jis buvo vistiek pajutęs, kada nors grįšim?
į jo rankas, kad beveik išgąsdi žinojau, jog turėjau teik pažįs kia sunkiai ir skaudžiai — tary } tavQ tohula skon} nOrė kad aš tiktai pavrišiumi matau
nau jį. tarnų, kiek jų pasirodė esą. Ir turn pjūklu jaučiuosi padalyta, °um čia. stumdvtis tokioi mi ir girdžiu — važiuojant namo, rė beveik piktas. — Ai tai reiš

Žinoma, tiktai žmogui reikia jie netiktai sveikinosi iš tolo, pusiau esu jo viduje, ir laukiu, nįo- Kodėl mUms nesuradus gerokai paryčiais — jis staiga kia> kad tu pabėgtum nuo ma
oro — ir be to, jis negali ati mes susidūrėme, ir taip, kad te kad viskas greičiau baigtųsi, jaukesnįo kamnO? Tu dar tiek pasakė: n'“!
duoti visų vietų, kurios jam pri ko supažindinti. Ir staiga —pusiau geriu balsus ir žodžius, - . P • .
klausė. Jeigu išmetė iš bažny kažikas buvo pasidarę manyje ir graudenuosi — gal tai tiktai, 
čios, juk tebesu tautinėj sekly — tas kažikas, kas dažnai pa kad mano kalba, gal, kad man 
čioj. Aš taip godžiari skaičiau meta kontrolę, ir traukinys ne lyg būtų artėjama uždraudimas, 
laikraščius, jog Pilypas juokė ša į dužimą — man buvo gėda, Tai yra nesąmonė, manau — 
si — kartais man atrodė, kad kad stoviu čia, su kailiniais, ir jis nėra toks, jis nebuvo toks 
jis manęs pavydi toms raidėms, su žmogum, apie kurį tariu: per tiek ilgą laiką, kai pažinau 
kurių jis nepažįsta — lyg skai — Mano vyras. — Dabar jie jį ir juk jis neturėjo ko pasikeis 
tau svetimus meilės laiškus. Ir turi ištarti: — Meluoji, tavo vy ti—ir aš nesiduočiau draudžia 
kai aplinkomis kalbėjau, kad ras Sibire,—-jie turi rodyti pirš ma. Ką daryčiau? — staiga ma 
mums abiem reikėtų pasirodyti tais į mane, klausti, kodėl aš nau, i. 6«hu ūkiai vii . . - . - . - ..
vieną kitą kartą tarp mūsiškių bėgau iš namų, — ar laisvės tis, kad to nebus, kad man ne tlnių klut)U ankytojus. Zi
— aš gi turiu pasididžiuoti juo kaina yra tokia, — jie turi iš prisieis apsispręsti už kurią pu noina> mes &ahm-
mi, sakiau, — jis lyg negirdo mesti mane, kaip pirklius iš sę. Tiktai liūdniausia, kad jau Bet man nebuvo niekur links 
mis leido tai — ir teko tiesiog šventyklos—ir aš gėdinuosi už čiuosi pati, tarytum ir čia ma ma — nors plojau išgarsintam 
prisiprašyti, kad važiuosime į už juos, kad taip neįvyksta, no kėdę būtų kažkas kitas pa juodam daininkui. Ir pati py 
mūsų koncertą. Mano pažįstami yra mandagūs veldėjęs, ir kai ateinu, galiu tik kau, kad nemokėjau iš nieko „ .... . „ ---- x--—-r ..

— Ar jie vėl bus taip gražiai ir labai mieli. Kad jie manda tai iš kampo dalyvauti. Ar tas stebėtis, nei džiaugtis, atrodė, tės ir paskui pasuko į mane vei tau jo gerumą, jo glostymą,
margi scenoje? — sako jis. — gūs? Kad jie smalsūs? Kad ma žmonių žiūrėjimas? Niekuomet kad tie man nematyti linksmu *Ją, — mes stovėjome prieš rau kai jis meliiai tarė: — Tegu 
Ir šoks? no, jog taip reikia? per visą savo amžių, juntu, ne mai buvo buvę mano pasmerki doną šviesą. tiktai viskas susitvarko •— mes

— Mes galim ne tiktai tą, — Ir paskui pamatau kitką — buvau tiek pakreipus kitų akis mo kančia tūkstančius metų, — Reikia būti protingam, — nuvažiuosim į svečius, į tavo
sakau išdidžiai—tu girdėsi ope Pilypui yra nuobodu — viskas, — kaip nūnai. Ir gal būt, vis taip nusibodę. Tačiau Pilypas tarė jis. — Kas būtų jeigu aš kraštą. Kas gali žinoti, kas at 
ros dainininkus. __ Žinok, jog ir koncertas, ir žmonės — jis kas nusvėrė, kaip pusiausvyros priėmė juos, kaip šviežią ir ge važiuočiau per šitą šviesą? Jū sitiks — gal rusai išeis patys
mes namie turėjom puikią ope taipgi yra mandagus, tačiau netekusį daiktą — aš pati lau rą malonumą — ir, tur būt, sų podėtis dar beviltiškesnė. vieną dieną.
rą. kažką jame jau pažįstu, dabar, kiau galo. taip buvo — juk jis yra rimtas Man keisti, kartais, tavo išsita Staiga mane patraukė atplėš

— Kartais galima suabejoti, kai mes gyvename jo namuose Aš tiktai šiaip sau pasakiau, žmogus, suprantąs poilsį ir pra rimai — atleisk, tokie krauge ti mašinos duris ir kristi lauk—
— juokiasi jis,—nes viskas, ką — Kažką, ko jis pats gal nejun netikėdama, nors namie buvau mogą. Ir juk jis buvo prisižiū riški, kai tu užsimeni karą — bet aš laikiausi už rankos, už
jūs turėjot, buvo puiku. Bet aš ta, ir aš nemoku apibrėžti: pui tikra: įėjęs tiek ir tiek, — vadinas, tu stačiai pasikeiti, ir atsiduri mano' vyro rankos — ir jis glaų

j — Grįžti? — jis urnai pasida 
važiuojant namo, J® beveik piktas. — Ar tai reiš 

nęs, jeigu tiktai būtų pralaužta 
tvora ?

— O, ne! — aš jutau, kaip 
myliu jį, iš to, kaip sušukau.

— Tai koks gali būti grįŽi 
mas? Mano brangi, juk tu ne 
manai, kad aš vykčiau su tavim 
į mažą kažką —■ sakyk, ką aš 
daryčiau? Juokinga, — jis susi

daug ko turi matyti New Yor —Kiekvieną kartą, kai tu su 
ko naktyje — kada yra links sitinki savo tautiečius, man 
ma. ž reikia iš naujo susirasti tave, ir

— Aš tiktai taip sau pasiū parsivesti namoi Tai skaudina 
liau, — tariau juokdamosi, ir rnane, nepyk.
dabar kažkur giliai paraudau: — Nepyk ir tu, mielas — sa
aš jau buvau susigėdinus dėl sa kau, — nors tu neteisus. Aš__ „ __________________ 1S»
viškių, juk taip, jeigu nesigin juk esu tavo. Bet ar jie nustojo j*uokė’—ir aš niačiau kad švie 
čijau, kad tie, kurie čia šoks, būti mano dalis? Kaip dalis na sos tikrai buvo juodo; __ ir a5 

ir nežinau, galiu tiktai vii nera blogesni uz garsiųjų nak mų tėviškės — su jais net ne neturėjau jokio Žodžio, net bal
reikia užvesti kalbos, užtenka, so
kad matai vienas kitą ir jau vi _ AtieiskF aš visuomet nu 
si musų žemes reikalai yra gy kalbu> tu juk jau matei ne kar 
vi. Ne, tu negali to suprasti, _ kaip brutalus žvėri sa 
kas yra netekti savo krašto. kytų jautri siela __ Jig už<Jėjo

Jis tylėjo, pasiprašė cigare ranką ant pečių man, ir aš ju
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BALF Pirmininkas Prof. Dr. Kan. J. B. Končius lanko 
senelius-ligonius, kuriems duodamas BALFo maistas ir 
drabužiai. Tokių senelių visoje Vokietijoje yra 852 asme 
nys. Jie visi prašo Amerikos lietuvių geros širdies ir va 
lios žmonių, kad BALFo organizacija Europoje galėtų 

duoti jiems bent po 5 DM per mėnesį.
Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas dabai labai 
daug rūpinasi likusiųjų emigracija į USA, bet negalime 
pamiršti vargšų ligonių ir senelių, kurie negalės emigruo 
ti ir jiems yra reikalinga nuolatinė pagalba, nes kitaip jie 
kentės didelį skurdą ir vargą. BALF Pirmininkas Prof. 
Dr. Kan. J. B. Končius jau antrą kartą juos lanko, ir, su 
sipažinęs su jų padėtim, tvirtina, kad mūsų pagalba jiems 

yra būtina.

Viršelis ir vinjetės dail. T. Va 
liaus. Bostono Lietuvių Moky 
tojų leidinys, Boston, Mass.,
U. S. A., 1955 m. 232 puslapiai, 
su Lietuvos žemėlapiu. Kaina 
3 dol. Kanadoje šį vadovėlį 
platįna „Žiburiai“, 941 Dundas 
St. West, Toronto, Ont.

B. M ant vila ir K. Dineika. 
SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI. 120 
pusi. Kaina 1.50. Išleido „Mū 
sų Vytis“, 631 W. 54 PI., Chi 
cago 9, III., USA. Leidinys pa 
iliustruotas, labai naudingas ne 
tiktai skautams, bet ir bendrai 
jaunimui.

P. E .Sillanpaa. SILJA. Pa 
sakojimas apie vieno seno ka 
mieno paskutinę atžalą. Išvertė 
Juozas Lingis. Antras leidimas. 
Išleido „Venta“ 1955 m. Dail.
V. Palys. 375 pusi. Ši Nobelio 
premijos laureato knyga išleis 
ta labai gražiai, kietais virše 
liais, gerame popiery, visai pri 
taikyta bibliotekai. Kaina 4 
dol. Adresas laidyklos: Venta 
— Jonas Remeikis, Postfach

f - - t - i>l>vo vadinamoji Fennoskandi
ja su savo milionus metų augu 
siais pirmaisiais gintaro miš 

PRANAŠAUJAMA^ KAD KANADA TURĖS 10 ATOMINIŲ kais. Jei gintaro šiek tiek yra 
randama ir kitose vietose, tai 
šis reiškinys yra aiškinamas ap 
semto pirminio miško dugno 
mechaniniu pakitėjimu per la 
bai ilgus amžius.

Lietuvoje gintaro rasdavome 
ne tik Baltijos jūroje, bet ir 
daug kur kasdami gilesnius šu 
linius užtikdavome vieną kitą 
nemažą gabalėlį.

Gintaro prekyba prasidėjo la 
bai senais laikais. Gintaras se 
nųjų tautų buvo labai mėgia 
mas ir laikomas „Baltijos auk 
su“. Romėnų rašytojas Ovidi 
us savo „Metamorfozose“ jau 
kalba apie gintarą, o lašytojas 
Martialis, imperatoriaus Tito 
laikais, savo epigramose kalba 
apie bičių ir skruzdžių „įakme 
nėjimus“ gintare. Vėliau moks 

-----------------—, r------  A las patvirtino, kad gintare iš 
apylinkėse, gintaro susidarymą ir jo amžių tikrųjų rasti tūkstančiai įšąlu

KULTŪRINĖ KRONIKA... |
Atkelta iš 5-to puslapio. j?

■ Leidinys turi daug dokumenti kąjai spaudai. v
nės medžiagos apie komunistų Petras Kiaulėnas ypač yra X 
veiklą Lietuvoje ir visame pa pasižymėjęs kaip portretistas, $ 
šaulyje. Knyga gražiai išleista, gabus natiurmortų piešėjas, £ 

Tai geras šiam metui leidi peizažistas. P. Kiaulėnas savo C 
nys, iš kurio kiekvienas lietu darbuose reiškėsi kaip santū X 
vis gali daug sužinoti apie ko rus modernistas, kurio kūryba X 
kunistus, jų organizaciją, jų pasižymėjo gajumu, judrumu, X 
veiklą pogrindyje ir viešumoje, Petras Kiaulnas buvo ne tiktai X 
jų tikslus ir užsimojimus. Ats dailininkas, bet ir architektas, X 
kiras skyrius nusako komunis Paryžiaus mokyklos. X
tų veiklą Lietuvoje. Labai įdo šių dviejų menininkų neteki X 
miai aprašyta Rusijos atstovy mą tenka labai apgailestauti. | 
bės veikla Kaune. Žodžiu, — ‘ „ict* X
tai tikras informacinis veikalas PIANISTE X
apie komunistus. Kas šią kny ROSA GOLDBLATT X 
gą perskaitys, turės pilną apie spalio 25 dieną, Ritz Carlton, X 
komunistus supratimą. . . . . . .

NETEKOME JAU DVIEJŲ
DAILININKŲ

Trumpu laiku jau netekome 
dviejų žymių dailininkų — Ig 
no Šlapelio ir Petro Kiaulėno.

Ignas Šlapelis ilgus metus 
buvo Meno mokyklos Kaune di 
rektorius, veikė kaip tapytojas, 
dekoratorius ir kaip dailės kri 
tikas. Ypač jis pasižymėjo kaip 
meno kritikas, atsistojęs šia 
prasme greta žymiojo meno 
žinovo Justino Vienožinskio.

Ignas Šlepelis buvo vienas 
veikliųjų Lietuvos menininkų, 
reiškęsis ir kaip dailininkas, ir 
kaip meno kritikas, ir kaip vi TĖ, III dalis. — Tėvynės paži 
suomenininkas. nimas. Lietuvos geografijos, et

Paskutiniu metu mirė žymus nografijos, istorijos ir gamtos 
tapytojas Petras Kiaulėnas, pažinimo pradmenys pagal nau 
veiklus menininkas, gabus ta jąją J. A. V. ir Kanados litua 
pytojas ir nesvetimas lietuvis nistinių mokyklų programą.

turės koncertą, kuriame išpil 
dys Mozarto, Kaufmano ir Lau 
re bei Ravelio kūrinius.

Numatomi Maureen Forres 
ter, žymaus kontralto, koncer 
tai.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS
kompozitoriaus Broniaus Bud 
riūno naujas kūrinys, parašy 
tas balsui, su vyrų ir mišrių 
choru ir su fortepiono palydu. 
Kompozicija romansinio pobū 
džio, bet patriotinio turinio, la 
bai moderni ir labai originali.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Rinkūnas. KREGŽDU

ENERGIJOS STOČIŲ.
Dr. John Davis, Prekybos nės įmonėse.

ir Verslų Departamento direk Tačiau jis netiki, kad atomi 
toriaus padėjėjas ekonomikos nė energija galėtų išstumti ar 
reikalams Kanadoje, neseniai pavaduoti kitus dabar naudoja 
yra pasakęs, kad reikės pasta mus energijos šaltinius, kaip 
tyti 10 atominių energijos sto vandens jėgą, anglis ar dujas, 
čių, kiekvieną pajėgią gaminti Ji veiks tik papildomai prie jų, 
100.000 elektros kilovatų, kad dabar esančių. Jis mano, kad 
patenkintų Kanados augantį dabar statomoji 20.000 kilova 
pareikalavimą 1960 metais ar tų stotis, kurią stato' federali 
tuojau po to.

Dr. Davis, kalbėdamas Žene 
voj vykstančioj atominės ener 
gijos konferencijoj, daleido, 
kad šios stotys galės gaminti 
elektrą už 6/10 cento už kilo 
vatą. Jis galvoja, kad kitos ma 
žesnės stotys su pajėgumu ga 
minti 3.000 kilovatų galėtų bū 
ti pastatytos tolimesnėse dau vas, prof. dr. K. Andree apie 
giau izoliuotose
Šios mažosios stotys gamintų sako, kad gintaras yra suakme sįy augalų ir gyvių, iš jų vien
elektros kilovatą už 2 centu, nėję medžio, sakai, susidarę tįfc muselių ir uodų apie 650 rū
Bet jos galėtų gaminti priedui maždaug prieš 30—50 mil. me §įUi šitie gyvių ir augalų įšąli

41, (13b) Schonhau-Lech, Ger ir šilumą, kuri galėtų būti nau tų. mai gintare yra labai brangūs
many. J dojama arti esančiose pramo Gintaro susidarymo sritis tų neatmenamų laikų gyvulių

. pasaulio pažinimo liudytojai,
nes niekur kitur tie glviai 

i* augalai taip saugiai nebūtų 
$ likę, kaip gintare.

k ■ Dėl filosofo Kanto kilmės
? AV lietuvių spaudoje pasisako 
S visa eilė veikėjų. Ir prof. Ernes 
s tas Fraenkelis, Hamburgo uni 
l versiteto profesorius, laikomas 
? vienu iš žymiausių lituanistų 
\ pasaulyje, pareiškė savo nuo 
t monę, kad jis laiko Kantą 
c esant lietuviško arba prūsiško 
> kilimo. Kanto pavardė pagrįs 
> tai gali būti kildinama iš Dau 
> kanto ar Kantauto. Ypač įdo 
£ mus jam esąs Trautmano liūdi 
> jimas apie vietovardį Cante. 
> Frankelis primena visiems žino 
i mą faktą, kad pats Kantas do 
i mėjosi lietuvių kalba ir tauta, 
\ o apie 1800 m. ragino ir svetim 
£ taučius taip pat domėtis litua 
t nistika.

MELBOURNO NAUJA 
\ VARPO VALDYBA.

i Išrinkta nauja klubo valdy 
[ ba, kuri pasiskirstė pareigo 
’ mis: pirm.—Motiejūnas, pirm, 
i pav. — Lazauskas, sekr. — 
I Kairaitytė, ižd. — Cervinskas 

z ir nariai — Urbonaitė ir L. Bal 
? trūnas.

$ Naujoji klubo v-ba, matyda 
ma, kad veiklos suaktyvinimui, 

£ būtina yra turėti klubo patai 
** pas, imasi žygių išsiaiškinti ga 
© limybes tokias patalpas įsigyti. 
| PRAGYVENIMAS
| PABRANGO
X Elgetų sąjunga Meksikoje 
X kreipėsi į gailestingus praei 
X vius, kad elgetaujantiems ne 
& duotų varinių pinigų, o tik po 
X pierinius. „Mat, pragyvenimas 
X taip pabrangęs, kad neapsimo 

ka vargas... imti tik variokus“.

nės vladžios atomo žinovai ir 
Ontario Hydro Eltctric Power 
Commission ant Ottawos upės 
prie Des Joachims, kainuos 
tarp 13 ir 15 mil. dolerių.

GINTARUI 50 MILIONŲ 
METŲ.

Gintaro tyrinėtojas ir žino

Malonus prisiminimai
Budapešto Parlamento Rūmai.

Kai 1872 metais buvo sujungti du šalia vienas kito stovį miestai 
Buda ir Pešt, Budapeštas tapo politiniu, ekonominiu ir kultūriniu 
Vengrijos centru. Po vienuolikos metų buvo pradėta paminklinių 
Parlamento rūmų statyba, statyba pagal vėlyvąjį Gotikos stilių. 
Baigus statyti 1902 metais, jis pasidarė Atstovų Rūmų ir Magnatų 
Rūmų namais.
Nors šiandien visoje Vengrijoje slankioja svetimos vergijos šešė
liai, bet Budapešto Parlamento Rūmai stovi kaip vieningas tauti
nio susipratimo ženklas. . . kaip puikių prieškarinės Vengrijos lai
kų prisiminimas. . . kitokių laikų simbolis. . . laikų, kurie grąžina 
malonius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA...

BRADINGS Tariama: B RĖD I N GS
BRADINQ BREWERIES LIM

ir
iš

J

d ė mane prie savo peties.
— Žinai? — pasakė staiga 

sustodamas, — mes negalim 
vežti namo šitokios sunkios 
nuotaikos — blogas ženklas 
pernešti per savo slenkstį liūd 
ną kalbą — pasakytų teta Eil 
len. Beje, ar girdėjai, kad ji jau 
nebeskaito Baltojo Bokšto kny 
gelių — neklausk tiktai, kas da 
bar, bet kažkas nauja. Mes ga 
lim kiek pavažinėti — matai, 
naktis yra minkšta. Tiesa sa 
kant, aš nematau kokia naktis 
— važiuojam, kur? Long Is 
land?

Jis buvo tas, kuris savo ge 
rumu buvo stipresnis už viską, 
ir nutraukė kiekvieną mano ry 
šį — šią naktį jis vėl buvo vi 
sai toks. Mes klaidžiojome pus 
tuščiame kelyje ir regėjome 
naktį, ji buvo nugulusi laukuo 
se, ir medžiuose, ir mes regėjo 
me dangų, ūkaną ir neaiškų, ta 
čiau dangų. Ir Pilypas pasida 
rė dar jaunesnis ir linksmas, 
jis plepėjo, stačiai plepėjo dai 
liūs niekus, jis net niūniavo sto 
ru balsu, kokiu jis nekalba — 
ir netikėtai sugalvojo, jog tai 
aš turiu dainuoti.

— Tavo daineles—tavo kraš 
to, manau, — pasakė jis, ir to 
ks jo balsas buvo, kad žinojau, 
kad patikėjau, jog nebuvo anos 
kalbos — jis suprato mano šir 
dį, kaip vėlungą rodančią į na 
mų pusę. Kaip ir aš supratau, 
kad mano namai yra čia, su 
juo, laisvai pasirinkti. Bet aš 
galėjau gyventi atsiminimais, 
aš galėjau juk dainuoti — tai

buvo nuostabu, kad jis prašė 
to manęs. Ir aš, tarytumei, prie 
neišsenkamo šaltinio stovėjau 
su naščiais ir sėmiau baltais 
klevo kibirėliais tas dainas. Ir 
lyg šieno pradalgėlės jos griu 
vo į mano atmintį ir lūpas. Gal 
dėlto, kad jutau jas, kaip gyvą 
daiktą, kad jos kvepėjo man ir 
šnerėjo upeliu — kad žirgų pa 
sagelėm skambėjo — gal dėlto, 
jis prašė: — Dar!

— Tu turi nuostabų balsą,— 
pasakė jis tyliai, — tu turi rim 
tai susirūpinti juo. Ryt pat mes 
pasižiūresim tinkamą mokyto 
j?-

Aš žinau, kad mano balsas 
nėra nieko ypatinga — tai tik 
tai pati daina dainavo, žinojau 
aš, — daina perėjus per laikus 
ir nuotolius, per žmones, ir kar 
tas — tiktai. Bet aš džiaugiau 
si, kad jis pats pasiūlė man mo 
kytis — aš noriu užsiėmimo.

— Tu man dainuosi visą am 
žiu, — pasakė jis, kai dėkojau 
jam — taip ir žinok. Nors, kar 
tais — aš neiškęsiu neleidęs pa 
sidžiaugti ir kitiems — kaip iš 
mintingos damos, kurios ret 
karčiais išsiima iš banko savo 
tikrus deimantus—ir pasirodo.

Tiktai tada, kai Pilypas savo 
svečius labai vertino, jis praŠy 
davo mane padainuoti, ir tiktai 
iškilmingesniais atvejais. Jis 
mokėjo suteikti tam‘tokią ver 
tę, lyg aš nusileisčiau iš augš 
tumos — taip, kaip įteigdavo 
svečiams jutimą, jog jie yra iš

rinktieji — jis nuostabiai suge 
ba tai.

Kartais aš negalėjau atsikra 
tyti jausmo, kad jis tik padeda 
man tapti reikšminga, kažkuo, 
ne tiktai jo žmona, bet kartais 
man buvo nyku, man atrodė, 
jog jis pats save ir kitus įtiki 
nėjo, jog jis pasirinko mane ne 
be reikalo, kad esu asmenybe, 
menininkas. Ne niekas.

Žinoma, kaip kitaip galėjo 
būti, jeigu jie čia svečiavosi, 
jie gyrė ir žavėjosi. Iš viso, 
man atrodė, kad jiems aš bu 
vau, kaip naujas modelis, auto 
mobilis ar televizija —■ bet Pily 
pas tvirtino, jog aš kaskart to 
bulėju šeimininkės pareigose. 
Aš jau nustojau apaštalauti —- 
kaip jis sakė — apie pasaulio 
neteisybes ir aklumą, apie ko 
munizmo klastą. Jis nežinojo, 
kad aš neišgijau nuo idėjos, tai 
tiktai, kad jutau, jog šiems 
žmonėms kalbėti apie komuniz 
mą, buvo tas pats, kaip kati 
nui aiškinti vegetariško gyve 
nimo vertybę. Juk nebuvo taip 
sunku užiminėti žmogų, jeigu 
Pilypas iš anksto, taip komis 
kai ir žaviai, nusakydavo jo po 
linkius ir ydas. Mano anglų kai 
ba gerėjo — jis gyrė ir tai, jis 
juokavo, kad aš, be abejo, jau 
nustojau galvoti, savo gimta 
kalba. — „Ar tai galima? Ji įso 
dino į gerklę, kaip tūkstantme 
tis ąžuolas — ir jo šaknys visa 
me žmoguje — gimtoji kalba“. 
— Tai buvo ką žinojau, bet ne 
sakiau jam. Yra sunku tiek 
daug turėti paslapčių -i- man

sunku, aš nežinau, kaip yra 
tiems, kurių vyrai ar žmonos 
yra svetimos tautos, kaip gyve 
na jie? Ar pasako viską ką gal 
voja, net jeigu junta, kad ant 
rąjam tai neįdomu, o kartais 
įkyru ar nekenčiama? Aš pasi 
dariau smulkus nusikaltėlis —- 
lietuviškuose laikraščiuose aš 
mielai pasiskaitau žineles, jog., 
toks ir toks susituokė sų sveti 
mu. Aš renku sąjungininkus— 
sakau sau, bet nuo to nelengvė 
ja — kitų nuodėmės neį silp 
nybės nesumažina manųjų. Ir 
kodėl taip atkakliai tebesilai 
kau, kad tai nuslydimas? Tary 
turn aš esu Dr. Jekyll ir Mr.
Hyde,

Ką sakytų Pilypas, jeligu 
jis įžvelgtų į mane, jeigu ąš bū 
čiau jam Bohamų pakraščių 
vanduo! Bet jis girdi tiktai, 
kad aš vykusiai patenku kai 
bas svečiams, kad suprantu jau 
apie sportą, išskiriu beisbolo 
komandas, atsimenu bėgūnų ar 
kliu vardus —» įr nesumaišau 
augštosios visuomenės atstovų, 
— „Skaityk šitą kolumną—=tris 
kart dienoję skaityk apie sočią 
linius įvykius“—teta Eleonor 
kalbėjo Kalėdų šventėse, Ji 
yra geras žmogus — manau, 
Taigi, aš moku kalbinti žmo 
nes, Ir apie meną, ir apie teat 
rą. Ir pagaliau—galiu dainuoti.

Ar aš galiu dainuoti ? Aš ma 
nau senas vilkas Orinelli, pra 
leidęs per savo studiją ir ausis 
tiek puikių balsų, turėjo iškar 
to pasakyti man. — Eik į virtu 
vę, ponia, arba į raštinę. — Jei

gu nebūtų pasitaikę, kad ant 
pianino apversto gaidomis, pir 
mas ką pamačiau buvo Avė Ma 
ria, liūdno Franzo Šuberto gies 
mė. Ir aš buvau labai toli, kai 
giedojau, aš ir nebuvau turtin 
ga ponia, galinti lavinti savo’ 
menką balsą už didelį pinigą— 
buvau jauna mergytė, pirmą 
kartą išgirdusi šią giesmę Kau 
ne, studentų bažnyčioje. Aš 
vėl buvau įleista į bažnyčią.

— Kaip jūs galit taip stipriai 
jausti? — pasakė profesorius. 
— Kartais atsitinka, kad toks 
jausmas suplėšo patį balsą ir 
žmogų,

Tikiu dėlto jis pasiliko ma 
ne savo mokinių tarpe, tikiu tik 
tai todėl, po mano dainavimo 
svečiams yra tyla, kokią brangi 
na dainininkai. Klausantieji ne 
žino, jog jie bėgtų, jeigu aš dai 
nuočiau kurį nors jų naują šia 
gėrį — O' ne Solveigos Dainą 
ar Mozarto lopšinę.

Tačiau paskui yra kita muzi 
ka — mes klausome radio ar te 
levizijos, į vidų įžengia gyveni 
mas — tiktai man pačiam yra 
blogiau: senis Orinelli yra tei 
sus — mano jutimai laužo ma 
ne pačią. Aš negaliu atsipeikė 
ti, man atrodo staiga, kad esu 
paklydus: ką aš čia veikiu? 
Man norisi paklausti juodosios 
tarnaitės: — Kur yra išėjimas 
į gatvę? Ir į praeitį. — Bet juk 
tai mano tarnaitė, mano namai, 
ir mano svečiai.

Bet mes neperdaug dažnai 
rengiame didesnius priėmimus, 

nė patys lankomės — Pilypas

sako, jog niekuomet jam taip 
nebuvo gera namuose ir tiktai 
savybėje, kaip su manim. Jis 
nežino, koks išgelbėjimas yra 
man toks jo prisirišimas prie ra 
maus uždaro gyvenimo. Man at 
rodo, kad žūčiau, jeigu nuola 
tos reiktų matyti jo gimines — 
išskyrus tetą Anną, Bet ji la 
bai retai tesilanko mieste, aš 
neregėjau jos nuo pat Kalėdų, 
tačiau kartais ji parašo, ir jos 
laiškai yra tokie pat, kaip ji — 
šilti ir jaukūs. Laiškus jai mes 
rašome abu su Pilypu — sta 
čiai gražu man, kaip jis prisiri 
šęs prie jos. O į kitas tetas ir 
pusseres jis taip ir žiūri, kaip 
jas parodė man. Jis sąžiningai 
atlieka pareiags — gimtadienių 
ir kitų sveikinimų reikalus, o 
šiaip jokio tilto tarp visų jų ir 
mūsų namų, ačiū Dievui.

Tiktai teta Eleonor kartais 
paskambina, apšviesdama ma 
ne naujais gandais — ji nuosta 
biai plačiai apima visus aristo 
kratijos interesus, vos ne visa 
me pasaulyje. Ir teta Eillen ne 
nustoja vilties atversti mane— 
tiktai, kad nuo vieno susitiki 
mo iki kito jos siela yra nuėju 
si nepavejamus tolius į naujos 
tiesos pusę.

Ir Norma porą trejetą kartų 
užsimestinai kvietė pas save, 
bet aš laiku surasdavau atsikal 
binėjimus — tai ne tiktai, kad 
aš pati nenoriu jos iš arti, bet 
ir Pilypas pageidauja, jog ne 
vedžiočiau su jo jokių draugys 
čių.

Bus daugiau.
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LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
DIDŽIAUSIA IR TURTINA ALSIĄ LIETUVIŲ 

FRATERNALfi ORGANIZACIJA
Įkuria -886 m e t ai »

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungi. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdiauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais pnn įami abiejų lyčių lietuviai 

nu< gimimo dienos iki bO metų

Nariai gauna savam ašį) „Tėvynę" nemokamai. 
Iš Susivienj/um Labda;>bžB Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti n ai tai n remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos oiganizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiSkimmų klauskite vietinėje SLA kuo
poje. ar raŠvkde - centrinę raštinę tokiu adresu:
L I T H U Ah i A N A L L I A N C E OF AMERICA.
307 West 30lli Strec* New York 1 N. Y.

3£JĄ
| 1 autinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik-
I raŠtis. * Leidžia ir redairuuja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

j 107 N. 20 Ave., Melrose Park, III., USA.
? Pi enunwata■ i A v if kitur 2 dol. metams.

Rašo Architektas prof. V. Žemkalnis.
Senimo ir jaunimo tema mūsų spaudoje yra tapusi 

permanentine. Pirmiausia ji buvo iškelta dar nepriklau 
somoje Lietuvoje, kur išgyveno net tūlų tragiškų mo 
mentų, ypač jai persimetus į Valstybės dramos teatro 
sceną. Dėl to buvo net iš repertuaro išimtu dramos vei 
kalų. . .

Po paskutinio karo ji buvo atgaivinta Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kurios lietuvių spauda ilgai tą 
temą nagrinėjo, painiojant ją jau su emigrantų kartomis 
ir daugiau šia tema vedant mintis dėl seniau atvykusių 
ir vad. dipukų.

Bet ir Australijoje lietuvių spauda taipgi pradėjo 
šia tema ginčus, bet jau senimo ir jaunimo klausimą su 
painiojant su sporto klausimu.

kalų. . .

AMERIKOS PAGALBA...
Atkelta iš 4~to psl.

howeris, nepaisydamas savo 
pirmtakūnų klaidų, važiuoja į 
Šveicariją „bučiuotis“ su Chruš x 

tekančiai Žukovo dukrai. Gali y 408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont 
ma tikėtis, kad toliau, dar bus $ (kampas Howard Park Ave.)
gražiau.^ Gali būt, kad Ameri g Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
kos masinos ir inžinieriai vėl Metamorfuza kremas Šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
ims plaukti per Atlantą už tą X Trejos devynei ios — $ 1.50 dėžutė.
auksą, kurį kruvinu prakaitu 8 Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chane'. — Yardley,
pagamina vergai iš pavergtų ; 
kraštų. <

Ir vėl dėka Amerikos Sovie !
tų Sąjunga atnaujins savo nu J 
dilusią pramonę, gaus eibes; 
reikalingų prekių bei maisto ir 
sugebės lenktyniuoti apsigink' 
lavimo srityje. !

O vėliau, Maskva dar labjau; 
pasipūs, o garbingasis Eisenho < 
weris bus apšauktas „Liaudies' 
priešas No 1“. Dobilius.;

— Kinijoje esą susekti sąmo; 
kslai prieš komunistus. <

— JAV kongresmenai lankė J 
Popiežių Pijų XII ir tarėsi su; 
juo

V’ 
© MARGIS VAIST1N

ŠKULIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI Ji.

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

SKUBIAM P RI S T A T Y M U 1 J NAMUS

telef. LL. 1944
dėl A eros.
Pičiūno nuotykiai —

f Jonas V. MABGIS, Phm. B. j
Žmogus be širdies.
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stjsnio.i uną semiABiujifį konų“, „išdirbinių“, kooperaty 
ne artimo, bet savęs nugalėji vų, žemės reformos ir net, jei 
me. Garbėtroška, tuštybė—tai norite, be „diplomatijos“. Ir 
pragaištis kultūrai. Louvre kažkodėl kaba M. K.

V. Kazokas jaunimą rado tik Čiurlionio tapyba, o ne Jurgė 
sporte, taip bent nedviprasmis los portretas. .„Neatrodo, kad 
kai jis pasisakė savo straipsny V. Kazokas būtų šiandien vos 
„Jaunime, kur tu?“ kokių 17 metų jaunikaitis. Pa

Man atrodė, kad tas radinys neigti visą tai, ką turėjome pra 
nėra pakankamas ir aš, geros eity yra tautinės ambicijos sto

Ir „Nepriklausoma Lietuva“ įdomesnes mintis bei intencijos vedamas, tą radinį ka.
3.—Sporto klubai, kiek man gaus dvasinis tobulėjimas ir vi kovai pasirenkamas mokslas, 

yra Žinoma, yra išimtinai spor sumos pažinimas. A~ ’
to reikalų organizacijos, ką ir p. Laukaitis tvirtina, kad 
pats V. Kazokas, užakcentuo sportininkai yra daugiau išgar 
ja. Tad sunku yra prileisti, kad sįnę Lietuvos vardą negu „am

......................... tarpusavy
dar nesu
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Gražiai ILIUSTRUOTAS, daug ĮDOMIOS medžiagos. 
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ginčo klausimus šių metų pradžioje buvo pacitavusi, ke papildžiau, metęs porą kritiškų 
liais atvejais. Sporto entuziastams labai atsargiai ir 
santūriai oponavo prof. V. Žemkalnsiis, kurio pasisaky 
mus bei atsakymus dabar mes ir dedame, nes, pasirodo, 
kad Australijos lietuvių spauda kažkodėl čia paduoda 
mojo straipsnio nespausdino. . . Red.

Nežinau, kas „Mūsų Pašto rasite apsčiai, reikia tik norėti 
gės" manymu yra „senimas” ir juos matyti. 
kas „jaunimas“.

„Senimu“ turbūt vadinami 
asmenys peržengę bent 50 me 
tų, žilagalviai, praplikę, raukš 
lėti, zirziantieji, pamokslinin 
kai, liguistai ambicingi, atsili 
kę nuo civilizacijos pažangos, 
besiveržią į vadus, pavyduo 
liai, savotiški karjeristai, parti 
jos doktrinomis prarūgę iš viso 
dideli atsilikėliai nuo gyveni 
mo pažangos, snobai ir tt. ir 
pan.

„Mūsų Pastogės“ J. Kalako 
nio vedamasis be jokių įrody 
mų teigia, kad. . . „liūdni fak 
tai, jeigu ne tragiški, kalba „se 
nimo“ nenaudai“... ir čia pat 
priduria: „Iki šiol viskas laiko 
si ant negausaus būrio entu 
ziastų pečių, didžiąjai bendruo 
menės masei apatiškai tik ran 
komis skėčiojant...”.

O gi toji „didžioji bendruo 
menės masė“ tai jau tikrai tik 
ne „senimas“. O entuziastų, at 
rodo, mums netrūksta nei jau___  _____ ,
nimo, nei senimo tarpe... Saki nemaža pasekėjų, 
tom laikraščiuose ir tokias ži 
nias, kad mūsų kaikurie dakta 
rai, profesoriai Kanadoje, Aus 
tralijoje ir kitur praktikos tei 
sėm įsigyti ir mokslui siekti, 
sėkmingai yra išlaikę valstybi 
nius egzaminus... Tad entuzias 
tų ir senimo tarpe netrūksta, jų

minčių dabartiniam sportui, ku 
ris, mano supratimu, turi nema 
ža azarto ir tuo pačiu nesveikų 
žymių. Tokia yra mano nuomo 
nė ir dėl to nėra ko čia jaudin 
tis ir kumščiuotis.

Smalsumui patenkinti pači tų bręsti, kaip to nori p. Kazo randa vieno kelio. 
... kas, >tautj§kaį jr patriotiškai“

4. —O „Ateitininkai”, „Stu 
dentai“, „Šviesininkai“, „Skali 
tai“... kodėl tas organizacijas 
V. Kazokas nustumia, nes tei 
gia jog: „sporto klubai yra pa 
tys tikrieji mūsų pajėgiausio ir 
tautiškai sąmoningiausio jauni 
mo branduoliai.“

5. —Jei mūsų jaunimą labjau „Lithuanian boy“. Apie p. Lu
šiai kaitintų „žaidimas ir ko binską (lietuvis i . -

savo rūsies „tarptautinėj orga basadoriai“, kurie 
nizacijoj“ musų jaunimas gale „besirokuodami” vis

tuokime V. Kazoko mintis ir 
jau dabar kritiškai jas įvertinki 
me.

Klaidinga manyti, kad tik se 
nimas turi palaikyti jaunimą, o 
ne vice versa. Reikia ir seni 
mas palaikyti, juo labjau, kai 
kažko laukiama ir net reikalau 
jama iš senimo.

„Senimu” aš pavadinčiau 
tuos žmones, kurie puoselėje sa 
vyje Kudirkos, Basanavičiaus 
Vaižganto ir kitų mūsų tautos bekonais, išdirbiniais bei diplp 
žadintojų idėjas, neatitrūkę matija“.
nuo savo gimtosios žemės, ku 3. „Tą pačią sporto tradici va“, tai šiandien

1. „...Gal būt nė veinojc gy 
venimo srityje taip ryškiai ne 
prasiveržia tautinis ambicingu 
mas, kaip sporte...”

2. „...per sportą daugiau iš 
garsinome ir iškėlėme pasaulio 
akyse Lietuvą, negu su savo

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Ar ne tiesa?...
Jūs rašote, kad kai mes, seni 

mas, pavargsime nuo „pasiro 
i kavimų — jūs ateisite ir perini 

site vadovavimą, nes esate or 
ganizuoti, ir tėvynei savo pa 
reigą atliksite”.

Mano žiniomis, „senimas" 
jokios vadovaujamos pozicijos 
čia Australijoje neužima ir ne 
tik vadovaujančios, bet ir jo 
kios. Jūsų rankose toji lietu 
vių Bendruomenė, kuri anot 
„M. P.” J. Kalakonio pareiški 
mo yra „apatiška ir tik rankom 
skėčiojanti”. Nesilaužkite į at 
daras duris. Senimas įvertina 
jūsų entuziazmą ir mums bus 
labai džiugu kai pamatysime 
Jus Australijos Lietuvių Ben 
druomenei vadovaujant.

Šios žiaurios gadynės auklė 
i rodo savo vai 

sius: mūsų tarpe ir tokių pasi 
reiškimų netrūksta, kur jauni 
mas išvaro iš namų senimą. 
Gal ir čia pateisintumet tą įvy 
kį „Mūsų Pastogės“ žodžiais, 
kad: „...Kovos ir pirmavimo 
pradas yra prigimtas...“ Taip, 
gal būt prigimtas, tačiau tam 
ir yra auklėjimas, kuris įgimtą 
žmogaus žiaurumą šalina.

TAUTINIAI ŠOKIAI
Kovo tautinių šokių grupė 

smarkiai dirba. Grupėje yra 26 
šokėjai, daugiausiai jau Austrą 

rytiną jokia tragedija. Tai sko lijo-je brendęs jaunimas.
nio dalykas. Jūs rašote, kad pa Darbščios ir gerai savo dar 
sirinkote sportą kaipo kovą dėl bą mokančios A. Bernotaitės 
lietuvybės. Tas yra labai gra pastangomis, šokėjai jau daug 
žu, bet neblogai ir tai, jei tai ko išmoko,.

yra kiek„Ambasadorium” 
vienas lietuvis, tik ne kiekvie 
nam tokiam ambasadoriui seka 
si Lietuvos reikalus išgarsinti. 
P. Laukaitis didžiuojasi, kad 
šiandien paklaustas australas 
dėl Australijos vidutinio svo 
rio bokso čempiono visada 
tuoj atsakys, jog jis žino šitą

i Australijoje, 
sunku būtų kuris apvogė savo tautiečius —

rie jos ilgis ir kenčia. Įgimtas ją su jos netiesioginiais uždavi rasti studentus, mpksleivius, aPĄ svarb), kriminalinė
to senimo trogkimas tą meilę niais tęsia ir palaiko mūsų spor menininkus, rašytojus ir kitus policija irgi gerai žino, kad tai
savo kraštui perteikti jauni to klubai Australijoje irvisa kultūros darbuotojus. Sportas, Yra „Lithuanian boy“, bet iš to
mui, kuris greičiau prisitaiko me pasaulyje. Čia yra mūsų jau šiandiena, aiškiai yra į

prie svetimybių, greičiau aplin nimo veiklos dirva, čia jis bręs lesnis nei Beųdruomenės tauti
kybių ir gyvenimo verčiamas ta tautiškai ir jeigu norite pa nė veikla ir todėl jis yra to in
asimiliuojasi ir nutausta. J. Ka triotiškai“.
lakonis pabrėžia, kad „...kovos 4. „...sporto klubai yra pa 
ir pirmavimo pradas yra pri tys tikrieji mūsų pajėgiausio ir 
gimtas, gi pavyzdžiai patrau tautiškai sąmoningiausio jauni 
kia”. Tas tiesa, tačiau 
tapo nukryžiuotas už 
skyrė žmogų nuo 
mokė artimą mylėti, kaip pats labjausiai kaitina: žaidimą ir yra asmeniui ir tautai labai di
save. Atrodo, Jo mokslas tun kovą. delis turtas. Bet (m. p.) aš ne

1. —„Tautinė ambicija“. Lie žinau nė vieno sporto klubo, 
tuvos tautinės ambicijos (gera nei vienos organizacijos, kuri

i jaunimui, šie 
Istorinė praeitis, kiančiam mokslo.“... Del to ne

Religija, žinojimo niekas nepriekaištatt
Mokslas, ja.
Menas, Universiteto ar bet kurios
Sugebėjimas ekonomiškai mokslo įstaigos baigimo įgytas 
gerai kraštą tvarkyt.i diplomas neabejotinai mane

2. —Gražiai mes būtume atro džiugina, bet ką bendro tas 
dę pasaulio akyse be savo „be diplomas turi su „pirmavimo”

Kristus mo abrnduoliai”.
tai, jog 5. „Čia (sporto klubuose) jis 

gyvulio ir (jaunimas) atranda tai, kas jį

patrauk neseka, kad jie bent ką dau jįmo metodai 
giau apie Lietuvą žinotų. c”,ą- nn»«n t:

P. Laukaitis priekaištauja se 
nimui, kad, girdi, jis nepalaiko 
sporto jaunimo. Jei senis Žem 
kalnis yra priešingas sporto 

rašo: azartui; ar aiškesne definicija

„Pirmavimo“ pradas augina - —
diktatorius, o jau, rodos, esą to žodžio prasme)(šaltiniai yra: butų priešinga 
me savo kailiu patyrę kiekvie T " 
nos diktatūros pirmavimo bota

diferentiškumo Bendruomenės 
reikalams pasireiškimo viena iš 
stambiausių priežasčių.

A. Laukaitis toliau
„Sutinku su V. Žemkalnio, — sporto bizniui, tai tas visiš 
kad mokslas yra ir turi būti jau kai nereiškia, kad išviso seni 
nimo tikslas ir įgyta specialybė mas nepalaiko sporto.

Gal nepatinka Krėvė, Čiurlio 
nis, Bethovenas ir aš iš to neda 
rau jokios tragedijos, o man ne 
patinka boksas — jis man sta 
čiai šlykštus, tad ir iš to neda

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

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
T A U P Y K 

savo kredite koperatyve 
„P A R A M A"

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
1 yarbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 vv. 
Būstinė: Lietuvių Narnai, 235 Osaington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

2.
3.
4.
5.

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

C" M------ H j

Įst. OL 7443. Namu RO 2-9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto

idėja? Diplomą žmonės įgyja 
nuėję tam tikrą mokslinį kelią 
ir nesuprantu, kodėl p. Laukai 
tis lygina tai su sportu?... Spor 
tas tai nėra mokslas. Mokslas 
tai nėra pramoga laisvalaikiui 
praleisti. Mokslas tai yra žmo

į GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGU’N 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-74 61 
Res.: BE 3-OO7H

!<
Dunaas-Dovercoitrt garažai

1244 DUNDAS S i W., TORONTO s
įsteigiąs prie, 27 metu*

24 valandų patarnavimas.
Didelis patyrimas įvairia rūšių pataisymuose. Motorų 8 
perstatymai bei pak< mr , stabdžių sureguliavimas — S 

pa tin tinimas. X
Auto korpuso darbai ( Luti. a Fender). Vilkiko pagalba. 5 

Ontario Motor* League patarnavirna*.
Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav!"ą jĮ



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ŠIOS VASAROS 
GEGUŽINĖS.

Šią vasarą suroštos 3 geguži

Port Arthur ir Fort William, Ont.
METINĖJE PARODOJE DALYVAVO IR LIETUVIAI.

Rugpjūčio 8—13 dd. įvyko gražūs paveikslai. Skyrius pa nės-piknikai Pirma įvyko bir 
miesų metinę paroda, kurioje puoštas dekoratyvine gėle. Ce želio mėn. Chipuwa parke ant 
dalyvavo- ir visų provincijų ats ntre buvo Lietuvos Vytis ir že Superior ežero krantų,_ antra 
tovai, teisėjai atvyko iš Toron miau užrašas Lithuania. Šalia liepos mėn. pp. Mitalų ūky. Vi 
to. Taip pat atsilankė nemažas stovėjo manekenas, aprengtas sos gegužinės praėjo puikiai, 
skaičius amerikiečių. Apytik suvalkietišku drabužiu. Sky Paskutinėje dalyvavo ir iš miš 
riai perėjo 150.000 žmonių. rius visą laiką buvo apgultas kų atvykę vyrai. Jų bosas p.

Čia K. L. B. Fort William žiūrovų. Teisėjai studijavo mū Vaitiekūnas, ankstyvesnės kar

Vaitiekūnui, šeimininkėms ir 
rengėjams didelis ačiū. E. J.

ir Port Arthur apylinkės lietu sų audinius ir juostų takelius; toslietuvis, vaišino V1®u^ 
viai turėjo savo skyrių jau tre net prašė raštų ar pavyzdžių. A 2
ti metai iš eilės. Skyrius atro - 
dė tikrai gražiai ir užėmė 20 pė 
dų kv. plotą.

Viet. kanadiečių laikraštis
gražiai aprašė pirmoj eilėj ki rai, A. Tamošaitienei ir K. Mo 
nų, antroj lietuvių (ir apie jų tušiui nuoširdžiai dėkojame.
krantų gintarą) ir po to visos Parodą ruošiant daug dirbo 
kitos čia dalyvavusios tauty A. Kaminskienė, p. Jonaitienė 
bės. su dukra, p. Druktenienė, p.

Puikūs p. Tamošaitienės aus Mitalienė su dukra, P. Bružie 
ti kilimėliai ir kitoki audiniai, nė, P. Juozas Špokauskas pa

Gražiai atrodė vyr. sės Apo sveikęs ir įsejęs is ligonines . Australijos krepšinio rungty 
hnaros juostų takeliai ir labai mums labai daug padėjo paro nes bandomosiose krepšinio 
Puoše P: Jį,. Motušl° gintaro dos ruošime . _ rungtynėse prieš amerikiečius,
įvairiausi išdirbiniai Leo Druktems musų skyrių mū/uJ' j nat£vičius įrodė> kad

Skyrių paįvairino P. Būgai nufotografavo. Visiems nuošir jam į krepšininko Austrą 
liskiO' ir P. Jokubausko piešti dus hetuviskas ačiū. .lija, neturi, ką ir australų spau

; ; da Adelaidėje objektyviai įver taškų per rungtynes prieš Tau 
;i; tino. L. Baltrūnas, rą. Tai šių metų rekordas P.

!| Dr. Roman PniewsM

Daugelis žmonių, ypač jau 
nuomenė, labai domjosi ginta 
ro išdirbiniais.

Už talką vyr. sės. Apollina MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

gražu, nepatenkins statomų rei 
kalavimų.

Atrodo, kad, kaip ten bebū MĖJIMAI KREPŠINYJE. 
tų, mūsų tautietis Ignatavičius
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O MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

VYRIŠKŲ .r MOTERIŠKŲ RŪBŲ I ft

**

<•

(

ADELAIDĖS VYTIES LAI Australijoj. ks Adelaidėje laike Kalėdų ir
Futbolas šiais metais sekėsi N. Metų.

pusėtinai. „Vytis“ sezoną už Melbourne
Geriausias šiais metais P-baigė šeštoje vietoje.

vičius, turįs 246 taškus, dau zono metą buvo M. Čiplys. 
giausia sumetęs per vienas run 
gtynes — 37 taškus. Antras su 
30 taškų per vienas rungtynes 
K. Jačjunskis. Komanda „Vy 
tis“ taip pat yra pasiekusi 110

Vytis“ sezoną už Melbourne sporto klubas 
_________ ____ J_. Geriau „Varpas“ leidžia mėnesinį spor 

Australijos metikas A. Ignata sjas žaidėjas komandoje per seto laikraštį „Varpas“, kuriame 
be savo sporto ir australų, yra 

Visos Australijos lietuvių ir pasaulinė sporto apžvalga, 
sporto šventė Šiais metais įvy E. Taparauskas.

I 
I 
t

wara

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Jt 9773 4914 Decane Blvd., Montreal.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYIE 
i Viskas tik už $1 .oo
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pr.’. P K 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui,

Susitarimas iš anksto nereikalingas 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)!

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

Valandom Nu< ■* iki 9 vai po pietų

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

BOULEVARD

It

Į Adamonis ir Budriunas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ L 

t NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. į į
PASKOLOS: — ! į

į 5 U % užbaigtiems namams ir statybos eigoje. ■ ;
| ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
z plotai. ! ’
į ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. j; 
* Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai ' ’ 
į mingų atsitikimų.
I Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate <
z tikslas — Jums padėti! 5į
Z Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634 Ų
| A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148 jį 
|J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712 |
| Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. J 
| Darbo laikas: nuo 9 vai. ryte/ki 9 vai. vakaro.
į Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690. j

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P ASIRINKIM Ą.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

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

S J. F, Wil S0N K 

S laidotuvių Direktorius i 
yį 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

RESTAURANT Iii 
ios rūšies steikus ir pavasarinius vis » ! į 
nečiame užsukti — įsitikinsite. $> L

Kas mėgsta geriausio; 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite. 
Patogus sustojimas mašino, moderniški moteliai nakvy 
nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

Sekite naujas madas -— užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMJNJ PALTĄ 

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš nauiaiisių^mdniit, 

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

VALOME — P ROS I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

P)

J 
$• 
į
A

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

H

LIETUVIS LAIKRODININKAS

IUKAS ANTANAS |
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

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

reikmenis su nuolaida.

S BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St^

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORU’S

D. E. BELANGER & SONS !
13 METŲ JŪSį TARNYBOJE į?

GARANTUOTAS DARBAS. |

259—3 Ave., Vllle Lasalle. TR 4588. g

TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popuris.

[Lietuviška motery kimykla I

Į
DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA |

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

2521 CENTRE St.. Montreal. FItzroy 3292. ?

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiaį

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČ1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

StaNu

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Vilk Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162,

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

DE LUXE DRY CLEANERS! IMor,TBEA’ Enterprises k./.!
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
143—8th AVENUE, LACHINE

ME 7-6727 SttV-s p- Rutkauskas. i*

A
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IT A A AI TO IV VANCOUVER, B. c. fl/A/ V 1 PUIKUS SUBUVIMAS KILNIA INCIATYVA.
K .L. Tarybos Vancouverio 1d Gordon'ui valstybinė alga pa 

skyrius liepos 24 d. įvykusia kelta vienu trečdaliu. Jis dabar 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ PLATINIMAS me lietuvių subuvime tautiečio gauna į metus 75 tūkstančius

po namus, kurį vykdo TF sky žinės apgaudinėjimas! Tad šių Jono Macijausko vienkiemyje, dolerių atlyginimo. Canadian
riaus v-ba, pamažu artėja prie metų vajų paremkime visi ne Port Coqnitlam, B. C., atsilan National Railways yra didžiau
pabaigos. Nuo vajaus pradžios mažesne suma, kaip 5 dol. 
knygų parduota už 4000 dol. GEn. ST. RAŠTIKIO 
Iki šių metų galo užplanuota 
paskleisti jų dar už 1000 dol. atsiminimų I tomas išeis prieš 
Iš šios didelės operacijos numa Kalėdas. Iš viso jų bus 2 tomai, 
tomą gauti apie 1200 dol. gry gražiai įrišti į kietus viršelius, 
no pelno, kuris skiriamas Tau Kviečiame visus tautiečius 
tos Fondui. šią vertingą ir įdomią knygą už

Į šią „karišką“ lietuvybės iš sisakyti jau dabar pas St. Bak kų plokštelių garsiakalbio mu 
laikymo fronte operaciją, jos M. 33 Stanley Avė tel. JA 9- zika Protarpiais koncertavo 
iniciatoriai prieš ją pradėdami 4662. Dabar užsisakę gaus ją akordeonas, 
dėjo maža vilčių ir nieku budu uz 10 do1- — vehau ji kainuos -is su_u\------ _ „
nesitikėjo tokiu džiuginančių dol. Pinigus reikes sumokė paremti savo spaudai — 
pasekmių. Dabargi, kada jos L , - - v. .- - , „. , . .
jau įvykdyti keturi penktada minėtu adresu tautiečiai gali to gryno pelno 34 dol 30 do 
liai TF skyriaus v-ba su di siųsti ir gyveną ne Hamiltone, lenų pasiųsta „Nepriklausomai 
džiausiu džiaugsmu didžiuojasi „AUKURO" 5 METŲ To.nui fr Onai Maciiauskams 
Hamiltono tautiečiais, kurie sa . v J?™? ir Unai "laJiJansKams
vo realiu darbu įrodė, jog lietu suKakties šventė, kūną ruošia uz leidimą panaudoti jų gražų 
viški jausmai kenčiančiai Tėvy TF Hamiltono sk įvyks lapkii sodną šiam subuvimui ir kitie 
nei yra gyvi. Šio sunkaus dar «o 5 ir 6 dd„ šeštadieni, lap ms, paremusiems musų sias pa 
bo vykdytojai maloniai prašo krieio 5 d. Royal Connaught stangas, tariame širdingiausi 
gerųjų hamiltoniečių su tokiu viešbuty didelis šokių vakaras ačiū!

I nrvhne \f 
pačiu entuziazmu paremti juos • 
ir likusiais šių metų mėnesiais. ma ,nj 

Kaip visur, taip ir šiame dar . 
be, keletas dešimčių tautiečių 
dizertyravo: lietuviškos kny 
gos nedrįso net pasižiūrėti. Ir 
kas nuostabu, kad jų tarpe rasi 
me žmonių su augštuoju moks 
lu, vadovaujančių letuvškoms 
organizacijoms ir šiaip jau akty 
vių visuomenininkų. Pakaito 
tinas kreipimasis, kartais net 
iki trijų kartų, nepabūdino jų 
lietuviškos sąžinės. Kągi dary 
si, gyvenime gal ir tokių rei 
kia?...

Visi mes nujaučiame, kad lie 
tuviška knyga yra viena geriau 
siu priemonjU mūsų jaunimui 
tautiškai formuoti. Teko įsiti 
kinti, ir tai yra neginčijamas 
faktas, jog tose šeimose, kur tė 
vai dažniau liet, knygą į namus 
parsikviečja, jaunimas nors ir 
iš lėto, bet prie jos pripranta. 
Pradžioje perskaityta viena ant 
ra įdomesnės intrigos liet, kny 
ga sukelia jame susidomėjimo, 
o jau vėliau jaunuolis-lė ir pats 
knygos pajieško. Todėl dar kar 
tą drįstame prašyti paremti lie 
tuvišką knygą ir tuos tautie 
čjus, kurie iki šiol į tą reikalą 
žiūrėjo pro prištus.

ŠALPOS FONDO
Hamiltono sk. savo metinę rin u.. .
kliavą pradeda rugsėjo 1 d. Pa niuju ateitininku pravesta lote 9a^Sari° Stampeders Imperijos 
skirkime šiemet tam gražiam rija davė 71 dol. gryno pelno, 
tikslui ne mažiau 5 dol. kiekvie TFA Hamiltono skyr. gegu 
nas, o tvirčiau įsikūrę nepagai žinės, įvykusios 1955 m. rugjū 
lėkime ir daugiau. Manau, kar qio 1 d. Brant Inn „Sky Club” 
daugelis pastebėjome „Drau Burlingtone, apyskaita, 
go“ rugpjūčio 19 d. leidinyje ir Pajamos: j
kitoje spaudoje nuotrauką, ku 1, Įėjimo biletai 170 po 1.25 
rioje matėme Balfo p-ką dr. dol......................................212,50i
kan. Končių lietuvių senučių 2. Bufeto pelnas .................83,30
tarpe Vokietijoje. Kokie malo Viso. ... 295,80^
nūs mūsų mamyčių veidai) O Išlaidos: 
jų yra be savo artimųjų globos 1. Salės nuoma „Slcy Club" 
Vokietijoj net 852 asmens. Ar .................................
gi jie daug pajus, jei mes atga 2. Orkestras .... 
lia ranka jiems pastūmsime vie 3. Skelbimai „TŽ“ 
ną kartą metuose dolerį ar 50 4. Skelbimai „NL“ 
centų? Tai tik būtų savos są 5. Smulkios išlaidos

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL ReS’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

kė didelis būrys lietuvių. Su šia gejelžinkelių bendrovė bė STUDENTŲ GYVENIMAS ir VEIKLA 
važiavę iš Vancouverio ir apy gių ilgio atžvilgiu visame Šiau 
linkės tautiečiai pašoko, padai rinės Amerikos kontinente. Se 
navo, daugelis pirmą kartą su kančios dvi didžiausios algos __ _______ __
sipažino, pasišnekučiavo apie Kanadoje, mokamos iš valsty 'Pabor* Farm vasarvietėje 
savo kasdieninius vargus i ’ " ’ ‘ ______ _ _________________ ___________ ______ ________ ______
džiaugsmus. Atsilankiusius lin gubernatoriaus — 50 tukstan tuvįų Studentų Santaros šuva kę dalyvauti kolegos K. Ostra 
ksmino sava šokių ir lietuviš č,ių ir Ministerio Pirmininko žiavimas — vasaros stovykla, uskas, G. Klimaitė, G. Lauži

St. Laurent 37 tūkst. dolerių į jįs bus skirtas daugeliui ir ka kaitė ir kt. Suvaižiavimo metu 
metus. . .. ..................

PAKVIETIMAS KANADIE ČIAMS STUDENTAMS
Rugsėjo 8—11 dd. gražioje lis, Z. Rekašius ir kiti, maudy 

- --------------- ------------------------------------------- —  ' aomml rami vasaivieloje, So muši, kasvakariniais šokiais ir 
ir bės iždo yra: Kanados Banko dus, Mich. įvyksta antrasis Lie meno vakaru, kuriame yra suti

Šis subuvimas buvo ruoštas 
‘ ’ »Ne

ti, gavus I tomą. Užsakymus priklausomai Lietuvai". Iš gau

nadiečių studentų įdomiai te bus surengta jaunųjų dailinin 
mai: „šiandieninis akademinis kų meno paroda, kurioje daly 
jaunimas ir organizaciniai už vauti yra pasižadėję Vyt. O. 
daviniai“. Pusketvirtos dienos Virkau ir G. Krasauskaitė (Chi 

Vancouverio lietuvių Rymo suvažiavimo darbotvarkėje šią cago ir Hartford). R. Mieželio 
katalikų parapijos klebonas temą nagrinės debatų būdu V. iniciatyva bus surengta ir aka 
kun. Antanas Treška (Kanados Muchlia (Los Angeles), T. Na deminės spaudos paroda. S. ši 
pilietybės priėmimo proga atlie ginionis (Boston), L. S'abaliū moliūnas ir R. Mieželis pada 
tuvinęs savo pavardę iš Traške nas (Urbana), 
vičiaus) dviem savaitėm atosto 
gų buvo išvykęs savo automaši 
na į Kaliforniją. Aplankė San 
Francisko ir kitas vietoves.

ĮKURTUVĖS

ATOSTOGAVO 
KALIFORNIJOJE

, j. Kazlauskas rys trumpus pranešimus apie 
(Cleveland), A. Iljasevičius naujausius įvykius lietuvių kul 
(Detroit), J. Kondratavičiūtė tūriniame ir visuomeniniame-po 
(Los Angeles) ir kiti, o paskai litiniame gyvenime, 
tas skaitys studentai Kostas 
Ostrauskas (Philadelphias, J. 
Šmulkštys (Urbana), H. Žibąs 

Nuosavų namų įsigijimo pro (Chicago) ir V. Adamkavičius 
ga Vancouverio lietuviai įkur (Chicago). Debatai bus praves 
tuves suruošė p. Adomo Kau ti veiklos klausimais ir apie 
liaus šeimai ir p. Žemaitienei. „Lietuvę studentę šiandien“ 
Naujakuriams įteiktos dovanos gi paskaitų tarpe bus kultūri

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Kompetetingo
A.

Suvažiavimo programa — 
tiek intelektualinė, tiek pranio 
ginė — yra tiek plati, kad ji ga 
Ii sudominti kiekvieną studen 
tą. Tat ir kanadiečiai kolegos, 
kurie domisi lietuviškaisiais rei 
kalais ir norėtų susipažinti su 
savo amerikiečių kolegų vei 
dais, darbais ir vargais, kviečia 
mi suvažiaviman atsilankyti. Va 

ATVYKO Iš MANITOBOS ^s^šiandieiūnių ^uYmYnkudiZ žiuoJantįj* Pf P.raš<>
mi iš anksto kreiptis į S. Šimo 

', Detroit 
21, Mich,, tel. UN 1-5975. Su 
važiaviman kveičiami taip pat VA auoixyvcua oiuu x^viULUWiJua Viuoiaa uiui. xta. vinuo. . ,

Be provincijoje. Neseniai iš Win Per iškilmingą aktą kalbės dr. !r sieJn^ esmąsias mo yr t _ klas haigusjejj busimi kolegos
bei neseniai studijas pabaigę.

Vyt, Kavolis, 
Liet. Studentų Santaros 

pirmininkas.

K. L. Tarybos Vancouverio
Skyriaus Valdyba.

SUSPENDAVO PO
LICIJOS VADĄ

Vancouverio, trečio didumo _ _ ___ _______ u x
atžvilgiu miesto Kanadoje, po ir palinkėta geriausios kloties nių, politinių ir jaunimo judėji 
licijos vadas Walter Mulligan stvose pastogėse. mus liečiančių. Suvažiavimo me
suspenduotas nuo tolimesnių A-rwvfcrrk Ifi mamitodoc tu dar tikimasi pravesti deba

su atatinkama programa, o sek 
į Westdale Collegiate

.Aukuras“ stato įdomų veika 
lą „Tėvas“, dalyvaujant garsia 
jam Henr. Kačinskui ir Brook 
lyn. Didelės apimties ii puikias 
dekoracijas jam paišo’ jaunasis 
mūsų kolonijos menininkas Al 
gis Trumpickas.

Ši „Aukuro“ penkmečio šve pareigų ėjimo po to, kai Kana
ntė bus viena gražiausių kultu dos Senato narkotikų investiga Dėl švelnaus klimato ir pa udininkų santykių klausimu, ... . St ’ 1
rinių pramogų šio rudens sezo cijos komisija, pravedusi tyri lankių įsikūrimo sąlygų vis nau kuriuose jau yra sutikęs daly niS*!
ne. Hamiltono, Toronto ir apy nėjimus Vancouveryje, konsta ji lietuviai atsikelia ir pastoviai vauti Vincas Rastenis ir pak **
linkių lietuviai kviečiami iš an tavo netinkamą įstatymų vyk apsigyvena Britų Kolumbijos viestas prof. M. Mackevičius.
ksto jai ruoštis.

TAUTOS FONDO AT-BĖS
Kanadoje Hamiltono sk. gegu cija. Valstybės gynėjas reikalui vas Romeika. 
žinės, įvykusios Brant 
„Sky Club“ 1955 m.
30 d., apyskaita. 

Pajamos :
1. Už įėjimo biletus (173 bil.

po i.25 dol.)................216,25
2. Bufeto pelnas ....... 100,76

Viso...........317,01
Išlaidos:

1. Salės nuoma ............... 150,00
2. Orkestras ..........................75,00
3. Nuotraukos ......................4,00
4. Skelbimas „NL“ ....15.00
5. Skelbimas „TŽ” ............ 10,00
6. Važinėjimo išlaidos .
7. Rep^ezentalijai .............t,..

Viso 270 40 rungtynes prieš kitus klubus 
Grynas pelnas............46*61 tautinėje lygoje ir abidvi laimė

P. S. Gegužinės metu jaunes į°- Paskutiniame žaidime prieš

St. St. dymą šiame didmiestyje.
to, kai kurie augštesni polici nipego, Manitobos provincijos Henrikas Nagys iš Montrealio. 
jos valdininkai įtariami korup atvyko į Vancouverį Mečislo Ši plati intelektualinė šuva 

— " žiavimo programa bus atausta
kasdieniniais laužais, kuriuos 
praves R. Babickas, R. Mieže

Inn ištirti paskyrė karališkąją ko 
birželio misiją. Komisija jau antras mė

■ nuo kai veda tardymus ir ap 
klausinėjimus. Vancouverio

IŠVYKO Į NAUJĄJĄ
ZELANDIJĄ

Neseniai iš Vancouverio SAU LT STE. MARIE, Ont.
KORESPONDENTAS ATSAKO VALDYBAI.

iL-v u Labai nemalonu, bet kadan Amerikos lietuvių informacijos 
miško“ pramonėje. “^Dokum^n S- m« rugpjūčio 10 d. N. centro. Svarbiausia, tai užsi 
tus išvykimui į Naująją Zelan L/ 31 nr. buvusi koresponden gauta todėl, kad koresp. išaiš 
diją tvarko ir visa eilė kitų mū ci> »Dėl birželinių įvykių", pa kino, kad straipsnio „Anruver 
su tautiečių Kanadoje. Ypatin įrašyta apyl. v-bos, reikia at sary of Enslavement' autorius 
gu kliūčių nesutinkama ir maž sakyti: „ nėra valdybos narys,
daug per šešis mėnesius nuo Pirmiausia atsimintmas sau Užsimindami apie koresp. su 
bylos užvedimo Australijos vai sio 19 d> ir to Paties gebėjimus ir patarimais imtis
džia išduoda arba turisto arba korespondento naujai išrinktai naudingo darbo, valdyba tiktai 
imigranto vizą. vietos valdybai patrimas patie juokiasi pati iš savęs.

ms rašinėti korespondencijas, Kur gi yra mūsų kolonijas še 
TRUMPAI kad išvengus priekaištų ir ne štadienio mokykla, kur yra pa

__  Šeimos prieauglio susilatl tikslumų. To nepaklausyta no žadėtas vaikučių tautinių Žo 
Stadione Vancouveryje buvo kė Elė ir Antanas^ Daraškevi nesunku būtų kam nors, kių mokymas, kur lietuvių gim 
susirinkę daugiau kaip 28 tūks čiai. 
tančiai žiūrovų. Tai didžiausias 
skaičius žmonių, stebjusiu 
nas futbolo rungtynes bet 
da Kanadoje.

STATOSI NAMUS
Dr. Juozas Sakalauskas, 

gia statyti sau naujus namus 
Langley Prairie, B. C. mieste. 
Dr. Sakalauskas laike kelių me 

V5O 00 labai gerai išvystė veterinari 
80’00 j°s gydyt°j° praktiką šioje apy 

’ , liti IrAio
....22,50 
.. . .10.00 
.......... 1,85 

6. Važinėjimo išlaidos ..11,00
Viso.......... 275,35 _ ________________________________________________________

Grynas pelnas...........20,45 SKAUTAI
Pastaba: Gegužinės metu Šal 

pos Fondo pravesta loterija Atkelta iš 2-ro psl.
davė 100 dol. gryno pelno.. štai — tuos dailiu sDievo tve Skautų-čių gretos paauga, nes 

St. Bakšys, vedėjas, rinius — medžius“... Pavakare keliolika kandidatų duoda įžo
— 6 vai. Vėliavų aikštėje ri dį. Su Tautos Himnu paskuti 
kiavosi skautai ir skautės, o nį kartą nuleidžiamos Ragainės 
juos supo minia lietuvių. Įneša vėliavos.
ma lietuviškoji trispalvė, skai Paskutinį laužą įkuria J. Ma _ ______________ _ _____ _______ ______
tomi įsakymai, kuriais atžymi tulionis. Galingai suskamba lie ndencijos galėjo prikibti, tai tuvis čia kito lietuvio neišnau 

' 1 Peipinamoa kad jis parašė, jog straipsn. „An doja. Dėl ko tat mums nesugy
. ... ventį geruoju?

j
mieBto_ policijos kadrus sudaro Naująją Zelandiją išvyko Vik 
apie tūkstantis vyrų. Prasidė toras Matulevičius, šis mūsų 
jus apklausinėjimams, vienas tautietis, gimęs Škotijoje, kurį 
policijos inspektorius nusišovė, laika dirbo Port Alice. C.

antras mėgino nusižudyti.

LIETUVIO TRENERIO 
LAIMĖJIMAI

B. C. Lions futbolo koman 
.10,00 da> kurios treneriu yra lietuvis 

..10 00 Atris Stukas, šiam sporto sezo 
. . . 6 40 nui vos prasidėjus sulošė dvi 
.270 40 rungtynes prieš kitus klubus

o

vie
ka

bai

linkėję.

72 TŪKSTANČIAI ALGOS
Canadian National Railways 

geležinkelių direktoriui Dona

laiką dirbo Port Alice, B. C, 
miško pramonėje. T

Jonas J. Juškaitis

Į Kanados Lietuviu Bend-
' ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
i ir Valdybos Pirmininkas ; 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAITIS, 

LL. B.
te 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

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

Hamilton Office .... 913 Main Si. East.

[TI ii IT rr REAL ESTAETE 
IJ VF l 1 LIMITED

KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

PERKATE ar PARDUODATE?

♦Namai "Ūkiai "Sklypai
"Bizniai •‘Pramoninės nuosavybės

skaitlingai valdybai bent kar nazijos Vokietijoje šelpimo ir 
tą per mėnesį į abu Kanados sa kiti reikalai? Reikia tik noro, o 
vaitraščius paduoti tikrų auten darbų yra begalės! Ir jei visi 
tiškų žinių ar net savo nuomo sutartinai ir nuoširdžiai dirbtu 
nę ir planus vienu ar kftu klau me, tikrai daug galėtume nu 
simu pareikšti. Dabar gi visa veikti. Korespondentas.
Valdybos veikla slypi paslaptį Redakcija mano, kad S. S. 
mis. Štai — paskutinis atsitiki Marie lietuviams nereikia pyk 
mas kiek tautiečių žinojo tis. Geriausia yra gražuoju su 
apie ruošiamą priėmimą-vaka gyventi. Kiekviena v-ba sutar 
rienę svečiams - šokėjams iš tinai. Kiekviena valdyba sutar 
Sudburio? Gal ir daugiau tau tinai nuveikia pagal savo jėgas, 
tiečių, ne tik valdyba būtų no o visi tautiečiai jai talkina. To 
rėję dalyvauti. reikalauja bendras darbas. Ko

Užklausus kokį nd»s valdy respondentas nieko bloga nepa 
bos narį naujienų ar žinių, nie rašė, jeigu priminė, kad tokiam 
ko neišgausi. Ir paskutinį kar straipsniui pasinaudota kito au 
tą, rugpj. 9 d. valdybos pirmi toriaus medžiaga. Taip daro vi 
ninkas į korespondento užklau si rašytojai ir žurnalistai. Daž 
simą atsakė — „nieko naujo", nai esti menas rasti rašiniams 
Gali būti, valdybai nepatinka, medžiagą, šaltinius, o ne para 
kad korespondentas informaci Syti patį rašinį. Todėl tokio fak 
jų reikalu nesikreipia į vieną to pasakymas nesudaro ginčui 
valdybos narį. Tačiau tam yra pagrindo.
rimtų priežasčių! Bendrai, lietuviams nėra dėl

Menkas ir tiktai vienintelis ko nesugyventi geruoju, gra 
dalykėlis prie kurio valdyba žiuoju. Visi esame apsigyvenę 
prie korespondento ir korespo čia lygiomis sąlygomis, joks lie

Į mi Ragainėje pasidarbavę vado tuviškos dainos, į ____ _ _____ , _ _____ ____
vai ir vadovės. Kalbėjo abu skautiskais vaidinimais, kurie niversary of Enslavenent“ me
Vyr. Skautininkai, Kanados L sulaukia žiūrovų juoko ir sma d2iaga paimta iš vieno anglų
B Krašto V-bos p-kas J. Matu gaus pritarimo. Svečių iniciaty kajba lietuviškų autorių leidinė D A IIFsKO IIMAI
lionis, Kanados Kultūros Fon va prie laužo parinkta aukų Vo iįo> o ne g j. Harrison'o kny 1
do įgaliotinis V. Matulaitis, kietijos rajono skautėms ir ska geiės „Lithuania's fight for
Skautams Remti Dr-jos pirm, utams paremti. Sumesta 83,79 freedom (ne Lithuanian's fight

• • -- —- -y . 7, — -___ -__ » -__-r --J- savo
tišku jaunimu bei dėkojo vadojon. Tradicinei „Ateina naktis korespondencijoje rašo). Ar taikiu antrašu: A. Grincevičius, 
vams už tokią puikią stovyklą, šį kartą prireikė net trijų ratų baiSus dalykas?! Ar tai baisi RR 3, Langton, Ont., Canada. 

. apie laužą. O, kitą rytą Ragai klaida?! Tikrumoje, tai triukš Jai yra žinių iš Lietuvos.
— Vokietijoje gyvenąs Edu 

ardas Pietrowas jieško savo dė 
dės Viktoro Pietrowo, kuria 
1947 m. iš Hanau stovyklos iš 

UeVuvių1 bendruomenės" DidL «™£ravo » Kan?d£' V/ktora# 
Britanijoje, o perspausdinta Px«tr.?w.aa PneS tar"aVO 

r 1111111 n 111 n 111111111111111111 P°11CIJ°'J Kaune, o karo metu— 
Vilniuje. Jieškomasis arba ži 

Vyresn. skautės įžodį, kurio nantieji apie jį prašomi praneš

|( onauLams ui-jus yniM. “iretuoiii ęne jUitnuaman s
•» A. Šlekys. Visi džiaugėsi skau dol. Pinigai pasiųsti Vokieti for freedom, kaip valdyba

1 ' Skyriai visoje Ontarijoje. ' > .^mh*****

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS 
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

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

Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s.

nės kaip ir nebūta — beliko tik mas dėi nieko ir tik proga pri 
susimąstęs čiurlenąs upelis ir kibti tiems, kurie savo pagiežos 
čiulbą paukšteliai..,. . jau nebesuvaldo. Pati viršpami 

neto ji knygelė yra išleista ne 
paties Mr. E. J. Harrison, bet

— Zofija Kalvinytė iš Vii 
niaus, arba kas nors žinantieji 
apie ją, prašomi atsiliepti to 

A. Grincevičius,

PADĖKOS čiulbą paukšteliai...
Ragainėje skaučių rajonui

Už surengtas mums š. m. rug vadovavo sktn. V. Kalendrienė, 
pjūčio mėn. 27 d. išleistuves v. s. L. Čepienė, sktn. O. Gailiu 
j Floridą, reiškiame nuoširdžią naitė, vyr. sklt. D. Kersevičie 
padėką rengėjams pp. Jasecka nė, psktn. I. Šernaitė ir kt. jau 
ms, Andriulioniams ir Valentą nesnės vadovės. Skautams va 
ms. Visiems mieliems dalyvia dovavo: psktn. J. Pažėra, pskt. . _ .....
ms už tokį gausų dalyvavimą, kun. St. Kulbis SJ., sktn. Č. apeigas pravedė v. s. L. Čepie ti apie tai adresu: Litausches 
mums brangią dovaną ir albu Senkevičius, psklt. A. Dailydė, n)č, davė: I. Ropienė, O. Sku Zentralkomitee, (17a) Wein 
mą su parašais taip pat labai vyr. sklt. A. Alonderis, vyr. kauskienė, D. reigytė, D. Mei he|mį-Bergstr„ Mittelgasse 8 
širdingai dėkojam. -skit. V. Abromaitis, vyr. sklt. lutė, A. Kuolaitė, O. Velyvytė — Schliessfach 233. Germany.

Ona ir Stasys Ilevičiai. J. Danaitis ir kt. ir J. Eidukaitytė. ................... . _ _)........   j
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I PAUL’S RESTAURANT I
■* Pranešu tautiečiams, 

atvykstantiems Lietuvių Dienos proga, kad 
mano restoranas

bus atidaras visą laiką, 
išskyrus sekmadienį.

MALONIAI KVIEČIU TA UTIEČĮUS ATSILANKYTI 
Sav. P. J o c a s

4534 WELLINGTON ST., VERDUN

LIETUVI, PALAIKYK SAVUS!

ČIA 
PAVALGYSITE PIRMOS

RŪŠIES RŪKYTOS MĖSOS 
IR DEŠRELIŲ SU 

KOPŪSTAIS.

NATIONAL RESTAURANT
DELICATESSEN

631 CHURCH AVE., VERDUN. TEL. TR 0141 
Sav. M. Š U K Y S

Residencijos telefonas HE 2230

MO\T;$R.EAL

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ DIENĄ
Jau yra užsirašęs nemažas mo turto pardavimo įstaigas ir 

lietuvių būrys vykti organizuo kitokias laisvas profesijas, 
tai — ekskursija į Montrealį, Filmuose bus parodytas vers 
į Trečiąją Lietuvių Dieną. Eks lo įmonių darbas ir žmonės. Pa 
kursija žada būti ir įdomi, ir staruoju laiku Toronte priviso 
patogi. tiek daug lietuviškų įmonių, ku

— KLB Toronto Apyl. V-ba rios vaidina žymų vaidmenį ats 
primena, kad rugsėjo 5, 4 ir 5 kirų verslininkų ekonomikoj, 
dd. Montrealyje rengiama Tre nors ir nedaro jokios įtakos lie 
čioji Kanados Lietuvių Diena, tuvių bendruomeniniam gyveni 
Valdyba kviečia toje Lietuvių mui. Kol kas tos įmonės Liet. 
Dienoje torontiečius kuo skait B-nei nieko nepadeda. „Vers 
lingiau dalyvauti. Dėl važiavi lo“ s-gos užsimojimas yra svei 
mo ir ekskursinio traukinio sm kintinas, nes filme paliks kaip 
ulkesnių informacijų gali gau atskiras dokumentas, parodau 
ti pas Tor. Ap. V-bos Pirminiu tis lietuvių veržimąsi į pelnin

TREČIOSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS PAMALDOS AV

BAŽNYČIOJE:
Rugsėjo 4 d., sekmadienį,

PAPILDYMAS PRIE TRE 
ČIOSIOS LIETUVIŲ DIE 

NOS PROGRAMOS
Sekmadienį .rugpjūčio 4 d., 

12 vai. 30 min., Montrealyje, Aušros Vartų naujoje bažnyčio ką J. R. Simanavičių, OL 1274. gesnį darbą. * L.
Švento Jono Liuterionių bažny je, iškilmingos pamaldos 11 v.„ . ir-ri nziisiz-a c had adic uzacap*čioje, Jeanne Mance ir Prince kurias laiko Jo Eminencija kar FILMUOS METUVIŠKAS DAR APIE WASAGĄ
Arthur gatvių kampe bus pa dinolas. Mišios bus kartu baž I 1O1N Kai rašiau savo atostoginius
maldos lietuviams liuteronims, nykioje ir salėje. Mišių metu Lietuvių Verslininkų Sąjun įspūdžius apie Wasagą (N. L. 
kurias laikys Kun. Dr. M. Ka giedos op. sol. E. Kardelienė ir ga Toronte šiais metais numa Nr. 32), tai visai neturėjau no 
volis. Pamokslas bus skiriamas muz. A. Piešinos diriguojamas to nufilmuoti visas lietuvių ver ro sukelti dūmų, kurie kai kam 
Lietuvių Dienai. choras ir vargonais gros vargo slo įmones — krautuves, valgy akis graužtų. Ši vasarvietė taip

Pastaba: Šis papildymas da nų specialistė. klas, statybos įmones, nejudo gerai visiems Toronte gyvenan
tiems lietuviams žinoma, kad 

bažnyčioje Jeanne Mance ir 3 L. D. LOTERIJAI AUKOJO patikŠiEh
-Prince Artnur gt. kampe, rug Pp. Navikėniene, Kudžmienė, Vardas ,,Springhurst** mums 
sėjo 4 d., 12.30 vai. lietuvių pa Br. Jaugelis, Rukšėnienė, Ger sunkiai ištariamas žodis ir dėl 
maldos. Jų pamokslas skiria bardai, St. Daukša, V. Sabalys, to jis mažai vartojamas. Nie 
mas Lietuvių Dienai, Dodonaitė, J. Oscila, Smilgevi kas čia nesako „važiuojam atos

Kun. dr. M. Kavolis, čiai, Bernotas, Vilčinskai, Kai togauti į Springhurst“, bet sa 
JĖZUITŲ Provinciolas kun. Pokab Laimikiai, Čipiriai, čeč ko „važiuojam į Wasagą’*. 
Krištanavičius buvo atvykęs 

vakaro, Aušros Vartų salėje, mo. Prieš pašventinimą — no sekmadienį B. Pakulio tabako inspektuoti Montrealy įsikūru 
Tai bus paskutinis susirinki vena, kurią rugsėjo 17 d. pra ūkyje buto sėkmingas, nes susiu lietuvių Jėzuitų Aušros Va 
mas, kuris galutinai nustatys dės žymus pamokslininkas ku važiavo daug mašinų ir daug rtų parapijoje, šeštadienį jis 
visą L. D. tvarką. Visų dalyva nigas Grauslys. Pašventinimo tautiečių ne tiktai iš Montrea lėktuvu grįžo' į Čikagą, 
vimas būtinas. i
MONTREALIO SPAUDOS venos> žymus koncertas para nikautojai labai gražioje miško

PRIĖMIMĄ į........................... ■ ■ . - :

šj trečiadienį, 4.30 p m. 4225 §kaitė jį. A Kučiūnas.'Rugsėjo kaitinti saulutėje, 
Bern St. suruošė Montrealio 25 d w yal 3Q mi Jo6E< ir pašokti, nes muzikos ir muzi XXXuskaT 
Seimelio Prezidiumas ir 3 Lie nencija kardinolas atUeka šven kantų nestigo. Skyriaus pirmi Aranauskas • 
tuvių Dienai ruošti Komitetas. tinimį apeigaS) n vai. Jo Ek ninkas A. Navickas gegužinės MAČIUKO — 
Fnemime Montrealio spauda sceiencija vysk. Brizgys laiko dalyvius pasveikino ir padėkoms praėjusios savaitės abonen čius, Petronis, Royal Bank of 
painformuota apie 3-ją Lietu i§kiimin£as pamaldas ir šutei jo už gausų atsilankymą bei finis laimėjimas teko Jonui Gia Canada lietuvaitės tarnauto 
vių Dieną ir jos parengimus. • - - - • - — . ---- — ■— * —- • -
LAURAITIS '
uil statosi didelius 4 šeimų na 
mus. Statybos darbus vykdo Z, 
Tamošauskas. .

DIDELĖ PAGALBA NEPRI PRANCŪZŲ SPAUDA APIE 
KLAUSOMAI LIETUVAI LIETUVIŲ DIENĄ
„Nepriklausomos Lietuvos” Montrealyje išeinantis, 350. 

namus aptinkavo, išdažė lietu 000\$i*ažo, savaitraštis „Lie 
tvių statybos bendrovė „Trys Petit Journal“ įdėjo per visą 
Žvaigždės“, t. y. — p. Lingai puslapį apie Trečiąją Kanados 
tis, p. Krauza ir p. Snapkaus Lietuvių Dieną Montrealyje 
kas. Medžiagas tiekė dipl. inž. straipsnį, kurį pailiustravo op. 
J. Bulota. Fronto apšvietimą su sol. E. Kardelienės atvaizdu. 
tvarkė, tiekdamas savo medžią Straipsnis, pasirašytas AlainivdiAC. LXUKuaxiicib aavu xaiv.c4a.xo. onaiuama, udouaoytab j v i- * i y
gą, elektrikas p. Gurčinas. Ap Stankė, gražiai inormuoja pran nXiaiXXsiXirl ^V. JONO LIUTERIONIŲ
ie tai bus parašyta plačiau, bet cūzus apie lietuvius, jų trečią 
šį kartą tiktai trumpa mūsų ge ją Dieną Montrealy ir apie 50 
radariams pagarba ir padėka, metų nuo lietuvių įsikūrimo Ka 
Didelis AČIŲ!

3 LIETUVIŲ DIENOS
komiteto narių, su padaliniais, 
susirinkimas šaukiamas šį ket 
virtadienį, rugsėjo 1 d., 8 vai. jos AV bažnyčios pašventini

nadoje sukaktuves.
BAŽNYČIOS 

PAŠVENTINIMAS
Esame išvakarėse mūsų nau

jai Lietuvių Dienai ruošti Ko 
mitetas nebuvo gavęs apie šias 
pamaldas žinių.

St. Naginionis,
3-jai Liet. Dienai ruošti 
Komiteto Pirmininkas.

KLT MONTREALIO 
SKYRIAUS PIKNIKAS kauskai, J. Gaudzė, Arlauskai A§ negaliu suprasti, kodėl p. 

tė, Makauskai, P. Peleckas, A. Pranckūnas (N. L. Nr. 33) sk 
Paukštaitis, Morkūnas, kun. aįto mano korespondenciją per 
Raibužis, J. Jokubaityte, J. Ju dėta ir netikslia, Argi ten nėra 
rėnas, A. Paškevičienė, Jurai, vįių pusės mylios atstume nuo

išvakarėse, rugsėjo 24 d. po no lio, bet net iš Amerikos. Pik ip a krikštytai nn Caw Įvanayskienė, Jasutienė, Bar vandens, ar nėra miške poisin 
venos, žymus koncertas para nikautojai labai gražioje miško įiy antras sūnus Konstantinas. irSyvačių’. ar jšėJus iš vj
pijos saleje. Koncerte dalyvau (berželių ir pušelių) aikštelėje, šaunios krikštvn-.s kurio k^nlene> Segamogiene, H. Lo 1OS gah rast! vietą kur atsigul 
ja Stasys Baranauskas, sol. Gri ant samanų kilimo galėjo pasi dalvvavo arti 1 o o atmenu pinienė, Freidenkienė, Karde ti ant pievelės, ar nepriverstas 
skaitė ir A. Kučiūnas. Rugsėjo kaitinti saulutėje, pasivaišinti Krikšto ar>ptaa« atliko kun Zubienė, Ališauskienė, sėdėti ant suolo ar gulėti hama
na m.oi in T„ ir našokti noc m,„;tne ir m..,; ^rlKsto apeigas atiiKo Kun. D Staškevičienė. A. Balčiaus v-?• D. Staskevičienė, A. Balčiaus ke?

k/t * • t ]<ie1nė’..Kličxienė1’. StJ K"čį8’ Mi Jis mini, kad toliau į vaka
Mamerto siuvyk kuhene, Šipehene, Bakanavi rus už keletos mylių yra‘Broch 

vasarvietė, kurioje nėra nei 
džiuglių, nei gyvatynų, o tik 
nekenksmingų žalčių. As ten 
nebuvau, apie ją nežinau ir ne 
rašau. Man įdomu buvo tik ta 

’ vasarvietė, kur gyvena lietu 
viai.

Niekas neginčija, kad van 
duo Wasagoje geresnis maudy 
muisi negu Simcoe ežere. Duo 
kite Simcoe ežerui Wasagos

i lietuvaitės tarnauto 
jos: A. Pėteraitienė, L. Kuna 
pienė, M. Povilaitienė, S. Žake 
vičiūtė, D. Barauskienė, S. Re 
meikaitė, G. Zabieliauskienė,
E. Trasikienė, J. Pauliūtė, G. v“ 

rai organizuota, nes ji tada pa c r Čapkauskienė ir H. Puodžiunie
jėgi yra paremti savo tautiečius LUKAS Juozas, kalakutų far nė paaukojo susidėjusios gra
visais atvejais ir padaryti jų gy rnos savininko Kazio Luko bro gią kristalinę vazą,
venimą ir naudingesnį ir laimin bs JA^, Miss., vieši su žmo Yra surinkta aukų pinigais, 
gesnį. Lietuviai turtų visi gra na Pas savo brolį. Sekmadienį ypatingai savo1 duosnumą paro . . . . . ..

i susiburti dalyvavo KLT piknike ir pasi dė lietuviai biznieriai. Nutarta vandenj, tai gausim idealią va 
» i..,— ir j jįgį Lietuvių nupirkti geras radijo aparatas sarojimui vietą. Reikia many -----  r 6 j r kai u2 5 ar 10 metų kai Wa 

saga bus sukultūrinta (iškirsti 
krūmai ir meksfaltuoti keliai), 
ji įgaus tokį vardą, kokį dabar

kia sutvirtinimo sakramentą, gražų subuvimą. J. Kardelis su veckui, turinčiam 3 nr.
Tomas^ Langue Tuoj po visų pamaldų iškilmin sirinkusiems priminė organiza NAVAGONSKIS Karolis, se 

gi pietūs ir pasirašymas pašven cijos tikslus ir uždavinius. Jis nas, prieš 50 metų Kanadon at 
tinimo akto. Kartu bus pasven nurodė, kaip yra naudinga ir vykęs lietuvis, praėjusią savai 
tintas ir Aušros Vartų paveiks gražu, kai bendruomenė yra ge tę palaidotas, 
las, kuris jau bus įstatytas. 

ALBERTAS J. 
NORKELIONAS 

(Commissioner of the Superior 
Court) nuo rugsėjo 1 dienos^ sugyventi> gerai ............ ............. .
keičia adresą kuris bus: 6695 susi nizuoti> nes tlktai to lieka Kanadoje ] 
—35 Ave, Montreal 36. kiu atveju galimas gražesnio ry Dienos. kurioje dalyvaus. ir, kad šeimininkes būtų neuž 

tojaus kūrimas. A. V. klebono KRINGELIS Martynas Rose mirštos, „Mix Master“. 
PARDUODAMI kun. dr. J. Kubiliaus sveikini mounte nusipirko trijų šeimų Loterijos sekcija.
KALAKUTAI mu^ piknik° dalyviams perda“. - Amerikos kongresmonai ^Hninu^? Ka7 Wasaga

PAP^rūrnVAivfAg ve T‘ kun- Raibuzls- , MICKUS Langueuil statosi 2 prase Maskvą leisti jiems aP įrilviSjnama -...........................
PARDUODAMAS visas virtu KLT Montrealio skyriaus v- šeimų namus . lankuti Pabaltiir> valstvhps npt P
vės setas: medinis stalas, 4 ke ba nuoširdžiai dėkoja visiems v HnPTY A „„ x . ia_uA
dės ir bufetas. Be to, yra virtu atsilankiusiems i eezužine vi .^V?EĮRA su seimą lanke -:-A 1____ -------------------------------arsuanKiusiems i gegužinę, vi gį įg Hamiltono Montrealy ir

talkininkams, y
ir muzikantams. 

PP. ILEVIČIŲ 
IŠLEISTUVĖS.

įPp. Ilevičįai persikelia gyb.d‘. ? v?b vak- \r bus tęsiami

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS

CHIRURGINĖ ir
[ BENDROJI PRAKTIKA

' office 5441 Bannantyne
> (kamp. Woodland)

Verdun. Tel. HE 3175.
!( priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą.

namų 1038 Osborne Av.
i Verdun. Tel.: PO 6-9964.

i Palangai ir kad 
ten lietuviai lenktyniaudami 
perka sklypus, tai dar nereiš

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I S K A 

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND
956 SHERBROOKE E. §

Tel. :FR 7684. EX8822i

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

lankyti Pabaltijo valstybes, oet 
Maskva neleido...

.... . « « ..............................   , ~Italų 8paUį\ P^Mi^ka^e^^^^^^
talkinin viešėjo pas giminaitę B. Pūke kad JeiSu dabar Vakarai sugy _ _ ___ 

vemmą su sovietais pitks Pa tisJ Toronte ir pasirinko neš va 
ANGLŲ KALBOS kursai pra ^“už Si atSakys ri* Dui’tlas P™?“’’
dedantiems pradedami rugsėjo i_rau:.. 
fy rl 7 ir kine ... ,

NAMŲ DAŽYMAS vėntT į ^Floridą. Būr^s lietuvių visais žiemos mėnesiais, YM ut~JaiXreeUS * 3 Peikia ir iš j’os traukiasi- L’
šeštadienį susibūrę, suruošė jie CA» 5550 Park Ave- — Adenaueris Maskvai pa PRISIKĖLIMO PARAPIJO...
ms gražias išleistuves, kuriose GUDAS Alfonsas pardavė na sįuntė 5 pasitarimų punktus: etndilna bendra
išvykstantiems gražių linkėji mus Vile Lasalle ir nusipirko du punktai Adenauerio — Vo namokark^-rtadieni’ 6 Val no 
mų pareiškė kun. J. Kubilius, naujus priešais AV bažnyčią. kietijos sujungimo ir karo be natalnO J Orkestrą
p. Liesūnaitis ir visi subuvimo SERGA: M. šulmistras gydo laisvių paleidimo, o 3 punktai ^°" °kt£? dalvvau^a na
dalyviai. Išleistuves įvyko pas mas Lašines General Hospital, Maskvos — diplomatinių san 2. k ? • nusineša savo3muzi
pp. Jeseckus Ville Lasalleje. P- Girdžiai, pp. Puniškų dukre tykių atnaujinimo, prekybos ir £°k° * bei ^du
Geriausios sėkmės naujoje vie lei, P- Baronui Verduno ligoni kultūrinių ryšių. k°S instrumentus bei Saldl>
toje NL rėmėjams pp. Ilevičia nėję dr J. Šegamogas padarė __ jAy valdžios atstovai pa ^Vaikučiu nirmoii komuni 
ms. operacijas. Serga p. Akstinavi reiškė. kad žemės satelitas bus ja“yL ^1^ iTd, Xa

dienį, 9 vai. ryto naujose patai 
pose. Vaikučių parengimo pa 
kartojimas įvyks rugsėjo 1, 3 
ir 6 dienomis, 6 vai. vakaro, 

| Raštinė: OLiver 4451 | klebonijos patalpose.

Dr. A. V ALA DK A 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Tel. ME 2933

vinė krosnis (pečius), kūrena sįems 
ma dujom ir aliejum, pagal no kėms 
rą, už 5 dol. Teirautis telefonu ) 
TR 4244 pas pp.Andriulionius.

kreiptis tel. LA 6-2084.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

levičiūtę.
Juk kai lietuviai pradėjo kur

irgi buvo giriama ir vadinama 
Laisvės Alėja, o šiandien visi ją 
peikia ir iš jos traukiasi.

operacijas. Serga p. Akstinavi reiškė, kad Žemės satelitas bus 
KUN. VAIŠNORA, marijonas, p- Kaulakis. D-ro Andru siunčiamas grynai moksliniais 
atvykęs iš Romos, kurį laiką ka’čio priežiūroje gydosi N. tikslais. Jis bus paleistas 1957' 
viešėjo Montrealy, liet, jėzuitų Dame lig. p. Duobaitė ir p. metais, 
buveinėje. Matijošaitis.
ŠIMELAITIS Pr. ir p. Keblys p; ATRAITIS, išėjęs iš ligoni 
vasarojo Rawdone pas pp. jur nes, sveikatą taiso namie poil 
gučius. siaučiamas.
KIŠKIS Walteris su šeima va ŠUKYS, iš Rochesterio, vie 
saroja pp. Bakanavičių vasar s* Pas PP- Norkeliunus.
vietėje, Irone Hill, ties Brome ARCHITEKTASp.Kulpavičius 
Like. lankėsi Montrealy ir atvyks jo
PP. VIZBARAI iš New Yorko projektu pastatytos AV bažny 
lankėsi Montrealy ir domėjosi &os pašventinimo iškilmėn. 
Br. Abromonio medžio dirbi TRUMPOS ŽINIOS 
niais ir Lietuvos pašto ženklų _ .. v .
kolekcijomis. ~ RusI^s ukl° dele

Grosery biznis su nauju namu . gacija trim savaitėm atvyko ?
Ville L. Salle. 6-šių kambarių Masevičių ūkyje, 20 mylių j Kanadą. Montrealio aerodrome 

butas H-me augšte.
Kreiptis pas mūsų atstovą

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351 

neju- 
mūsų

Dr. P. WORK IS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

X

Raštinė vakarais
2104 Mount Royal St. E.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

LA 1-7926—8873 I

Renė TALBOT 
Advokatas

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

pietus nuo Montrealio, prie 47 ir mieste ukrainiečiai ją piketą 
kelio, (tarp ChambI 
Jean) vietovėje „T a
Užsakius pristatome į namus 

kiekvienu laiku.
Tel. St. Jean, Que. 8-2659.

ir St. 
o n“.

REIKALINGA 
moteris ar mergina

vo.
— Helsinky tarpparlamenti 

nėję konferencijoje priimtos 3 
rezoliucijos, už tautų apsispren 
dimo teisę, prieš diskriminaciją 
ir kolonializmą ir taikos visuo 
tinumo.

— Chruščiovas pasisakė už
namų ruošai suaugusių Seimo dviejų sistemų — kapitalisti 
je. Augščiausias atlyginimas, nės ir sovietinės lenktyniavi 

Suite 306, Aldred Building $ namuose laikoma daugiau tar mą, bet Bulganinas pripažino,
507 Place D’Armes MArquette 8045 $ nautojų. Kreiptis tel. DE 0536. kad sovietinė sistema subank

4865 Cedar Crescent. rutavusi.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas

Naujas kabinetas
280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003
Priėmimo valandos mm 

9—12 ir nuo 2—9 vai v,
(pagal susitarime'
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