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jo 25 dieną, pašventins naująją lietuviu Aušros Vartų bažnyčią. Kardinolas čia matomas su 
Aušros Vartų parapijos klebonu, šios bažnyčios statytoju, kun. dr. Jonu Kubilium SJ.

CHRUŠČIOVAS METĖ PIR 
ŠTINĘ VAKARAMS. 
Ar kas ją pakels?

Komunizmo nugalėjimas (su 
naikinimas)į taikus su juo sam 
būvis (koegzistencija), neutra 
lizavimas arba sulaikymas, — 
tai vis didžiosios problemos. 
Jos kankina pasaulį ir sprendi 
mas dar nesurastas.

Komunizmas kaip ideologija, 
iki Maskvoje sėdės diktatūrinė 
junta, šią ideologiją palaikys ir 
plės klasta, pinigais, ginklu, o 
nuo Ženevos konferencijos ir 
šypsena. Sulaikymui ar neutra 
lizavimui laisvasis pasaulis ne 
sutaria bendrų efektyvių prie 
monių. Tad netenka stebėtis, 
kad Lenino mesta pasaulinės re 
voliucijos idėja, jo palikuonių 
visomis, kad ir žiauriomis prie 
menėmis, vykdoma.

„Tad naujos šypsenos rusų 
veiduose, nereiškia, kad Sovie 
tų Sąjunga rengtųsi atsisakyti 
komunizmo“, rašo rugsėjo 18 
d. „The New York Times“ ko 
respondentas iš Maskvos. Kas 
to laukia, t. y. kad Sovietų Są 
jungoje būtų atsisakyta komu 
nizmo, Chruščiovas pasakęs, 
kad jie galį laukti iki vėžys is 
moks švilpti“ (rusų patarlė“.

Adenaueris Maskvoje pasira 
šė su Sovietų valdžia sutartį. 
Dėl šitų susitarimų Adenaueris 
susilaukė labai didelį pasiprie 
šinimą savo krašte. Europoje, 
ypač Anglijoj aiškiai sako, kad

Jo Ekscelencija keliaujantis lietuvių vyskupas Vincas Brizgys 
dalyvaus naujosios Montrealio lietuvių Aušros Vartų bažny 

čios pašventinimo iškilmėse.

Dar didesniu susidomėjimu 
laukiama,Politinė įvykių savaitė
KĄ PARODYS 4 UŽSIENIŲ 

REIKALŲ MINISTER1Ų 
PASITARIMAI GENEVOJE, 
kurie paskirti rugsėjo 27 — 28 
dienomis. Kaip žinoma, tam su 
sitikimui yra vienas pagrindi 
nis klausimas — Vokietijos su 
jungimo, bet Adenaueris Mask 
voje gavo neigiamą atsakymą. 
Komunistų spauda tvirtina, 
kad Adenaueriui Maskva nepa

NUVERSTAS ARGENTINOS DIKTATORIUS-PREZ1DEN
TAS JEAN PERON

Tarptautiniuose santykiuose ninku sluogsniuose. Palauksime 
laukiama lemiančių jvykių. —pamatysime.
Ramų, bet įtemptą, poženevi Ne tiktai Perono viešpatavi 

nių Keturių pasitarimo vaisių mo faktus galima versti viršun 
ir numatymų svarstymą netikė kojomis ir parodyti priešingoje 
tai ir labai staiga nutraukė

REVOLIUCIJA 
ARGENTINOJE.

Tiesa, Argentina jau seniai 
nerimavo ir jau kelis kartus Maskvą buvo aiškinama, Vaka 
bandė daryti perversmus, bet rų Vokietijai neįmanoma už 
kiekvieną kartą prezidentui-dik megzti diplomatiniai santykiai 
tatoriui vis pavykdavo sukili su Maskva, nes tuo' esą būtų pri 
mus numalšinti. pažinta Rytų Vokietija, o da

Priešpaskutinis sukilimas, ku bar >u aiškinama, kad Adenau

Pero Vokietijos galvą“ susitaręs 
su Maskva dėl , diplomatinių 
santykių... Be to, kaip paaiškė 
jo, diplomatinių santykių užme 
zgimo klausimas jau seniai bu 
vęs sutartas...

Labai paprasta, kad Maskva aštuonias dienas derėjosi dėl 
> susitarti ir „per Rytų naujų darbo ir atlyginimo sąly 

a° Vokietijos galvas“, nes kai Gro gų, bet nesusitarė ir rugsėjo 19 
tewohlis tuojau po Adenauerio dieną paskelbė streiką, 
vyko į Maskvą išsiaiškinti susi 
tarimų su Adenaueriu, staiga 
buvo „susirgęs“
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riame dalyvavo jau laivynas ir 7daug !aimeJ^’ ”Per 
aviacija, buvo rimtesnis. L__
nas jau buvo net pareiškęs atsi 
statydinimą, bet, kaip visose 
diktatūrose kad yra, tuojau at 
sirado „patriotų“ ir „liaudies 
balso“ reiškėjų, kurie „malda 
vo“ Peroną atsiimti atsistatydi ... 
nimo pareiškimą. Ir Peronas g7a_,eJ°. 
išklausė „tautos prašymo“ — 
atsiėmė atsistatydinimą... Tuo 
jis sukėlė opozicionierių audrą, 
kuri prasiveržė atvira revoliuci 
ja.

šviesoje, bet taip daroma ir su

ADENAUERIO ŽYGIAIS 
MASKVOJE.

Taip, prieš jam vykstant į žadėjusi net ir karo belaisvių 
-- - ..... -- ■ grąžinimo...

DIDELIS STREIKAS 
KANADOJE

17.000 G.M. darbininkų 
nutraukė darbą.

Multimilioninė General Mo 
tor Corporation of Canada tun 
fabrikų Oshawa, Scarbore, St. 
Catharines, London ir Windsor 
vietovėse, kur dirba apie 17 tū 
kstančių darbininkų.

Prefesinių sąjungų vadovai

gų, bet nesusitarė ir rugsėjo 19

Reikalas sukasi dėl principų, 
kurie tos kompanijos taikomi J.

Bulganinas. Amerikos Valstybių darbininką 
Bet ir čia klausimas, ar tiktai ms ir nenorima taikyti Kana 
ne vaidinimas — ir prieš Grote dos darbininkams. Tai yra dar 
wohlj ir prieš visą pasaulį, nes bo garantijos metams ir už tai 
„kuo gi velnias nepokštau 
ja“?...

Kai Argentinoje revoliucija 
jau baigta ir kai

PERONO VIETOJE ATSI 
STOJO GENEROLŲ 
TRIUMVIRATAS,

svarstomi vėl tie patys opieji 
klausimai: nusiginklavimo ir 
ministerių pasitarimo Genevo

Galimas dalykas, kad Pero je klausimai, kaip „Genevos dva 
nas palauks rinkimų, kurie gali sios“ gyvendinimo klausimai, 
iškirsti pokštą, kaip kad iškirto Iš nusiginklavimo, žinoma, 
ir Brazilijoje, kai buvęs diktato nieko neišeina, nes Rusija nesu 
rius — prezidentas Getulio Var tinka su kontrole. Maskva nori, 
gas buvo išrinktas prezidentu, kad Vakarai pasitikėtų jos žo 
O Peronas turi ir tūlų pliusų, džiu ir, sunaikinę atomines bo 
kurių prisigaudę ypač savo žmo mbas, lauktų, kada Maskva 
nos Evitos dėka, įsigytų darbi juos užpuls...

PERONAS JAU 
NUVERSTAS,

Oficialiai nežinoma, kur jis yra. 
Spėliojama, kad gal jis esąs pa 
sislėpęs kurioje ambasadoje, 
o gal jau pabėgęs į Paiagva 
jaus sostinę — Assunsioną. Gr 
eičiausia, jis esąs pasislėpęs Pa 
ragvajaus ambasadoje, kuri, 
kaip užsieninė atstovybė, yra 
neliečiama, — todėl ir Peronas 
ten saugus.

čia daug laimėjo sovietai. Tą 
nuomonę, vienas laikraščio ka 
rikatūristas išreiškė — Adenau 
erį grįžtantį iš Maskvos vienais 
apatiniais, o jam „good by“ pa 
lydėdami ir ant rankų laikyda 
mi visus jo drabužius su plačia 
šypsena taria Chruščiovas, Bul 
ganinas ir Molotovas. Anglai 
mano, kad Sovietai turėdami 
dvi pripažintas Vokietijas, pa 
mažu jas galės suvesti prie ben 
dro stalo Vokietijos apjungimo 
reikalu. Tai neišeis Vakarų 
naudai.

J. V. oficialusis balsas, dėl 
Vakarų Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimo, sako, kad 
tai esąs Vakarų diplomatijos 
triumfas, o Sovietų Sąjungos 
politikos link Vakarų Vokieti 
jos, bankrotas.

Pamatysime, kuo konkrečiai 
naujieji santykiai baigsis. Ta 
čiau sovietai ir toliau stovi ak 
tyvioj pozicijoj. Vos tik buvo 
iš Maskvos išlydėtas Adenaue 
ris, po dviejų dienų Maskvoje 
buvo sutiktas Rytų Vokietijos 
premjeras Grotewohlis. Jam ir 
gi pažadėjo grąžinti belaisvius, 
kaip ir Adenaueriui.

Rytų Vokietijos delegacijos 
priėmimo proga Chruščiovas ir 
pasakė garsiąją kalbą. Jis trium 
fališkai šūkterėjo', kad varžybo 
se tarp kapitalizmo ir komuniz 
mo, laimėsiąs komunizmas. So 
vietai garbingai pasakę Adenau 
eriui, kad Jūsų (kapitalistų)

kietija pasirinko ateities kelią“. 
Jis patarė nenusiminti, jei Ame 
rika nepripažįstanti Rytų Vo 
kietijos. Amerika šešiolika me 
tų nepripažinusi ir Sovietų Są 
jungos. „Ateis laikas ir jie bei 
sis į jūsų duris, kad jus pripaži 
nūs. Tada jums bereiks tik ap 
sispręsti, ar yra verta jų pripa 
žinimas priimti“...

Štai kaip triumfuoja komunis 
tų partijos generalinis sekreto 
rius, kuomet buvo pripažintos 
dvi Vokietijos. Šiame raute da 
lyvavo ir Suomijos vyriausybės 
nariai su pačiu prezidentu.

Lauksime, kokį atsakymą 
duos kas nors iš Vakarų pašau 
lio. Kitaip liktų pirštinė nepa 
kelta. J. A.

MONTREALIS
3 LIETUVIŲ DIENOS 

METRAŠTIS
ir 50 metų lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje ženkleliai, kiek jų Ii 
ko' nesunaudotų, dabar parduo 
darni: Metraštis po 1 dol. ir 
ženklelis po 30 centų. Montre 
alyje Metraštį ir ženklelį gali 
ma gauti „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakcijoje, o Toronte 
tuos dalykus platina p. Vaido 
tas.
SERGA p. Meilutienė. Ji da 
bar paguldyta į ligoninę ir lau 
kia operacijos. Mykolas Martu 
sevičius taip pat serga ir yra ti 
riama jo sveikata.

AMERIKOS BALSAS APIE 
TREČIĄJĄ LIETUVIŲ 

DIENĄ KANADOJE.
Rugsėjo 25 dieną bus transliuo 

jamas A. V. bažnyčios 
pašventinimas.

Amerikos Balso atstovas p. 
A. Petrutis Trečiosios Kana 
dos Lietuvių Dienos proga, vie 
šėdamas Montrealy, padarė 
daug įrašymų į magnetolom 
nius kaspinus, kuriuos dabar 
naudoja transliacijoms į Lietu 
vą.

Apie Trečiąją Lietuvių Die 
ną reportažą p. Petrutis yra per
davęs telefonu jau iš pačio Mo 
ntrealio, rugsėjo 5 d. Rugsėjo 
11 dieną beveik visas dienos 
transliacijos laikas buvo panau 
dotas 3-sios Lietuvių Dienos ap 
žvalgai, kurią padarė pats p. 
Petrutis, savo reportažą pailius 
travęs ištraukomis iš L. Dienos 
eigos įvykių.

Rugsėjo 13 d. perduotas pa 
sikalbėjimas su „T. Ž.” red. A. 
Šapoka, O’ rugsėjo 14 d. — su 
„N. L.“ red. J. Kardeliu. Rug 
sėjo 18 d. taip pat transliacija 
buvo panaudota Treč. L. Die 
nos tema — pasikalbėjimai su 
KLB Kr. V-bos pirm. J. Matu 
lioniu ir Polit. K-to pirm. Dr. 
J. Žmuidzinu.

Rugsėjo 25 dienos Amerikos 
Balso transliacija bus paskirta 
Montrealio lietuvių Aušros Va 
rtų bažnyčios šventinimui. Ta

BOULVARD RESTAURANT proga bus J. Em. Kardinolo P. 
(žiūr. seklbimą), kurį valdė p. E. Leger ir klebono kun. J. Ku

KEIČIAMAS LAIKAS
Šio šeštadienio, rugsėjo' 24 

dienos, naktį į rugsėjo 25 dieną 
keičiamas vasaros laikas į žie 
mos laiką — laikrodžiai atsuka 
mi vieną valandą atgal, Aušros 
Vartų biuletenyje klaidingai pa 
rašyta — vieną valandą anks 
čiau, — atvirkščiai, bus vieną 
valandą vėliau.

— Chruščiovas pareiškė, kad 
kapitalistinis ir komunistinis pa 
saulis gali koegzistuoti, nes ne 
komunistinis pasaulis vis vien 
pateka į komunistinio nagus...

— Dėl Maroko prancūzai su 
sitarė su arabais.

žvaigždė nyksta, o socializmo 
tik pradedanti kilti.

Sovietų Sąjungos vyriausybė Voronikaitis ir p. Jankus, da biliaus žodis ir kt.
yra komunizmui, bet lygiai ji bar, p. Jankui pardavus savo da P. Petrutis labai daug ir nuo 
esanti ir dėl koegzistencijos su lį, valdo P. Voronikaitis ir p. širdžiai Montrealyje dirbo, dėl 
kapitalizmu. Ji nesiekianti per Liubinskas, užsiimąs ir kontrak to Trečioji Lietuvių Diena Ka 
jėgą nuversti kitų sistemų. (Me toryste. P. Jankus restorane pa nadoje plačiai išgarsinta visa 
las, nes ką gi padarė su Pabalti siliko dirbti ir toliau, 
jo valstybėmis). „Eikite jūs sa 
vo keliu“, jis tarė kapitalizmo 
šalims, „iki jūs pamatysite, kad 
tai yra aklas ėjimas. Mes pn 
valome tęsti toliau progreso ke 
lią Markso, Engelso ir Lenino 
nurodytą, kuris yra aiškus, 
kaip saulėta diena“.

Toliau kalbėdamas pabrėžė, 
kad nereikia jokio karo, nes tai 
kingomis varžybomis būsiąs pa 
siektas komunizmo triumfas. 
Primindamas Adenaueiį ir de 423238, 
rybas su juo, Chruščiovas Rytų 422636, 
Vokietijos bosams pasakė: „Jis 423999, 
(Adenaueris) eina į kapitaliz 422413, 
mo kapą, tuo tarpu Rytų Vo 422439,

me pasaulyje ir net Lietuvoje. 
PERSIKĖLĖ f MONTREAL! Už *9 Trečiosios Lietuvių Die 

Į Montreal! persikėlė gyven nos rengėjai p. Petručiui ir jo 
ti ir dirbti iš Toronto p. Šultė, atstovautam Amerikos Balsui 
o iš Sudburio Bronius Žilins 
kas. Linkime jiems čia geriau 
įsikurti, negu kur kitur kad bu 
vo įsikūrę.

LOTERIJOS SEKCIJOS 
PRANEŠIMAS.

Fantus laimėję numeriai yra: 
423202, 422629, 

423534, 
422808, 
422624, 
423645, 
422296,

prašome atsiimti iki

yra labai dėkingi.

422626, 423230, 422452,
422251, 422015, 422375,
423851, 423026, 423654,
422361, 422830, 423558,
423392, 422831, 422407,
422829, 422118, 423004,
423971, 422402.422060,

423110, Fantus
422001, 1955 m. spalio 1 d. Iki tos da 
423997, tdš neatsiimti fantai perleidžia 
423113, mi Montrealio lietuvių šalpos 
422480, fondui.
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Gražu mūs Lietuvoj...

KOMPARTIJA NEPATENKINTA VAROVŲ 
NESTROPUMU

Okupanto rūpesnis Lietuvo tyrimą. Jeigu šiandienpasižymė 
je yra sutelktas į kaip galima jo kombainininkas, javapiovės 
didesnį išnaudojimą. Dedamos vairuotojas, kuliamosios maši 
didžiausios pastangos kaip ga nistas, traktorininkas, ryt turi 
Įima daugiau išspausti iš krašto apie tai žinoti visi kolūkiečiai, 
gėrybių. Todėl visą laiką oku meeranizatoriai. Tačiau pirmu 
pantų oficiozas,, „Tiesa“ ragi nų patyrimui neduoda plataus 
na: arkite laukus, išmelžkite kelio Zarasų ir eilės kitų rajo 
daugiau pieno, užauginkite dau nų klubai-skaityklos, kurie nu 
giau bekonų, nupjaukite dau sišalino nuo. šio ypač svarbaus 
giau javų ir tt. Ragina n varo darbo.
juo daugiau dirbti, juo daugiau Didelį kultūrinį darbą priva 
duoti okupantui. Visa sovietinė lo nuveikti kaimo bikliotekos. 
spauda eina tiktai varovo parei Platindamos knygas masėse, 
gas. Tai ne spauda, bet sovie jos tuo pačiu padeda skleisti 
tinis okupanto akamonas, kuris kolūkiečių tarpe politines ir 
tesirūpina tiktai kuo daugiu is mokslines žinias, supažindina 
okupuotojo išspusti. Štai rug juos su grožine literatūra, su 
pjūčio 24 d. „Tiesa“ 200 naujais mokslo pasiekimais že 
(3801) numeryje vedamuoju mdirbystėje ir gyvulininkystė 
įsako: „Laiku ir be nuostolių je. Bet, deja, reikiamai neathe 
nuimkime linų derlių ‘. ka savo pareigų kai kurių rajo

Bet straipsnyje „Už turtingą nų, o ypač Plungės rajono kai

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos" 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

Salinkime 
visokius nesklandumus

Anan „Nepriklausomos Lietu tovėse net kartojasi nesklandu 
vos“ numerin yra įdėta korės mai, kurie tiesiog nuodija lietu 
pindencija iš St. Catharines, ku vių kolonijos gyvenimą. Tas la kultūrinį-masinį darbą kaime" mo bibliotekos. Šiuo metu ypa
ri, jeigu ji yra visai tiksli, ati bai kenkia pačiai Bendruome skundžiamasi, kad neklausoma tingai blogai dirba Jogaudų bi

varovų įsakymų. „Tiesa“ rašo: blioteka, kuri teturi... 5 skai 
. tytojus. Tokios bibliotekos,

Kolūkiuose negerai. kaip Aleksandravos> Stalgėnų,
„Kulturos-švietimo darbuoto Mišėnu ir kt., neorganizuoja ne 

ju darbo vieta šiuo metu yro tarpiško knygų pristatymo pilc ^uygvs iuv musų skč:
i • j j < , , • • , . , ■ i * kyklon. Liko jau praeityje ma Tamboreibrigadose grendymuose, ten laukininkystes bei traktormes lonios skautiškos stovyklos, nuoširdi kur vyksta kova uz derlių. Ta brigadas. Didelis trukumas TĮrišto „ra na„„. m * Taciau visų jų tarpe ilgiausiai Keliom

dengia tūlą mūsų Bendruome nės organizacijai ir ardo tautie 
ninėj santvarkoje properšą, ne čių tarpusavio santykius. Ben 
siderinančią su Bendruomenės druomenės autoriteto interven 
tikslais ir uždaviniais. cija tokiu atveju galėtų nesklan

Nedarant iš to tragedijos, — durnus šalinti ir atstatyti dar 
nes juk yra visokių žmonių, vi ną.
saip besireiškiančių, — vis dėl Beje, Bendruomenė turi Gar kur vyksta kova už derlių. Ta brigadas.
to tenka susirūpinti dėl mūsų bės Teismą, kurio tikslas rišti čiau viskas kitaip yra, pavyz Plungės rajono bibliotekų dar 
bendruomenės santvarkos tūlų nesklandumus. Bet Garbės Tei džiui, Ariogalos rajone. Dabar, be yra tas, kad jos turi labai ne 
nesklandumų. smas taikomas atskirų Bend per patį derliaus nuėmimo įkar daug žemės ūkio literatūros. Už

Tokie reiškiniai, jeigu jie vis ruomenės narių tarpe nesklan štį, tikiu, kolūkių, kaip „Duby bibliotekų darbo sužlugdymą 
dėlto gali Bendruomenėje rei dūmams šalinti. Bendruomenės sos“, „Vitnybės“, „Ąžuolo“, didelė atsakomybė tenka rajo 
kštis, — jie nėra normalūs ir statutas nenumato' organo, ku klubai - skaityklos uždarytos, no kultūros skyriui, kuris neuž 
todėl yra šalintini. Klausimas ris rūpintųsi pačios Bendruo Nemato kolūkiečiai jų vedėjų ir tikrina reikiamo vadovavimo 
— kaip, kokiu būdu? menės organizacijos tarpe ky brigadose, nėra čia net laikraš kultūros-švietimo įstaigoms,

Atrodo, kad geriausis būdas lančius nesklandumus šalinti, čių ir kovos lapelių, nušviečian yra atitrūkęs nuo jų n todėl ne 
yra tokiu atveju — kai Bend Taigi, kol nėra specialaus tam čjų svarbiausią dienos klausi žino tikros padėties vietoje, 
ruomenės daliniuose vyksta tū tikslui organo, belieka tiktai rną — derliaus nuėmimą, kovo Kultūros-švietimo įstaigų su 
Ii nesklandumai, — Bendruo pats Bendruomenės centras. Ir jančiu su stambiais derliaus maniai organizuojama paskaiti 
menės centrui imtis inciatyvos Bendruomenės centras, atrodo, nuostoliais. Nepatenkisamai ap nė propaganda labai daug pade 
ir reikalą išaiškinti ir sutvarky ' • *•
ti savo autoritetu.

Yra Bendruomenės statutas, 
yra ir žmoniškumo įstatymai, 
yra, pagaliau, ir tautinio solida 
rūmo įstatymai. Nebūtina, kad

Veda sktn. inž. J. Bulota.
DAR APIE MŪSŲ SKAUTU S 8-JE JAMBORĖJE.

Prabėgo miela vasarėlė — tokiu būdu savo parama įgalino 
jaunimas grįžo prie knygos mo mūsų skautus dalyvauti šioje 

je, šiuo perduodama 
nuoširdi skautiška padėka.

- - - - - Kelionė per svetingą Kana
bus prisiminta 8-ji pasaulinė dos žemę buvo įdomi ir trumpa, 
skautų Jamboree Kanadoje. Pir Montrealyje skautus apspito 
moji Jamboree buvo skautybės spaudos reporteriai, paskui di 
įkūrėjo lordo Baden-Powelio džiulis paradas 1000 skautų 
tėvynėje Anglijoje, 1920 m. gretose to miesto gatvėmie su

būtinai turėtų imtis iniciatyvos tarnauja kolūkiečius ir mecha da keliant kolūkiečių sąmonin 
tokius nesklandumus šalinti, nizatorius šiuo atsakingu laiko gumą. Deja, šis darbas eilėje ra 

Šitas klausimas keliamas to tarpiu ir kinas. Tuo tarpu rajo jonų, kaip Simno, Vilkijos, yra 
dėl, kad jau ne vienas čia mini ne būtina stiprinti kultūrinį-ma apleistas“.
mas atsitikimas yra pasireiškęs sinį darbą, juo labjau, kad Ario Taip „Tiesa“ pavaizduoja ti 
Bendruomenės organizacijos galos rajonas rugpjūčio 20 d. krą tiesą. Varovams, nors jie 

jie būtų rašyti. Kiekvienas do veikloje. Vienur-kitur nesiseka duomenimis nusmuko į prieš dirba okupantui išsijuosę, nesi 
ras žmogus ir nerašytus įstaty išrinkti kolonijos valdomuosius paskutinę vietą Kauno grupėje seka. Žmonės instinktu jaučia 
mus moka skaityti ir juos gerai organus, kitur pasireiškia neiš nuimant derlių. okupantą ir prievartautoją, ku
žino. Tuos įstatymus Bendruo sprendžiami kivirčai, — ir tas Garbinga kultūros - švietimi rio pagrindinis tikslas — išnau 
menės centras visu visumu ga žlugdo ne tiktai Bendruomeni įstaigų pareiga — pastebėti, pa doti darbo žmones, išnaudoti 
Ii taikyti Bendruomenės ir pa nį darbą, bet ir tautinę solidaru laikyti ir paskleisti pirmūnų pa okupuotą kraštą.
vieniems nariams ir ypač Bend mą, ir bendrai kenkia mūsų ir 
ruomenės padaliniams. tautiniam ir žmoniškam sugy

Visai natūralu, kad gyveni venimui.
me pasitaiko visokių reiškinių. Norisi tikėti, kad rimta, pro
Jų esti ir neprotingų ir nesąži tinga ir autoi itetinga Bend.uo ja į Kanados lietuvių bend gyventojas. Ir dar viena. Dabar R 
ningų. Bet organizacijoje yra menes centro intervencija gale 
privaloma tvarka ir jai palaiky tų ne tiktai pasalinti nesklandu 
ti tam tikri nuostatai. Vaduo mus, kurie dažnai turi labai 
jantis ir Bendruomeniniais ir menkas priežastis, o dažnai — 
žmoniškaisiais bendriniais prin vien nesusipratimus, — bet ir 
cipais ir nuostatais, Bendruome įgyvendinti darną, kuri Bend 
nės centras ir turėtų imtis ini ruomenei yra labai svarbi, kaip 
ciatyvos bent žymesnius ne svarbi ji ir_ lietuvybei bei bend 
sklandumus, o ypač tuos, ku riesiems musų tikslams, 
riuose pasireiškia nukrypimas Atrodo, kad ateity 
nuo Bendruomeninių principų, prasminga ir racionalu 
šalinti. guoti į nesklandumus

nebūtų 
nerea 

ir juos 
Ligšiol į šiuos reiškinius, palikti pačius sau, kaip kokias 

kaip atrodo, lyg ir nebuvo at negydomas žaizdas.
kreiptas dėmesys. O tūlose vie J. Kardelis.

Atsikėlę iš Brazilijos į Montrealį, nuoširdžiai dėkojame 
padėjusiems mums persikelti ir Montrealyje apsistoti 
p. Jonui Leknickui, p. J. Žmuidzinui, pp. E. ir J. Karde
liams ir A. V. klebonui kun. J. Kubiliui, S. J. Jūsų pa
galbos mums niekad neužmiršime. Dėkingi

A. Ambrozaitis su šeima

tėvynėje — Anglijoje, 1920 m.
Joje mūsų skautai nedalyvavo, ifetūvių trispalvės gairelėmis, 
tačiau nuo 2-sios Jamborės prie 
Kopenhagos, Danijoje, Lietu 
vos Skautų Brolija buvo atsto 
vaujama tiek iš laisvos Lietu 
vos, tiek ir iš tremties stovyklų 
ar emigracijos kraštų.

Paskutinėn Jamborėn lietu 
viai skautai pateko per mūsų 
Kanados rajono vadeivos pskt. 
St. Naginionio ir pasktn. kun. 
St. Kulbio, S. J., pastangas ir 
ryšius — Kanados Prancūzų 
Katalikų Skautų Federacijos 
globoje.

Skaitėme spaudoje gražius 
mūsų tautiečių atsiliepimus 
apie mūsų jaunųjų ambasado 
rių žygius, o dabar tas žinias

„Jamboree Journal“ pirmąją 
me numeryje buvo pabrėžta, 
kad lietuvių stovykla yra viena 
geriausių ir būtinai aplankyti 
na. Alouette apygardos skelbi 
mų lentoje buvo iškabintas in 
formacinis biuletenis apie ken 
čiančią Lietuvą ir jos skautus. 
Svečiams ir lankytojams dalin 
ta informacija apie Lietuvą. To 
siekė mūsų skautų pastangos, 
o kartu į juos traukė originalios 
jų stovyklos įrangos bei parodė 
lė. Turėta ir garbingų svečių. 
Jamborės viršininkas Jackson 
Dods buvo nepaprastai sužavė 
tas mūsų skautų stalu. Kana 
dos kariuomenės vyr. kapelio 

tepapildome ir jų pačių gautais nui ir Quebeco arkisvyskupui 
įspūdžiais ir patyrimais. Roy įteikta sktn. prof. Ig. Kon

Lietuvių sk. reprezentacinę čiaus knyga „Drožiniai Gimtą
įspūdžiais ir patyrimais.

visą tai tenka priimti tik kaip laiką vienoje miesto dalyje, pri
už gerą pinigą, nes tuo pačiu, pranta prie jos, nuperka namelę vienetą sudarė dvi skiltys. Brie jam Kraštui Atminti“. Jis pus 
mūsų tautiečiai nematomai įsi ir galima sakyti pasidaro sėslus džių skilčiai priklausė: 1) sklt. ryčiavo su mūsų skautais. Kar 

~ . Šležas — skiltininkas, 2) dinolai McGuigan ir Leger de
ruomenmį gyvenimą, nežiu visiškai nesistebiu, kad Montre skltn. L. Venckus — paskilti ka psektn. kun. S. Kulbio, S.J., 
rint, ar jie yra sumokėję solida alyje lietuviai taip silpnai lan ninkis, 3) pskltn. Alg. Kriščiū pastangų priėmė lietuvių atsto 
rūmo mokestį ar ne... ko įvairius parengimus. Žiemos nas — ūkvedys, 4) pskltn. L. Vus ir perdavė savo laiminimus

Tuoj po Lietuvių Dienos no metu su šeima ir vaikučiais pa Leonavičius — įrangų vedėjas, lietuvių tautai ir skautams. Mū
rėjau šį tą parašyti, tačiau, atos važinėti 2 vai. tramvajais ir au 5) pskltn. Alg. Tamošiūnas — sų skautai buvo priimti ir Šv.
togos, svečiavimasis Montrealy tobusais, nėra toks lengvas rei sanitaras, 6) Alg. Adomkaitis Tėvo Nuncijaus Kanadai. Mie
je to neleido. Ir gerai. Teko pa kalas. Montrealis, verkiant, rei —inform, vedėjas, 7) Eg. Jaku jas svečias buvo nepaprastas
žinti iš arčiau Montrealį (net kalingas požeminio 
pėsčia kartą nužygiuojant nuo mo... 
St. Catharines g-vės iki Ver 
dun!), pažinti tikrąjį didmies 
čio veidą. Nesistebiu šiandien, 
kad ne juokais montrealiečiai 
sakė: „atvykę iš Hamiltono 
„kaimo“ jūs pomatysite antrąjį 
pasaulio Paryžių ir nenorėsite 
grįžti atgal. Turiu prisipažinti, 
kad Montrealis yra tikrai, gra 
žus miestas, turįs savyje Jnew 
yorkietiško, londoniškio, pary 
žietiško kvapo (praeinančios 
moterys daugiausia turėjo „Ev 
ening in Paris” ar „Shanel Nr.

susisieki lis — ižd. ir 8) pskltn. V. Šer Lietuvos skautų bičiulis Lich 
nas — parodėlės ved. Visi brie tenšteino Kunigaikštis Emanu 

Bet grįžkime prie Lietuvių džiai, išskyrus torontiškį — V. elis jr vokiečių Vyriausiais 
Dienos. Jau šeštadienį per pie Šerną, buvo bostoniškiai. Lo Skautininkas Kajus Roller. Pil
tus, važiuojant Sherbrooke g- kių skilčiai priklausė: 1) psklt. masis atidaromajame šios Jam 
ve pas svetingą p. p. J. Z. Cibų T. Rudžiauskas — skilt., 2) G. borės parade nešė lietuviškąją 
šeimą, teko šaligatviuose pama

Nukelta į 6-tą psl.
r- i —i •><• —i v ■, i

Vazalinskas — paskltn., 3) sk 
Itn. G. Blužas — ūkvedys, 4) 
pskltn. K. Dainoras, 5) G. Sta 
nkaitis, 6) H. Renkys, 7) D. 
Lukoševičius ir 8) R.Urbonas. 
6 lokiai buvo iš Montrealio, o 
Blužas ir Dainora 
Falls, Ont.

Reprez. lietuvių vieneto va

DĖL PIRMOJO KANADOS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS TORONTE 

PIRMININKO
„Nepriklausomos Lietuvos“

1955 m. rugpjūčio mėn. 17 d. dovas buvo, pasktn. Alg. Bane 
5 kvepalus), o gal net ir mūsų Nr. 32 laidoje trumpai rašoma vičius. Jam didžiai talkininką 
sostinės trupinėlį—tai vežikus! apie Kanados lietuvių studentų vo pasktn. kun. S. Kulbis, SJ. 
Tačiau gyventi jame niekuo organizacinę praeitį. Toje kro Sk. vytis skltn. V. Piečaitis bu 
met nenorėčiau, vien tik dėl to nikoje > kai kurie teigimai ne vo svetimšalių dr-vės adjutan 
didelio ploto ir didelių nuotolių atitinka istoriniams faktams, tas. Pasktn. O. Gešventas, ku 
(Verdun, LaSalle — Rosemo Aš dalyvavau Kanados lietuvių ris buvo Jamborės vertėjas, ati 
unt), skiriančius vienus lietu studentų veikloje po antrojo trūkęs nuo savo gausių darbų, 
vius nuo kitų. Šiandien jau yra pasaulinio karo ir skaitau savo visur talkininkavo mūsų repre 
per vėlu, tačiau besikuriant lie pareiga tiesos ir teisybės var zentantams.
tuviams Montrealyje reikėjo ri dan, pasiremdamas protokolais

trispalvę, o antrasis daug rėmė 
mūsų skautus 7-joje Jamborėje 
Austrijoje ir kartu pažadėjo 
1957 m. vokiečių skautų kontin 
gente vežtis lietuvių reprezen 
tacinį vienetą Auksinėn Jambo 

iš Niagara rėn Anglijoje, kuri skiriama pa 
saulinės skautybės 50-mečiui 
atžymėti.

Ši Jamboree vadinta „Naujų 
jų Horizontų” vardu. Ji buvo 
pirmoji vakariniame žemės pus 
rutulyje. Tačiau svarbiausia, 
kad mūsų skautai dėka savo ry 
žto, darbo ir pavyzdingo pasiro 
dymo, sugebėjo atkreipti į save 
rimtą dėmesį. Jie susitiko se 
nūs bičiulius, kuriems įrodė, 
kad lietuviškoji skautija yra ga 
ji, o kartu rado daug naujų 
bičiulių. Jie kartu su kitais tre 
mtiniais skautais per Geležinės 
Uždangos Skautų Konferenci

K. BARONAS

III-ČIOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA.
(Žiupsnelis įspūdžių)

Rašant šiuos įspūdžius, jau rugsėjo mėn. 3—5 dd. iškilmės 
daugiau kaip dvi savaitės pra didžiausioje Kanados lietuvių 
bėgo nuo III-čiosios Lietuvių kolonijoje — gražiame Montre 
Dienos. Tačiau kur benuvyk alio mieste, 
turn — į Torontą, St. Cathari P 
nes, Niagara Falls (nekalbant bų: vieniems LD patiko (ir tai ną Montrealio miesto dalį kom daryti sekantį pareiškimą: J ” ~ ‘ '
apie pačią „bazę“ Hamiltono labai) kiti žiūri su dideliu re paktiniam lietuvių įsikūrimui. Pirmoji Lietuvių Studentų gausias "‘tempimo darbo "valan 
miestą ar Montrealį) visų lietu zervu, treti vėl sprendžia tik iš Šiandien jau yra per vėlu, nes Sąjunga Kanadoje buvo įstei das ir pasiaukojančias pastan jį~kovoja dėf pripažinimo tarp 
vių pasikalbėjimo objektu yra musų spaudos atsiliepimų. Bet kiekvienas pagyvenęs ilgesnę Nukelta į 7-tą puslapį. gas, kurias padėjo mūsų skau tautiniame skautų sąjūdyje. PI 

tai if jų vadovai? Jie to ir ne ačius akiračius puikiems mūsų 
laukia, tačiau jie su didžia pa skautams sudarė ir didžiuliai 
dėka lenkia savo jaunas gal Jamborės laužai, kuriuos stebė 
vas prieš tuos, kurie atėjo, jie jo tūkstantinės minios skautų 
ms talkon ruošiantis Jamborėn. ir žiūrovų. Mūsų skautų tauti 
Bostono visuomenininkai skau niai šokiai — „Mikita“ ir „Ože 
tams paremti sudarė Jamborės lis“ tapo> nufilmuoti ir perduo 
Fondą, kurio komitete buvo: ti Kanados žiūormas per televi 
Lietuvos Garbės Konsulas adv. ziją, o dainos įrašytos į juostas 
A. Shalna, adv. J. Grigalius, ir pertransliuotos per radiją. 
adv-K. Kalinauskas, prof. Ig. Prie Niagara-on-the-Lake ne 
Končius, p. J. Tuinyla, p. A. liko to klegančio skautų Jambo 
Andriulionis ir kt. Stiprios ma rėš miestelio. Trumpalaikiai jo 
terialinės ir moralinės paramos gyventojai išvažinėjo į visas pa 
skautai sulaukė iš Lietuvos Įga šaulio šalis. Tačiau kartu su 
lioto Ministerio P. Žadeikio jais į anas šalis iškeliavo jų šir 
Washingtone ir Lietuvos Ge dyse ir lūpose Lietuvos vardas, 

cvau/tptmvttt? tvt uvoMTT uv i uTnon & P®rali"io , Konsulo J. Budriones to krašto skautai buvo jie
, SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920. | New Yorke. Jiems ir visiems ms tokie mieli ir artimi šiame

lietuviams, kurie vienokiu ar ki Nukelta į 7-tą puslapį.

Dabar, kai tas mūsų skautų 
Prisiklausyti teko įvairių kai mtai apsvarstyti ir parinkti vie ir kita archyvine medžiaga pa žygis 8-jon Jamborėn taip pui 

kiai pavyko, kas beskaitys tas

" W F-WWF’-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

I RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, M intreal, P. Q.
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DR. MARTYNAS ANYSAS

Kurios kilmės Emanuelis Kantas?
SKOTŲ, VOKIEČIŲ, KURŠIŲ AR LIETUVIŲ

III. Latvia“, latviai neduoda jokių daUg daugiau škotiškos ir ang
Kiek toliau į pietus guličio etnografinių žinių iš senesnių jiškos kilmės žmonių, negu pa 

Rasytės kaimo pavadinimą gali laikų apie kuršių gyvenamas čioje Didžioje Britanijoje, jei 
me skaityti senprūsiŠKos kilme vietas už Latvijos dabartinių n gu Klaipėdoje arba ir Prūsijo 
s, nes kita Rasytė yra j Vakarus bų. Tik viename saikuotame je tuose laikuose tiarai buvo 
nuo Karaliaučiaus, nepertoliau žemėlapy jie rodo būk tai 12 užtinkamas Kent pavarde as 
šiai nuo Aistų marių (Frisches šimtmečio pietinę Latvijos šie muo, jis tikriausiai nebuvo sko 
Haff). Reikia dar pažymėti, kad ną, kuri pačiame pajūryje tę tas, bet anglas, o mes juk žino 
tokio pat pavadinimo vietovė siasi ligi žemiau Klaipėdos. Kr me, kad tais laikais Klaipėda 
buvo randama ir Kuršijoje. aštas pavadintas sulig vyriau pasižymėjo kaip miško medžią 

Latvių kilmės gali būti Kun šia vietove — Pilsate, — į ku gOS eksporto uostas. Šitie ang 
cės kaimas, vokiškai Kunze, rį įeina ir Palangos ir Švento jaį buvo ir liko pirkliais, gyve 
Sarkavą galime pnskaityti sios ruožas. Vietovė Pilsatė pa no ten, kur biznis reikalavo ir 
senprūsiams, nes Sambijoje statyta, atrodo, dabartinėje reikalui pasibaigus, din^p iš 
(Samlande) randame senprūsiš Klaipėdos miesto apylinkėje, kur buvo atėję. Be to mes iš 
kų vietovių ta pačia galūne. Nė Šitas žemlapis yra klaidinsavo pačių patyrimų galime pa 
ringos gale esantis Krantz gali gas tame, jog jis atvaizduoja pa sakyti, kaip sunkiai anglai ak 
būti suvokietinimas lietuviško dėtį, kuri susidarė tik pusantro limatizuojasi kitų tautų tarpe 
arba senprūsiško Krantas. Tai šimto metų vėliau, Livlandijos įr kaip nenoriai jie susigimi 
tiek apie vietoves. Ordinui užėjus. Nėra nei maniuoja su svetimtaučiais.

Visi Kuršių marių dugno pa šiaušių istorinių žinių, kad kur Klausimas, kodėl Kantas pa 
vadinimai yra lietuviškos kil šiai da prrieš Livonijos Ordino davė netikras žinias apie savo 
mės, kaip antai: Ožkopis, Rud laikus būtų kovoję su žemai kilmę ? Šitam klausimui išaiš 
seikis, Agila, Bamblė, Kulijos, šiais dėl Žetmaitijos pajūrio, kinti, reikėtų štai ką pasakyti: 
Budumai. Liko tik Kuršių ma Livonijos Ordinas užkovojo se Kanto asmuo iškilo Karaliau 
rių pavadinimas. Taip pat ii: žemaitišką tvirtovę tik vi čiaus universiteto mokslo srity
Kuršių Marėse vartojamieji tin daryje tryliktojo' šimtmečio ir je kaip meteoras, iš mažai arba 
klai kaip: Ūdos, skiltis, ganti ten 1252 m. pastatė savo tvir visai nežinomos šeimos, be mo 
niai, kudeliai, kurnai, khpis. tovf Mummelburg ir įkūrė mie ksliškų tradicijų ir galiausiai, 
Juos vokiečių administracija be stą, kurias vietoves laikų bėgy kadangi jis liko nevedęs, dingo 
veik nepakeitusi paėmė į vokie Je žemaičiai — ne kuršiai — pa 13 akyračjo. Kiek mums iš jo 

kartotinai puolė ir miestą pa gyvenimo žinoma, jis buvo di 
vengė žmo

Kaip tik tame laike ėjo visas Di 
džiosios Britanijos gyventoju 
perteklius į užjūrį, ypatingai i 
Šiaurinės Amerikos kontinen 
tą, kur mes šiandien randame

kultūringiau vadintųsi „dėdė 
mis“ ir „seneliais“. Jie netgi 
tvirtina, kad šitaip samprotau 
darni, jie dirba kultūrinį darbą, 
o ne seka (lietuviškas liau 
dies...) pasakas.

Nepatriotiškas patriotizmas
Sutiksiu su kai kuriais amen

Stagnuojanti ar tobulėjanti 
kalba

Rašo Vytautas Kavolis.
Nuo seno didžiuojasi Amen galima senovišktsnėse jos for 

ka turinti daugiausia geriausio, mose. Rimčiausias argumentas, 
Turi ji nemaža ir lietuvybės ži dėl ko tokia senoviškiausia for
novų, bet ar jie geriausi, teks ma turėtų būti saugojama, vis kiečiais lietuviais laikraštinin 
dar pasiginčyti. Nekalbama čia dar priklauso Višteliauskui: bū kais, kad grynai lietuviški (ir 

geriausia neilgesni kaip dviejų 
skiemenų) žodžiai yra patys 
efektyviausi tokiose palyginti 
nekomplikuotose gyvenimo si 
tuacijose, kaip liaudies daina ar 
merginimosi nutikimas. Bet 
nuo tada, kai lietuvišką kaimiš 
k<j merginimąsi pakeitė bent“ 
kiek komplikuotesnis flirtayi 
mas (ir kai nusivylimo atve

ciu nomenklatūrą. • _
Kuršių kilmės šeimyninių pa kartotinai sudegino. Tuomet delis atsiskyrėlis,

apie mokslo vyrus, karių litu tent, kadangi ne tik Adomas su 
anistinio įnašo visai negalima Jieva rojuje kalbėję lietuviškai, 
nagrinėti ironiškoje dvasioje, bet taip pat ir pirmosios Vieš 
mus visuomet užvaldančioje, paties Dievo reveliacijos buvu 
kai mintis užkliūva už įvairių sios aiškiai suredaguotos lietu 
sumanymų pravalyti gimtąją vių kalba, nes kitaip gi pirmoji 
kalbą. Turime galvoje ne tuos pora jų nebūtų galėjusi supras 
mokslinius gimtosios kalbos ti... Bet kadangi šia kalba kai 
kampelius, randamus ne viena bėjo ir žaltys gundytojas, ir ja 
me JAV lietuvių laikraščių, besišnekučiuodami, Adomas su___
Labjau už juos akin puola pro Jieva bus sukramtę uždraustąjį ju, vietoj kuokų, imta naudotis 
tarpiais spaudoje pasigirstą žy obuolį, tai mes, kaip geri kn importuotais ginklais bei vitrio 
mių vyrų ir anonimų balsai kščionys, privalome būti pilni liu), jau tarptautiniai žodžiai 
apie lietuviškai nebemokančius moralinio pasipiktinimo ta nuo tapo net šioje veiklos srityje ne 
„naujuosius ateivius“. Jie, esą, dėmėm atsiduodančia kalba ir beišvengiami. Taip pat eilinis 
per savo mokslus ir kultūrines svariai paremti pirmųjų Lietu pasikalbėjimas šeimoje be sve 

timžodžių nebeapsieina. Kalbos 
fanatikai vargiai turi teisės rei 
kalauti, kad dėl jų ausies ramy 
bės mylintieji pasiaukotų tra 
giškiems nesupratimams ir ne 
susipratimams... Nuoseklus gr 
ynos kalbos reikalavimo išpildy 
mas, regis, tautai žalingas, 
kaip gresiąs šeimos laimei ir 
kvestionuojąs rezoliucijų dėka

vardžių suskaitysime visame Livonijos Ordino užkariautas nių, turėjo mažai draugų, ne 
Klaipėdos krašte nedaugiau ke vakarų Žemaitijos ruožas su da kalbėjo apie savo gimines. Ir 
lėtą tuzinų, neskaitant daugelio kartinio Klaipėdos krašto šiau xą apie jas kalbėti, jeigu jo tė 
žvejų-kuršių su grynai vokiško r'ne dalimi buvo vadinamos: vas ir senelis buvo balnininkai, 
mis pavardėmis; Radmacher, Landschaft Pilsaten. Atrodo, kad jais tuose laikuose
Foege, Engelien, Sellins, Pie Bet šitas Pilsatės kraštas bu turbūt nebuvo kuo girtis.
tsch ir tt. vo Livonijos Ordino, bet ne kur Toliau Kanto gimine, gyven

Iš šitų išvedžiojimų galima šių padarinys. dama Klaipėdoje ir vėliau Ka
buvo daryti išvadą, kad Neriu Toliau įdomu konstatuoti raliaučiuje, matyti nebuvo tiek 
goję ir Klaipėdos pajūryje gy Mortenseno tvirtinimą,

eskapadas Vakarų Europoje pa vos krikštytojų per ilgus am 
miršę savo gimtąją kalbą skan žius išsaugotą pažiūrą, jog lie 
dalingiau, kaip Amerikos lietu tuvių kalba Bažnyčioje heretiš 
viai. Sugrįžti į lietuvybę jie ga.ka. V
lį tiktai išmetę iš savo minties 
ir pasikalbėjimų visus tarptau 
tinius žodžius, ir iš to, kas liks, 
sukūrę naują elementorių. Ra tą™

du” būtų'galima 7a7ašytiTabm žvilgiu, yra legenda, ir ne vien ____ ______ __  __ _____ __
gražių pradžios mokyklai ele 0 kiekvienos europi stnarkiai gaUsėjantį prieauglį,
mentorių; bet tokia kalba tėti yes. kalbos. Bent puse lietuvis 
ks elementoriams bei tūlam sp 
audos darbuotojui, kurio kalbi 
nė apimtis ir intelektualinė įta 
mpa neišeina iš elementoriaus 
statomų (gana augštų...) reika 
lavimų ribos.

Aidai iš rojaus

Bažnyčia ir barščiai 
kalbą galima žiūrėti ir su 
tikra mokslingumo preten 

šantis įsitikinęs, kad šitokiu bū z^a‘. Kalbos grynumas, šiuo at

I

Kalba ir kultūra.
Kai atsiranda naujų, iki šiol

kosios religinės terminologijos 
(neskaitant barbarizmų!) yra ____ ,
slaviškos kilmės, ir slaviškų žo nežinotų, minčių įr jausmų, 
džių bei įrankių pilnas ūkinin jįe reikalingi ne tik išreiškimo, 
ko gyvenimas: šie du pradai, iš bet, kad būtų suprasti ir inte 
kurių semiasi sau stiprybės tau gruoti į bendruomenės kultūri 
tinės kultūros jieškotojai (ma nę sistemą, ir pavadinimo. Pa 

vadinimus tiekia tautinė kultu 
ra. Jeigu kiekviena tauta kur

žiausia svetimos terminologijos 
Minėtas kalbos supratimas yra šeimos santykių srityje).

&wjv „ H<xj^x7Jv v.   kaip s u si ge r man iza v u si, kad kad fi pernelyg ryškiai atspindi mūsų Jeigu burokai, barščiai, kisie tų savo" kultūrą visiškoje ižo
veną kuršiai nebuvo autochto faktą, kad filosofas Imanuelis losofas ją pavadintų vokiečių šimtmetinės kultūrines izoliaci liūs, košė, rauginti kopūstai su liacijoje, ji pati susikurtų visus 
nai, iš senovės ten gyveną, bet Kantas nebuvęs škotų kilmės, kilmės. Lietuvių kilmės jis irgi jos pėdsakus ir jos mums per bulvėmis, blynai ir visa eilė ki sau reikalingus daiktus ir pa 
vėliau į tą kraštą atsikėlę, ku kad visi tyrinėjimai šiton kryp matyti nenorėjo prisipažinti, duotus psichinius bruožus.Turi tų lietuvio gomurį kaip grynai vadinimus. Bet jokia kultūra nė 
rie į krašto vietovių pavadini tin nepateisiną jo giminingumo nes, iš vienos pusės jis nuo jos me seniausią kalbą, ir tod.ėl esą tautiški patiekalai kutenantys ra visiškai izoliuota. Jei ji to 
mus neturėjo jokios arba tik la su škotais, kad Kantas nebuvęs buvo atitolęs, o, iš kitos pusės, me moraliai įpareigoti prieš ir seilę ne retai varvinantys žo kia būtų, tektų jai atsisveikinti 
bai mažai įtakos. Tokiu būdu reformatų tikybos, kaip pas lietuviai buvo Prūsijos Ordino kažką augštesnio, kaip mūsų džiai buvo mūsų didvyrių prote su pažangos siekimu. JuO tau 
subyra Mortenseno tvir tinimai, škotus įprasta, bet liuteronų ir nukovoti, jiems šimtmečius bu pačių norai, — šitokia aklbinin vių lengva širdimi vien iš reika ta turi glaudesnius santykius 
kad šitame krašte iš senovės kad visi filosofo aiškinimai apie vo taikomas specialinis rėži kų nuomone — ją saugoti kaip lo, pasiskolinti, tai mūsų tarp su kitomis tautomis, juo ji turi 
gyventa kuršių ir kad šitame jo škotišką kilmę esą klaidingi, mas. Tas pat galiojo ir senprū ------ ------------ tautinio žodyno tinkamas, kad daugiau galimybių todubėti. Ji
krašte iš senovės gyventa kur Atrodo, kad Kanto aiškini siams, norint išvesti savo kil gentės veržėsi per Baltijos jū ir ekstensyvus naudojimas, ne tai daro, skolindamas! iš kai 
šių ir kad jo visi tos lūšies aiš mas apie jo škotišką įklmę yra mę lš Be to Kanto šeima ne rą į kontinentą, dairiausiai upe reikalauja net tautiškai patrio mynų, ir tarp jų skleisdama sa 
kinimai yra gryna fantazija. gryna mistifikacija, padaryta is ^uvo kilusi iš senprūsių apgy mis, ten plėšikaudamos , naikin tinio pateisinimo. vuosius, socialinius ir technolo

Iškyla klausimas kaip rea tam tikrų sumetimų. Škotijoje kraštų, bet iš Mažosios damos apylinkes, kol jos vėl at Gyvename nebe Aušros gady ginius išradimus, vertybes, kul
guoja šių laikų latviai į šitą rei nėra rasta pavardžių, kurios Lietuvos, kurį kraštą Prūsijos sitraukdavo į savo kraštus, nėję, kada kiekvienas svetimas tūrines sampratas. To pasėka
kalą: turėtų panašumą į Kanto pa karalystės administracija vadi Tai buvo skandinaviški piratai, žodis galėjo būti suprastas, yra, kad šiandien galima kalbė

i kaip griaunantis lietuvišką kul ti apie Vakarų kultūrą, kurią 
nouia, ivic ----------7------------j-.--------------------pxuo.uo, kuršius ir kiek lietu turą, kadangi buvome klaidin galutinėje analizėje sudaro tam

Mc Kane, gyveno didelę politinę krizę, vius. Bet šitie puolimai buvo gų kultūros teorijų dėka įsitiki tikra vertybių konsteliacija, 
bendra visiems krikščionybės ir 
graikų-romėnų dvasios pavelde 
tojams. Ši kultūrinė difuzija nė 
ra svetimas pasiskolinusiai kui 
turai elementas. Priešingai eko 

jis

• ją saugoti kaip lo, pasiskolinti, tai mūsų tarp su kitomis tautomis, juo ji turi 
. ' tautinio žodyno tinkamas, kad daugiau galimybių todubėti. Ji

kinimai yra gryna fantazija. gryna mistifikacija, padaryta is

kalą: ____ ___________ ______ _ ___________ _____
Mes atsimenam, kad tuojau vardę, Artimiausios škotiškos no: Litauen. Ir didžioji Lietu kurie pakartotinai puldavo sen 

po pirmojo pasaulinio karo tū pavardės yra: Mc Kana, Mc va kartu su Lenkija tuomet per prūsius, kuršius ir kiek lietu 
ias latvių mokslininkas stengė Kanna, Mc Cann, L2_ --__ --n- - • — —
si įrodyti, kad Klaipėdos kraš Mc Kanday ir Mc Kenna. Tur 9al * ,riš as°ciacijos, kadangi 
to pajūryje gyveną latviai ir būt niekas iš skaitytojų nesuti viena J° protėvių duktė buk bu 
norėjo juos kultūriškai suartin ks su filosofo tvirtinimu, kad vus^ ištekėjusi už škoto, jis Soe 
ti su naujai atsikūrusia Latvi iš šitų škotiškų pavardžių ga derblomui pareiškė esąs škotų 
ja. Bet pas Neringos kuršius Įėjo susidarfti Kanto pavardė, kilmės. Gal jis skaitė tai leng 
jis nerado nė mažiausio atgar Bet mes turime anglišką gra v^ausiu atsakymu į iškeltą klau 
šio. Reikalas sustojo ir dau fystę Kent, pietų rytų Anglijo nemanydamas, kad už 
giau nebegirdėti. je, ir didelį sakičių pavardžių šimtą metų arba vėliau bus ty

Tuom tarpu tarp Lietuvos ir Kent, kurios tikrai panašios įrinėjamas jo Stammbaumas.
Latvijos susitarimo keliu buvo filosofo pavardę Kant. Mortensenas savo straipsny veržimąsi į senprūsių, kuršių n arogantiškas ir mažavertišku kad kiekvienas šitoks svetur už
nustatyta siena, sulig kuria į Išeinant iš Didžiosios Britą je toliau aiškina, kad kalbamas estų žemes. Kai kurių trupinių mo pajutimą atspindintis tikė tiktas ir pasiskolintas daiktas 
Lietuvos pusę pateko net sena nijos istorinio išsivystymo, jos Baltijos pajūris viliojęs net vi apie šitas inkursijas ranuama jimas, jog lietuvių kultūra esą ar idėją, būtų kuo greičiausiai 
sis Šventosios uostas i rkaimas, plačių kraštų užvaldymą užjū kingus, kurie čia turėję net sa ii „Vita Anskarii“ ir Gramati nti kažkuo nepaprasta, augštcs išverčiamas ir kaip nors prika 
nors tas kraštas ligi tuomet ad riuose, atrodo, nesąmonė galvo vo prekybos centrų. Šitą klau caus kronikoje iš 12 šimtmečio, nė ar kilnesnė, ir dėl to, kiek binamas prie lietuviškos sermė 
ministratyviškai ir teisės atžvil ti, kiid kažkoks skotas arba ir simą gana tiksliai išnagrinėja Bet vikingai niekur neužkaria galima, apsaugotina jos origina gos sagutės. Maži vaikai, netu 
giu — šitame ruože tebegalio net anglas būtų imigravęs į K1 viršuj minėtas latvių istorinis vo kraštų Pabalty, niekur pa liausią (t. y., seniausia pažįsta rėdami pakankamo žodyno ir
jo Kurlandijos civilinė teisė —• aipėdą ir iš ten galiausiai atsi veikalas „The History of Lat stoviai neįsikūrė ir todėl yra ma) forma. Tačiau, ir garbinda nežinodami visuotinio dėl žo
buvo priklausęs Kurlandijai. dūręs Kantvainiuose kaip ūki vija“. Čia sakoma: nepamatuota kalbėti apie vikiu mi lietuviškos kultūros grynu džių prasmės susitarimo reika

Prieš dešimtis metų anglų ninkas, kurią išvadą galima pa Jeigu kalbėti apie vikingus, gų įtaką Pabalty ir specialiai mą, šie išminties vyrai mėgsta lingumo, taip ir daro, patys
kalba išleistame latvių i§torinia daryti iš Kanto pareiškimo šve tai galima tik apie 8 arba 9 Klaipėdos krašte . vadintis nelietuviškais „dakta sau sugalvodami nežinomiems
me veikale „The History of dų vyskupui Soedeiblomui. šimtmetį, kai įvairios šiaurės Bus daugiau. rais“ ir „ponais“, užuot daug Nukelta į 6-tą psl.

laikino pobūdžio, vikingai me 
kur neatsisėdo tvirtai, bet tam 
įrodyti nėra jokių istorinių duo vėjelio pūstelėjimas sugriautų 
menų, beveik viskas yra apgauo jos pačios pamatus. Ši ignoran 
ta istorinės miglos. Apie tuos tiškai arogantiška pažiūra yra 
žygius liudija kaikurios runos užvaldžiusi dar net ne vienos nominėms transakcijoms, 
skandinavų kraštuose. Žinios lietuviškos mokyklų sistemos jai, o ne skolinančiąja! kultūrai, 
užsilikusios pasakose (sagose), aukos mentalitetą. Jai iš pirmo neša procentus.
kuriose kalbama apie vikingų žvilgsnio priešingas, bet lygiai Būtų galima, žinoma, siūlyti,

nę, jog mūsoji tokia menka ir 
silpna, kad menkiausio svetimo

NELĖ MAZALAITĖ

NEGESTIS
(Ištrauka iš romano)

daviau pagundai laimėti laimę, panaikinti kartą buvusių ryšių, giau kaip smegenis, bet juk ne savo mylimąjį tokiomis minti 
Bet jos negalima sumedžioti, Aš nežinau. — Aš užsidengiau tenai skauda, kai skauda?
tos laimės — girdžiu, kad ma akis, bet aš žinau, kad gyniausi — Tu matei ją šiandien,
no balsas kartus ir pati stebiuo ne nuo jo nusikaltimo nei šei sa? Nušlifuotas deimantas! Ci sakos. Be to, juk jis jaustųsi,
si viskuo, ką kalbu, ar tai užau mos — aš regėjau savo vyrą, vilizacijos viršukalnis! — jis kad pykstu, jeigu prašysiu jį
go tylomis, kaip patamsių gry savo tikrąjį vyrą. Bet ar gale susijuokia, ir man yra gera, nustoti. Tegu kalba.

buveinę, aš neprisiėmiau nefe bas? Ir dabar kažkas nušvietė jau sakyti Pilypui? Ir kodėl? kad jo įtampa atslūgo, ir man — Po savaitės ji buvo mano 
_ ugnimi? — Laimė yra duota Niekas nieko negali padėti. Ko pikta, kad jis taip greit ir leng žmona, šita Šokėja, kuriai terei

Ir tenai užmigdėme jį abu. išsimokėjimui, — kalbu, gir dar reikėjo, kokio padėjimo? vai gali juokauti. kėjo tiktai poros pėdų erdvės,
_ . . . . . . '■ — Matai, — sako Pilypas — Gal mes sprendžiame per kad sukurtų šokį, — kalba jis.

mis, ir dėl savo kaltės jutimo 
tie turiu klausytis, ką tiktai jis pa

4. I
Mes buvome trys visą vaka Margaret.

rą, berniokas jau buvo įlinksmė Ir tenai užmigdėme jį abu. išsimokėjimui, — kalbu, g' 
jęs, jis žaidė, Pilypas atnešė iš Jo juodos akys buvo pasikeitę, džiu, kad kalbu, — ir dabar atė ______________ ___ r ______
kažkur, kur jie buvo, matyti, jos buvo lengvos ir tokios gy jo sąskaita. Gal tik pradėjo atei sprendžiamai — aš teisus. O aš greit, kaip tu sakei kartą, — ta — Yra tokie, kurie gimsta jau 
suslėpti iš kitų laikų, žaislų ir vos, man atrodė jos, kaip liz ti? — sakau abejodama, — gal negalėjau be tavęs gyventi, mie ria jis vaikščiodamas su stiklu menininkai, jų niekas nemoki 
knygelių — bet jam patiko ge das pilnas mažų paukštyčių, po dar daug ko išgirsiu? .... . . . - - - ....................... ...
riau būti tiktai artumoje tėvo dideliu tamsių medžio lapų pa . ~ _ *
ir manęs, aš jutau laimingai, ir vėsiu. Ir tada, atsitraukdami Pilypas, ir taip skaudžiai, kad koše ir aš prisiglaudžiu, kaip 
kalbėtis apie viską, ką tik jis ži nuo miegančio mažo veido —. man darosi gaila, bet aš neiš šiandein prie manęs priaugo jo 
nojo. Jis žinojo perdaug, ne vai mūsų žvilgsniai susidaužė, ir kenčiu: sūnus. Aš esu laiminga, sakau
kiškai — mačiau, ir stebėjau, man pasirodė, kad Pilypas nori — Tiktai tau nereikėjo nuty sau — aš negaliu gyventi be ta 
kaip kartais Pilypo veidas niau pasilikti čia. Kad nereikėtų kai lėti iš pat pradžių — tai yra nu vęs taipgi — argi danguje to 
kėši, ir lyg jis juto savo kaltu bėti su manim, 
mą, ar gėdą — taip jis pažvelg 
davo į mane.

Visą laiką aš bijojau, kad 
berniukas atsimins savo moti 
nos žiaurų pasveikinimą tėvui, jog liūdnai kalbu, — už ką turn į kitą pusę. Prisipažink, jei ta kuri keliauja šokdama, 
tačiau jis neišsitarė to — gal Kad buvai vedęs — Aš nega gu tau būčiau pasisakęs, jog bu — Ar tu gailėtumeis manęs, 
jis buvo užmiršęs, ar negalėjo liu pasigirti, kad labai prasidžiu vau vedęs, išgyvenau septynis jei žinotum koks gytenimėlis
apimti prasmės — ir mums bu gau sužinojus, ir taip staigiai, metus, turiu sūnų, ir tiktai tre buvo man tuos septynerius me „ t   _
vo geras vakaras. Ir taip miela lyg kalno luitas nusirito nuo ji, kaip išsiskyriau — ar tu bū tus, — pasako jis paskui, kai nori pasidalyti su manim — ir dėtą moterišką klijentą? Arba
buvo įrenginėti Lipo kambarį viršugalvio. Bet kas esu aš, sm turn pasiryžus eiti su manim? mes jau ramiai atsisėdam, ir jis atsimenu, kaip jis nenorėjo —na, tu matei mūsų gimines,
—tai toks mažas kabinetas, ku erkti? Evangelijos nedoras tar Ar nebūtum varius mane atgal išsiima bonką. — Išgersi? klausytis mano pasakojimo gali suprasti, kas dėdavosi susi
rio paskirties iki šiol aš negalė nas, kuriam karalius dovanojo prie — na, žinoma, pagal savo Aš kratau galvą — bet galvo apie mano pirmą vyrą, apie mū dūrus — tuo atveju, aš turėjau 
jau susivokti — tenai jis gyven didžiausią skloą, ir kuris savo, pažiūras, jie vis tebebūtų ma ju, jog suprantu tuos, kurie ran sų meilę. Bet ar galima palygin pateisinti juos, ne dėlto, kad ne
davo atvejais iki mano atėjimo, skatikus skolingą, draugą įmes no šeima. Juk taip? da ką nors išgėrime. Nugrims ti mano vyrą, ir šitą amerikono vieną kartą nulėkė kam po ko
mažasis savo tėvo svečias, ir dino’ į kalėjimą? Aš esu prara — Nežinau, — sakau, — gal ta — tiktai man tai atrodo per avantiūrą! — Ir staiga atsipei jų brangus porcelano ar Vene
dabar aš pati rengiau jam ten dus teisę neatleisti, kada pasi būt. Nežinau. Juk niekas negali slesna, tai negali apsemti dau kėju ir juntu, kad žįeidinėju cijos stiklo daiktas, ir kad tetos

la, negalėjau — tu gi jauti, kas rankoje, — man visada patinka na ir vistiek jie yra beveik to 
— O, brangi, — sušnibžda man esi. — Jis laiko mane ran jį taip sekti, bet šiandien erzi buli—tokia buvo Lola. Bet kai 

na, gal aš užsikrėčiau iš to jo atsivežiaus ją čia, buvo truputi 
deimanto, piktai manau, ir no kitkas, negu jų laukiniame gy 
riu sakyti: sėsk! venime. Ji tarytum už visko

— Kai aš ją pamačiau — ži kliuvo, — aš nesakau, kad ji ne 
nai, turistas, drąsaus avantiūris sugebėjo pasisavinti meno būti 
to dvasia, egzotinė aplinka — turtinga ir puoštis, o, dar kaip! 
ir šitas žaibas. Ar norėjai kada Ji iš viso nejuto ribų, kur koks 
pasigauti žaibą? — Koks jis dolerio skaitmuo, ir kiek jo ga 
berniokiškas — manau, kaip Ii tilpti pas mane. Bet šiaip ji 
greitai jį uždega bet kokia u g pasiliko kas buvo, ir taip mirs 
nis. Ir aš nenoriu girdėti jo at —ji barasi ir verkia ir plūsta ir 
siminimų, nei pasiteisinimų, myli — aikštėje. Gali įsivaiz 
man norisi sušukti: tai juk nė duoti, kad ji įgriūna į mano dar 
ra kažkoks džiaugsmas, kurį tu bo įstaigą ir užsipuola nieku ne

sikaltįmas, tai. nemato? Juk aš darau tiktai
Bet jis išėjo drauge, ir jisai — Aš nenorėjau bedidinti kl gera, aš esu šiam žmogui žibu 

pirmas atsiliepė: iūčių, — sako jis karštai, — rio nešėjas, aš nevedu jo į klam
— Ar tu gali man atleisti? juk tu ir taip visą laiką kybojai pias pelkes, aš ir jo vaikui ga
— Už ką—sakau, ir girdžiu* ant voratinklio — kad nusvir liu būti tikresnė motina, negu
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KAZYS VESELKA

Lietuvių Dailės Paroda 
Montrealyje

dėjusi šimtus dainų, pakeles nu ka“ yra daugiau ar mažiau or 
namentaliniai stiliuje, tai „Kny 
gnešiai“ jau su ryškiomis re 
alistinio traktavimo tendencijo 
mis. Šis paskutinis kilimas yra 
ypač įdomus savo sodraus spal 
vingumo ir subtilių niuansų kon

kaišiusi rūpintojėliais, Šventai 
siais Jurgiais ir Motinom su 
septyniais kalavijais, jauna 
marčių skrynias išpuošus! paša 
kų raštais, — tebevaikšto mū 
sų tarpe, o jo žemės meilė per 

Šiose pilkose dienose, šitoje priminti, kad jau metas paro sunkta tradicija tebegyva vai trastais.
sunkioje mūsų tautinei kultu dyti Kanadai, kokį turtą išsine kų darbuose. Išsivystė tik nau v . ,
rai atmosferoje, toje neįprasto šėm iš gimtojo krašto, ką išmo jos formos, spalvų ir kompozi A. Tamošaitis,
je kovoje už materialinį išsilai kom paskui po svečias šalis iš cijos problemos, naujas daiktų, Jo tapybos darbai alsuoja pa 
kymą gera yra matyti žmones, sisklaidę. aplinkos ir dvasinio gyvenimo prastumu ir nuoširdumu. Spal
gyvenančius savo- individuali Dabar grįžtant prie pačios traktavimas, praturtėjo išsireiš viškai subtilūs, prigesinti, gi 
niam pasaulyje, savo svajonėse parodos pirmiausia reikia prisi kimo priemonės ir techniškos liai lietuviško charakterio, ta 
ir galinčius parodyti tai, ko ki minti jos organizacinį komite galimybės, tačiau pačioje esmi čiau saviti ir individualūs. Liau 
ti gyvenime net pamatyti nepa tą, įdėjusį daug nedėkingo dar nėję meninėje tiesoje ir jos cha dies meno pažinimas, meilė gi 
jėgia. Ši paroda dar kartą pri bo ir laiko, pakėlusį daug rū rakteryje tebeglūdi anas papras mtąjai žemei ir sodžiui, verčia 
minė, kad šalia taip charakte pėsčių, priekaištų ir nemalonu tumas, lyrizmas, tas tylus liū dailininką gilintis į lietuviško 
ringo šitiems kraštams įsibėgę mų. Taip jau yra, kad apie pra desys, kaip lumzdelių muzika, peizažo pobūdį, ir jį savaip išgy 
jimo, tebėra žmonių, nepasiten ėjusius dalykus kalbama su liū kaip ramus drobių rašto plauki venant iškelti jo tikrąją esmę, 
kinančių vien fizine egzistenci dėsiu, dėkingumu, jei ne su mei mas.
ja ir pro visus nedakteklius, le, tai bent su savotišku atlaidų 
pro laiko, pinigų ir vietos sto mu ar šypsena. Bet čia pat no 
ką pajėgiančius išsakyti save, risi pastebėti, kad reikia vaiž 
atskleist nepakartojamas kury gantiško atlaidumo ir nežemiš 
binio pasaulio vizijas. Ir gaila ko sugebėjimo džiaugtis silpnu, 
tik, kad ši meno apraiška mū bet pilnu pretenzijos kūriniu ar 
suose yra gerokai pamiršta ir nevykusiomis parodos patalpo 
nepakankamai vertinama. Ji mis vien dėl pačio lakto, gerų 
vis tradicinėse Lietuvių Dieno norų, intencijų, dėl darbo, ku 
se tebeina atsitiktines, pagelbi ris įdėtas. Gyvenimas yra pasi 
nes — paįvairinimo pareigas, keitęs ir kasdienybė tiek skir 
Ji vis, lyg beržo šaka pabaigtu tinga nuo ano heroiŠKO laiko 
vių vainike ir kaip tokia, — ne tarpio, kad ir pats Vaižgantas, 
gali parodyti ir reprezentuoti kaip kažkas yra pasakęs, gyven 
tikrojo lietuviškosios dailės der damas mūsų tarpe, kitaip kai 
liaus. Ta pačia proga norėtųsi betų.

Ir kaip tik šitai ar panašiai 
minčiai blykstelėjus norisi pri 
minti, kad parodos salė su be 
galiniais langais, kur net pa 
veikslams vietos buvo sunku su 
rasti, su cementiniu grindiniu, antrasis tapytas laku, o ne alie 
su nykia ir šalta šitos provinci jumj (kaip kataloge pažymėta) 
jos mokyklų atmosfera ir me yra gražus žingsnis į naują ir 
falinėmis kėdėmis neprisidėjo savitą stilių, 
prie parodos svorio ir nuotai 
kos, kurią visose dailės parodo Viktoras Bričkus, 
se įpratę esame pajusti. ^Sa Kanados mokyklos ir jos meno 

įtakoje išaugęs išstatė du dar 
bus, kurie, deja, tapybiškai ne 
įdomūs, kieti ir skurdūs savo 
koloritu.

Kęstutis J. Račkus
vienas pajėgiausių parodoje ta 
pytojų. Jo darbai dvelkia tapy 
bine prancūziškos mokyklos 
kultūra, dideliu rimtumu, yra 
puikūs savo koloritu ir įdomūs 
vaizduojamojo pasaulio trakta 
vimu.

Vytauto Remeikos
trys tapybiniai darbai tebėra Graši mūsų kalba, 
jieškojimo kelyje, kai tuo tar
pu, pasteliniai etiudai yra rim ABEJOJIMAI DĖL „DABAR

padarė 
manė

pinigingu

Parodoje dalyvavo išimtinai 
tik Kanadoje įsikūrę dailinin 
kai ir dailės mėgėjai. Kukliam 
kataloge yra dešimt pavardžių, 
o tas skaičius apima bene tik 
du trečdalius Kanadoje gyve 
nančių dailininkų. Daugelio iš 
jų pasigedom, ypač skulptorių, 
keletos atsisakymą dalyvauti 
apgailėjom. Ryškesni dalyviai 
pagal katalogo tvarką:

1. Juozas Akstinas.
Jaunas tapytojas, darąs

lę pažangą, įdomus ir geras sp 
alvininkas. Jo paskutinieji dar 
bai „Žibintas“ ir „Moteris“ ta 
pybinėje plotmėje yra didelis 
žingsnis pirmyn. Jei pirmasis 
įdomus savo ekspresija, drąsa 
ir spalviniais kontrastais, tai

Susana Griškaitė, 
sopranas, dalyvaus Aušros 
Vartų bažnyčios šventinimo 
iškilmių išvakarių konierte, 
rugsėjo 24 dieną. Ji Ameriko 
je gimusi lietuviatė, hartfor 

dietė.

Stasys Baranauskas, 
dramatinis tenorius, daly 
vaūs Aušros Vartų gažny 
čios salėje, Montrealy, baž 
nyčios pašventimo išvakarių 

koncerte, rugsėjo 24 d.

dide

Telesforas Valius.
Vienintelis reprezentantas iš 
gausios mūsų didžiųjų grafikų 
šeimos. Jo trys dideli lino rai 
žiniai yra savotiška dalininko 
kūrybinio kelio iliustracija. Ži 
nant kiekvieno raižinio gimimo 
laikotarpį, nesunku pastebėti, požiūriu žodynas kažkaip ne lietuviškas skambėjimas. Grei 
kaip aplinkos ir laiko dvasia, at visai lietuviškas jau vien kalbi 
nešdama naujas problemas, pa niu požiūriu. Man jis atrodo 
mažu keičia dailininko pasisa pernelyg vokiškai surašytas, 
kymo formą, išraišką ir priemo 
nes.

Helena J. Žmuidzinienė.

čiau — vokiškas. Tat, jeigu 
kalbininkai rastų, kad ir tas rei 
kalas tvarkytinas, reikėtų nau 
joje laidoje ir tai pataisyti.

Dalyvių rašymas.
Dalyviai, kaip žinoma, kaito 

mi laikais, rūšimis ir. kaip turį 
būdvardinių savybių, jie kaito 
mi ir giminėmis.

Bet štai jau suminėtame 872-

liau ir pats katalogas su klaido 
mis, padrikusiais lietuviškos ra 
šybos ženklais ir apvedžioji 
mais paraštėse, kaip kažkada, 
senais, senais laikais... Ir du pa 
rodos dalyviai išstatę po vieną 
paveikslą, atrodo, pakliuvę per 
apsirikimą ar parapijinį patrio 
tizmą buvo lyg piktas simbolis 
viso, ko tikroj tapyboje nėra. 
Buvo, tarsi noras parodyti, kad 
šalia meniškai stiprių, rimtų ir 
išbaigtų darbų turime ir menka 
verčių, kurių autoriams, vietoj 
pasisakymo būtinybės, išraiš 
kos priežastingumo, tapybinės 
kultūros ir mokyklos, — egzis 
tuoja pretenzija, noras nuste 
binti, liaudiškai tariant — pa įį įr įdomūs. Jam priklauso kre TINĖS LIETUVIŲ KALBOS 
mandravoti. ditas ir už retą mūsų jaunųjų

Tačiau, nežiūrint aukščiau tarpe dorybę: santūrumą ir įsi 
PSP veikia magiškai — ypač, paminėtų netobulumų, kurie ga sąmoninimą, kad menas turi sa 

jei jums sunku prisiversti tau Ii kai kam atrodyti ir per daug vo principus, dėsnius ir reikalą 
pyti--* garantuoja, kad jū pabrėžti, ši antroji Kanadoje vimus, be kurių savęs suradi 
sų nurodytas asmuo gaus pilną dailės paroda savo tikslą bus at mas tapyboje nėra įmanomas, 
numatytą sutaupyti sumą, jei siekusi, bent tą paprastą ir kuk . .
gu jūs prieš tai numirsite. Toli lų, kokį Lietuvių Dienos rengė Tamošaitienė
mesnių informacijų ir nemoka jai turėjo. Ji buvo neturtinga parodoje išstatė tris kilimus, 

(nė vieno skulptoriaus, o viso Kiekvienam jų vis nauji spalvų 
se lietuvių dailės parodose stip deriniai pagrįsti mūsų liaudies 
riai vyravusią grafiką atstovą meno tradicija. A. Tamošaitie 
vo tik vienas dail. T. Valius), nė yra vienintelė, kuri sugebė 
bet miela, įvairi ir amžiumi ir jo savo kūrybinį pasaulį sujung 
mokyklomis ir meno principų ti su mūsų liaudies meno ir fol 
supratimu ir pačių kūrinių ver kloro turtais į vieną individua 
te, bet nerėksminga ir atvira, linę visumą, kurios impresionis bos žinovą* ir stilist- 
Ji pasiliks, kaip šviesus primini tiškai tapybiškas pobūdis at neprilygstantį nei 
mas, jog nežinomo ir pamiršto skleidžia vis naujas galimybes, kiui, nei K. Būgai. Ir vis dėl 

to, rašančio — augštaičio —

pirmą kartą 
mano gyvenime.
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Vokiškumo pavyzdžiai.
„Lentą mazgote trinti. Batas 

koją nutrynė. Pūslę grėblys su 
Akvarelistė. Dirbanti akademiš trynė“. Tokių pavyzdžių tame 
kai ir sausokai. Silpniausias bū pat 872-me puslapyje galima 
tų „Darving krioklys Rowdo rasti ir daugiau. Visuose tuose 
ne”, o stipriausias „Portretas", sakiniuose veiksmažodis nune 
—drąsiai spalviškai išspręstas štas į sakinio galą, kaip tą da me žodyno puslapyje, prie žo 
ir gerai techniškai apvaldytas, ro vokiečiai. Tuos pačius saki džio „trinti“ yra toks pavyz 

Liaudies meno skyrius ne nius augštaičiai taip sako: Len dys: „Kojas reikėjo atitrinti 
gausus, kuklus ir paprastas, tą trinti mazgote. Batas nutry sniegu, taip buvo nušalę“. Ko 
kaip ir plastinio meno paroda, nė koją. Grėblys sutrynė pūs dėl nušalę, o- ne nušalusios? 
Skoningai sutvarkyti V. Balčiu lę. Juk vyras nušalęs, moteris nu
naitės, M. Dzetaveckaitės, A. Taigi, kai paskaitai vieną šalusi; komunistas apakęs, o 
Puniškienės, S. Remeikaitės ir p. Balčikonio sakinį, atrodo lyg komunistė apakusi, — ir koja 
A. Veselkienės darbai vėl pa ir nieko tokio, bet kai paskai nušalusi, ne nušalęs, nes koja 
dvelkė Lietuvos sodžiaus vėju, tai visą jų eilę, jau gaunasi ne 
anomis dienomis, kada ir mūsų 
gyvenime buvo tokie dalykai, 
kaip motina, ratelio dūzgimas 
ir staklių dunksėjimas. Kada 
buvome namuose ir svajojom 
užaugę gimtą karštą iš vargo 
išnešti. . .

Broniaus Abramonio, daugu 
moję patriotinių temų, medžio 
drožiniai, nedaug bendro teturi 
su liaudies menu, o jų patieki 
mo forma labai ir labai proble 
matiška.

liaudies menininko dvasia, su Jei „Tautiniai šokiai" ir „Paša

Nukelta į 6-tą psl.

ciuzanoj

T -V ■

Vermouth
GARSUS PASAULYJE... NUO 1816 

IMPORTUOTAS IŠ ITALIJOS

ŽODYNO“.
Tiktai pripuolamai pavarčius 

prof. J. Balčikonio ir kitų reda 
guotą „Dabartinės 
kalbos žodyną* 
mų, dėl kurių 
lietuvių kalbos žinovų 
sys. Ypač, kad Terra yra pasi 
ryžusi šį žodyną taisyti. Kiek 
žinoma, Terra nori taisyti f ana 
tiškuosius sovietų nukrypimus 
nuo tiesos bendrosios, kai tuo 
tarpu ir tūli kalbiniai dalykai 
kelia abejojimų.

Mes pažįstame prof. J. Bal 
čikonį, kaip žymų lietuvių kai 

tegul ir 
Jablons

Lietuvių 
, kyla abejoji 
čia kreipiamas 

dėme

g DABAR...PIRMA KARTA.
GAUNAMAS KANADOJE!

Garsiausias pasaulyje Vermutas... 

stebėtinai žema kaina.
Patiekite pagal savo skonį!

CINZANO
išgirsdavo žodelių, kokių nėra scenos. Žinoma, aš padėjau,— aš matau jį pirmą kartą, vaiką, dėlto, kad jie nenorėjo išduoti kažkokį kraštą, kuris buvo net kuomet taip aiškiai sau nenu 
šo žodynai, bet iš viso reikia la ir jo balsas buvo kartus. — Pa aš negaliu primesti, j'og, gal Pilypo, tikrai, ar jie galėjo ma įdomesnis už Disnėjaus žemę traukdavau dangčio nuo to šu 
bai mylėti, jeigu ilgai pakęstum dėjau, iš pradžių juokais, teik būt, tėvas ir per tuos laikotar nyti, kad jis būtų pabūgęs pa —šitai gi yra visur knygose ir linio, kuriame liko mūsų žemė, 
šalimais toki gyvi-_ Ir .me*1.6 su damas malonumą, paskui pavy pius gali daug suteikti, ko jis sisakyti neišvengiama? — Jie filmose, o tai, ką aš pasakojau Vokietijoje tai atrodė negali 
pleišėja. —- sako jis niūriai. —- dėdamas, man nepatiko, kad ji neužmirštų. Tiktai, ar tėvas bū tikrai su tuo vardu suuosdavo —sakė jis — yra nepatikrina ma, neįmanoma, kad nebegrįši, 
Pagaliau, juk žmonės ne tiktai priklauso visų džiaugsmui. Tai na tiek su juo, kiek reiktų? audrą ir skaičiuodavo nemalo ma, užtatai labiau tikra. ir Amerikoje stačiai bijojau, ne 
bučiuojasi, reikia ir kalbėti, ir tada, atėjo Pilypas mažasis, — Tačiau, kol jis čia, mes numo nuostolius. Kas nori mi Vargšas vaikas, jis nebuvo leidau sau galvoti — ir jokiu 
gyventi, ir su kitais bendrauti, bet jis tebuvo tiktai laikinas galim jį laikyti veidu į šviesos nėti tokį daiktą. Taip, tai jinai buvęs jokioje farmoje, jam taip būdu neprileidau prie jų mir

Aš suprantu, galvoju — ne slenkstis, ji verkė, kad jis turi pusę, — tariau, — ir Pilypas buvo paruošus man lygų gerą lengva buvo pasakoti, kas yra ties. Tiktai, kada aš numarinau 
galima visą laiką vynioti ant gimti, paskui verkė, kad ji myli vėl nušvito taip, kaip labiausia kelią į savo- buvusio vyro gimi karvė ar mažas kumeliukas, — savo vyrą----------
rankos žaibus — jis jau nebe jį, paskui glamonėjo, kaip lėlę, jį myliu. Kartais aš nusigąstu nių ratą. Ir dabar ji paliko man aš manau, kad man pačiai bu Ne, ne, ne! šaukiu sau — tu 
kalba, kaip jaunas nerupestin paskui vėl šoko. Dar paskui — savyje — gal mano, meilė jam naują dovaną. vo nemažesnis džiaugsmas kai tiki, kad jis gyvena. Net apie
gas keliauninkas, kuris jieško aš padėjau jai, kad tik kuo ma ir yra tiktai tas jo manęs garbi Jis buvo toks mielas daiktas, bėti ir nebaigti, apie kiekvieną tikrai mirusius yra sunku gal 
visko neregėto ir pavojingo, aš žiau regėčiau namie. Paskui —nimas, o ne meilė pati savyje?, Lipo, jis ir išsimiegojęs nepa gyvulį, kuris augo mano tevis voti, kad jų nėra, o jį gyvą iš
regiu, kad jis yra praėjęs jau aišku. Aš jai gerai atsilyginau, — Aš žinojau, kad tu esi miršo mūsų vakarykštės. Ir kėje — taip aš atsiminiau, nie leidai iš savo akių, tvirtą, ir
nystę vyras, ir juntu, kad mes mes nesame priešai, jokiu bū kažkas kita, — pasakė jis ty kai jis pabudęs pamatė mane kuomet nekartotus net sau, kie net gandai nebuvo jo numari
vėl esame artimi, savi, ir dabar du. Aš norėjau vaiko sau vi liai, — iš karto ž-'inojau. Jeigu ant lovos krašto — jis apkabi kvienos katės ar šuns, net gai nę — tu tiktai trumpą laiką va
aš pati galiu paraginti: siškai, bet ji yra tokia — jeigu tu nujaustum, koks buvau už no mane mieguistomis šiltomis džių, gyvenimus, kad apie tai dinai jį velioniu.

— Kas gi dėjosi toliau? tiktai parodysi, kad ko nors no kietėjęs priešas dar vieno vedy rankomis ir pasakė: kalbėčiau. Ir staiga man norisi ir apie
— Pilypas jaunasis atsirado, H — per amžius negausi, nors binio mėginimo. Tu esi ramy — Ar būsi su manim šian Bet visos mūsų kalbos grįžo jį pakalbėti su Lipo — ir tada

—- sako jis šyptelėjęs. — Bet pati tai išmestų. bė, visur kur pa sirodai, tai ga dien ilgai, ar atiduosi kam nors prie mažos mergaitės Sigutės, vadinu save beprote. Bet aš ne
jai niekas kitas nerūpėjo tiktai — Jai reikia jo tikrai, — sa Įima jausti — raunybė. saugoti? kuri liko užkaltame kambary galiu neverkti, nors jis mato,
šokis. Matai, čia buvo šis tas, kau, — aš mačiau, kad jai jis Ir staiga su'sijuokiau, nors — Visą dieną. Beveik visą je, ir kartą jis pasakė: Jeigu ji ir jo juodos akys taipgi blizga
ko ji paragavo, kaip pantera reikalingas. man atrodė, kai d šiandien to ne dieną, — sakau, — o paskui būtų čia, juk mums leistum nie nuo ašarų — jis glosto mano
kraujo. — Aš krūptelėjau — — Gal, — taria šaltai Pily mokėčiau — ii: Pilypas pažvel bus geriau, būsim visi su tėve kuomet nesiskirti? Aš jos nie ausį ir trūkčiodamas klausia:
antrą kartą šiandien aš galvoju pas, — bet aš nežinau ką ji iš gė nustebęs. t liu. kam neatiduočiau. — Ko tu ver — Juk galiu padėti tau verk
apie žmogų, kad jis vulgarus, jo padarys. Tie protarpiai, kai — Nieko, — sakau, — aš — Jeigu taip bus kasdien, ki? — sako Lipo, — kad jie ten ti?
Ir abu jie kalbėjo apie vienas ki aš jį turiu su savim — negali jo tiktai supratau, kodėl tavo gitai neleisk man tiek ilgai mie liko, taip? — Gali, — sakau, — gali,
tą. Tai šitaip meilė kalba, pas ątgal atlenkti, kaip lanko. Čia minės taip palankiai sutikt) ma goti — aš noriu, kad geros die Kad aš ją atidaviau, — noriu nes tu mano didžiausias drau
kui, vėliau? ji iš atkaklumo, vadina vaiką ne — po tokio uragano, kaip nos būtų ilgos. sakyti — kad jos išsižadėjau, gas.

—— Garbė yra toks daiktas, antruoju vardu kad erzintų ma Ljola. Jos tikrai mums buvo labai bet sakau jam: Jis truputį galvoja, paskui ne
kurį visi labai puikiai supranta, ne — Richardu. Ir nepasakiau jam, jog man geros, ir, iki grįždavo Pilypas, — Kad ji liko uždaryta. — visai drąsiai sako:
— sako Pilypas, — jai neužte — Tačiau, — pradedu ir ty ramiau, kad jiie tylėjo apie ją, jos buvo ir tokios ypatingos. Gal tikrai ji yra užkalta į tam — Gal galėčiau būti tau sū 
ko, kad ją gyrė čia musų na liu : ką galėčiau sugalvoti ar pa kad kiekvieną užsiminimą nu Lipo nenorėjo nieko kito, tik sų mažą kambarį, į karstą? O nūs? Tu nepyksi, kad vadinsiu 
muose — ji norėjo viešumos, siūlyti gal jis geriau žino, juk stumdavo- kita kalba — tai ne tai, kad mes kalbėtume apie tą mano motina, gal būt. Aš nie tave mama? Bus daugiau.
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Rudens šokių vakaras Niagaroje,

Visų Laukiame!

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

kuris įvyks šių metų spalio 1-mą dieną, 7-tą vai. vakaro 6
RAPIDS TAVERN naujoje salėje, 1

67 River Rd., Niagara Falls — Ont. g

Šokiams Gros Hamiltono Lietuvių Orkestras „AIDAS“! g
Veiks Turtingas Bufetas! a

Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.
^©$©©^©$^©©^©4 ©U©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-©©©©.

Mokslo-technikos naujienos KULTŪRLVBjfkftOjVIKA
TARPPLANETINIO SUSISIEKIMO PROBLEMOS

DDT SUVAŽIAVMO PASISAKYMAS LIETUVIŠKO 
SIOS KULTŪROS KLAUSIMU

Demokratinio Darbo Talkos mastu kultivuojamas melas, 
suvažiavimas, įvykęs rugsėjo 3 žiaurumas ir gobšumas užleis sa 

proporcin —5 dd. J. Paknio vasarvietėje, vo vietą kūrybingesniems žmo 
vargo ir rūpesčio gai nuotolio nuo žemės centro Thompson, Conn., atvirai ir kri gaus instinktams

1NŽ. F. SIPAVIČIUS

KELIAS TOLIMAS IR PLATUS
Ruošiantis iš Europos į Aus mažėja atvirkščiai 

traliją mes vargo ir rūpesčio gai nuotolio nuo žemės centro Thompson, Conn., atvirai ir kri gaus instinktams ir tuo būdu 
daug neturėjome: laivą parūpi kvadratui. Jei kūnas žemės pa tiškai įvertino lietuvių politinio sudarys sąlygas turtingesnei, 
no IRO, kelionės bagažas buvo viršiuje, apie 4000 mylių nuo ir kultūrinio gyvenimo raidą humaniškesnei kiekvieno as 
menkas, o kaip ir pro kur ke žemės centro, sveria, sakysim, nuo valstybinės laisvės atgavi mens ir visuomenės kultūrai, 
liauti — žinojo laivų kapitonai. 1000 svarų, tai 8000 mylių au mo ligi politinių grupių, kultu Tokiu didelių lietuviškųjų už 
Be to, aiškiai žinojom, kad čia gštyje tesvers tik apie 1,5 sva rinių sambūrių ir jaunimo or davinių ir tokios beveik visuo 
rasime duonos ir avienos, o alui ro. Žmogus, čia sveriąs 75 ki ganizacijų nūdienės veiklos iš tinės apatijos ir inercijos aki 
ir tabakui gausime po keletą ši logramus, tokiame augštyje te civijoje.. Skaitytuose referatuo vaizdoje. Demokratinio Darbo 
lingu ir nieko i__. __ L
Kiek kitaip ruošiantis kelonei į 
Marsą. Pirmiausiai reikia nusi 
statyti, kuriuo keliu keliausime. 
O kelių yra daug. Ir nė vienas

Tokių didelių lietuviškųjų už

neveikdami, svers tik apie 160 gramų. se ir diskusijose pareikštos min Talka kviečia visus demokratiš 
Pakilti į erdves, reiškia nu tys ir nuotaikos išryškino gilų ųaį nusiteikusius lietuvius ryž 

tis naujai pastangai: sujungto 
mis jėgomis prasilaužti pro sa

galėti žemės traukos jėgą, — dalyvių susirūpinimą ne vien 
čia tad ir glūdi tuo tarpu pagri lietuviškuoju gyvenimu išeivi___
ndinis tarpplanetinio susisieki joje, bet ir kūrybos bei pažan Vąją/ lietuviškąją, absoliutizmo 

jų nėra nužymėtas margais stul m<) sunkumas. Žmogus yra kie gos sąlygomis ateities Lietuvo įr konservatizmo uždangą į de 
peliais, nė vieną jų nelydi neat t°s žemės paviršiaus gyventoje. mokratinių Vakarų kultūros
skiriami pakelių sargai — tele jas> todėl noras pasitraukti nuo Buvo iškelta ir pabrėžta, kad aruodąi; prasilaužti tam, kad, 
fono stulpai... to paviršiaus gilyn ar augštyn, nepakantus konfesinis dogma praturtinę savąjį lietuviškumą

Žemė ir Marsas, bekeliauda reikalauja didelių pastangų. Už tizmas marina paskiro žmo universalinėmis humanizmo ver 
mi aplink saulę, nuolatos kei pasitraukimą visiškai iš žemės gaus ir visuomenės kūrybines tybėmis, galėtume ateityje pa 
čia tarpusavio atstumą. Arti sferos, gamta pareikalaus augs jėgas ir polėkius. dėti ir Lietuvai nutiesti naujus,
miausias galimas atstumas yra tos kainos, bet žmogus, atrodo, - 
35 milionai mylių, tolimiausias pasiryžęs ją mokėti. mesys į tai,, kad
— 250 mil. mylių. Iškart atro J 
do, kad čia nėra ko galvą kvar mės trauka pasidaro lygi nu rybinę laisvę, remiasi primity 
šinti — pirmyn trumpiausiu ke lui, leisime bet kuriam kūnui viu patriotizmo supratimu.
liu! Bet dažnai trumpiausias laisvai kristi, tai jis, neimant Šitokio mūsų istorinio pavei 
kelias yra ir sunkiausiai išbren dėmesin atmosferos pasiprieši dėjimo akivaizdoje suvažiavi 
damas“. nimo, kris žemyn 8 mylių grei mo dalyviai priėjo išvados, kad

Kelią į Marsą ir kitas plane čiu per sekundę. Na, 25.000 lietuviškojo konservatizmo tra 
tas reikalą plačiai išstudijavo mylių, apie 40.000 kilometrų dicija yra tapusi pražūtinga 
dr. Waler Hohman. Jis, derin greitis per valandą ir šių diė tam pačiam lietuviškumui, ku 
damas reikalingą kuro kiekį ir nų tempui yra nemažas. Pav., rio išlaikymui ji tariasi tarnau 
laiką, nusatė, kad ekonomiškia kulka šautuvo vamzdį palieka janti.
usias yra vadinamas tangencia apie 1000 jardų greičiu per se Suvažiavimas sutarė, kad, 
linis kelias, kuris atrodo taip: kundę — tai tik apie 2100 my siekiant lietuvių asmeninės ir 
pakilus nuo žemės ir vis kopia ūų per valandą. Taikant atvir visuomeninės kultūros spartės 
nt Marso' orbitos link, keliauti kščią procedūrą — jei kokį dai ni° augimo, reikia visų pirma 
aplink saulė. Tuo būdu būtų iš ktą išmesime į viršų greičiu 7 kitokio dvasinio klimato.

Demokratinio Darbo Talkos 
dalyviai siekia tokio Lietuvos 
rytojaus, kuris yrą pagrįstas 
pilnutinės demokratijos idėja. 
Ši idėja remiasi trimis elemen 
tais: politiniu, kuris apsaugo 
kiekvieną žmogų nuo politinio 
despotizmo; ūkiniu, kuris išva 
duoja tą patį žmogų ir nuo 
ūkinio išnaudojimo bei prie 
spaudos; ir etiniu, kuris bend galima gauti senų lituanistikos 
ruomenės veiklą grindžia ne veikalų: Bertsch, Chirsian — 
siaurais asmeniniais ar klasi Dainų Balsai (1887); Cappel 
niais interesais, bet artimo mei ler — Kaip senieji lietuvinin 
le, ne konkurencija, bet bendra kai gyveno (1904) ; Mosvid — 
darbiavimu, ne komercinėmis, Die altesten litauischen Sprach 
bet humanistinėmis vertybė denkmaler bis zum Jahre 1570 
mis. Tik pilnutinės demokrati (1923); Mitteilungen der litau 
jos atmosferoje galima tikėtis, ischen literarischen Gesellscha 
kad dažnai bendruomeniniu ft (1—31 sąs.) ir visa eilė kitų. tas-

KiiKMAUKire

APATINIU

nimas uz 
kainą — 
tina baltinių vertė. 
Gaunami marški 
niai, kelnės ir apa 
tiniai kombinzo 
nai vyrams ir ber 

niukams.

Garsūs 
nuo 1868 n
(71-FO-4)

Taupumui, patogu 
mui ir šilimai, tai 
yra patvarūs, long 
vai skalbiami žie 
miniai apatiniai 
baltiniai, pagamin 
ti iš natūralios me 
rino medžiagos. 
Visiškas užganėdi 

kuklią 
pažymė

naudota žemės orbitinio grei mylių per sekundę, tai jis, nu 
čjo pagalba. Marsas būtų pa galėjęs žemės trauką, nors jo 
siektas po 258 dienų iš priešin greitis ir sumažės iki nulio, j 
gos Saulės pusės, padarius 345 žemę daugiau jau niekad nebe 
mylių kelią, beveik dešimt kar nukris. Mažiausia tolimesnė jė 
tų daugiau, negu išvedant tie ga jį įstengtų nuvaryti į toli 
šią liniją Marsui labjausiai prie miausius erdvės užkampius, 
žemės priartėjus. Pasiekus Ma Tad atsiminkime, kad pasitrau 
rsą reikėtų pasiekti 455 die kimo iš žemės sferos greitis yra 
nas, kol sulauktume patogiau 7 mylios per sekundę ir jei to 
sios planetų padėties grįžimui, kio greičio nesuteiksime „erd 
Taigi, kelionė į Marsą ir atgal vės laivui“ iškart ar palaips 
užsitęstų beveik trejus metus. n*ub žemės traukos nenugalė 
Skaitant, kad keliaus 3 žmonės, sime.
apytikriai galima numatyti, ko 
kio dydžio turės būti „erdvės 
laivas“, kuriame sutilptų mais 
to, oro, vandens ir daugybės ki 
tų reikmenų atsargos.

SUNKUMAI ATSIPLĖŠTI 
NUO ŽEMĖS

Apžvelgę erdves, pasirinkę 
kelionės tikslą ir kelią — grįž 
tame prie raketos ir bandysime 
keliauti.

Paslaptinga jėga, arba visa 
tos masių tarpusavio trauka, 
laiko lygsvaroje visus erdvės 
kūnus. Ji yra visuotinė ir mes 
ją jaučiame be paliovos: kiek 
vienas kūnas žemėje turi svorį 
— žemė jį traukia į save. Jau 
Platonas į šią traukos jėgą bu 
vo atkreipęs dėmesį, bet jos pa 
sireiškimui dėsnio formą davė 
Newtonas. Pagal Newtono dės 
nį, žemės traukos jėgos dydis

_ A -- _ UVU 11 J-^VIUVUI liūliuoki UC1UJUO,

Šalia to, buvo atkreiptas dė platesnius tiltus į visos žmoni 
—y 7j~ ------- :— — J. ~. .l absoliutizmo jOS didžiuosius laimėjimus, ne
Jei iš erdvės vietos, kur že tradicija, varžanti lietuvio ku Šančius laisvę, gerovę ir teisin 

gumą kiekvienam žmogui.
Suvažiavimui pavedus,

DDT steigėjų Valdyba.
Red. pastaba. Rezoliucija ap 

trumpinta.

LEIDŽIAMAS FRANKELIO 
LIETUVIŲ KALBOS ETI 
MOLOGIJOS ŽODYNAS.
Jo bus šeši sąsiuviniai, ku 

rių kiekvienas kainuos po D.M. 
14,50. Žodyną leidžia Carl Win 
ter Universitatsverlag, Heidei 
berg. Lutherstrasse 59, Germa 
ny. ..

Ten pat dar galima gauti ir 
lietuvių rašomosios kalbos žo 
dynas (Niedermanno, Senno ir 
Salio). Pirmo tomo (1—9 sąs.) 
kainaD. M. 52.00, antro tomo 
(10—19 sąs.) — D. M. 72,50; 
vėlesni sąsiuviniai (20 — 24) 
po D.M. 6.30.

Be to, toje pat leidykloje dar

St. CATHARINES, Ont
VYKIME Į IŠKILMINGĄ TAUTOS ŠVENTĘ 

ST. CATHARINĖJE!
Šventė įvyksta 24 rugsėjo, 5 vai. po pietų 

Slovakų salėje, Page St.

Programoje:
Gen. konsulo p. V. Gylio pranešimas.

Meninėje dalyje:
Operos solistė p. Sabaliauskienė ir rašytojas Jurgis 
Jankus iš Ročesterio su šventei pritaikyta programa.

Po minėjimo —
Šaunus pasilinksminimas—vakaras.

su visais nuotaikingais priedais.
Be to puikus bufetas
Geras orkestras
Gausi loterija ir kt.

Atskiri — neapmokami staliukai ir gėlės!
Širdingai kviečiami visi tautiečiai!

Rengėjai.

(d. b.)

W. A. LENG KI, 
B.A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

A. Stancikas
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.

i- ...—----------- tf------------- i

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

MONTREALIO AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOS 
ISTORIJA

Rašo J. L a d y g a.
Montrealio visuomenės gyve tografuotas - atspausdintas 

nimas glaudžiai reiškiasi su na platinamas atviruko formoje, 
u ją ja parapija todėl, pastatyto ‘ _
sios bažnyčios šventinimo pro mo, „Nepriklausomos Lietu 
ga norėčiau paminėti įvykius, vos“ 52 Nr. (1952. XII. 31) 
kurie rišasi su bažnyčios staty pasirodė arch. A. Kulpavičiaus 
ba ir atsakyti j klausimus, ku sekantis pareiškimas:
rie keliami montrealiečių tarpe. „Pranešu, akd pagal mano 

Kaip jau visiems žinoma, ši projektą pagamintasis lietuvių 
parapija įsteigta Jėzaus Širdies Aušros bažnyčios modelis yra 
draugijos (jėzuitų), jos organi netikslus ir daugelyje vietų iš 
zatorius kun. J. Kubilius. Jo kreipiąs pagrindinius planavi 
pasiryžimas Montrealio vaka mo principus. Neatsakant kai 
ruošė pastatyti bažnyčią gimė bamąjam modeliui projekto ai 
tuo pat metu, kaip Hamiltone chitektūrinės minties, su jo da 

bartiniu pasireišikmu nesutin 
ku ir už jį neatsakau“.

Nežiūrint į tai, arer. Petruc 
ei pagal tuos pačius arer. Kul 
pavičiaus eskizinius planus pa 
statė bažnyčią, kuri atrodo taip 
pat kaip atvirukuose atspaus 
dinta.

Altorių planus darė Petrueci

mas, nes du tuos pačius pavei sios architektūros linkme, 
kslus statyti toj pačioj bažny Baigiant norėčiau pastebėti, 
Čioj būtų nelogiška. kad bažnyčios kertiniame akme

Kai kurie montrealiečiai taip nyje įmūrinti istoriniai doku 
pat nusivylę dėl to, kad bažny mentai visai nemini arch. Kul 
čia ne tik ne lietuviško stiliaus, pavičiaus, kaip klebono pasaky 
bet visiškai nieko neturi lietu ta Lietuvių Dienos metraštyje, 
visko — trijų kryžių kopija yra o arch. Petrueci atliko tik brai 
lenkų arch. Viwalskio projek žytojo darbą ir prižiūrėjo sta 
' . tybą. Nors sakome, kad vidaus

Nemanau, kad dėl to galima dekoravimas priklauso arch.
būtų kaltinti kleboną bei komi Petrueci, bet šis, atrodo, iki 
tetą, nes dauguma oažnyčių, galo neištesėjo, nes klasiško 
statomų dlar nepriklausomoje tiliaus stacijos silpnai derinasi 
Lietuvoje, buvo ne lietuviško prie bažnyčios stiliaus, taip pat 
stiliaus. dažymas paliktas be nurody

Pagal V. K. Jonyno Lietu mų.
Tie^po^a  ̂ orCiite^Ū^S aPžval&5 Bažnyčiai kaip procjkte nu

- - (Aidai 8 Nr. 1954), tik arch, matyta, trūksta kolonados deši 
Mulokas Čikagoje paruošęs lie niame šone. Ji žymiai papuoštų 
tuviško stiliaus bažnyčios pro pačią bažnyčią.
jektą Marijos Gimimo Parapi Tikėkimės, kai dalis skolų 
jai, taip pat arch. Kudoko To bus padengta arba atsiras ko 
ronto Prisikėlimo bažnyčios pr ks mecenatas, projektas bus įv 
ojektas kreipiamas lietuviško ykdytas iki galo. J. Ladyga.

ir

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Toronto, Ont. KE 3027.

ir Toronte.
Bažnyčios projektui padary 

ti buvo pakviestas arch. A. 
Kulpavičius, antrą projektą pa 
tiekė arch. J. Petrueci. Buvo 
laikytasi nuomonės, kad bažny 
čios projektas būtų patikėtas 
lietuviui architektui. Tuo re 
miantis ir buvo priimtas arch. 
A. Kulpavičiaus eskizinis pro pagal klebono patiektą idėją ir 
jektas. Statybos planus paga nurodymus. Didžiajame altorių 
minti ir statybai prižiūrėti bu je pastatyti stilizuoti Vilniaus 
vo pakviestas arch. J. Petruc (trijų kryžių kalno) trys kry 
ei. žiai.

Prieš pradedant bažnyčios Ne vienas kėlė klausimą, ar 
statybai rinkti aukas, reikėjo vi negeriau būtų buvę Aušros 
suomenei patiekti bažnyčios Vartų Marijos paveikslas nes, 
projektas. Projektą (modelio bažnyčia esanti to vardo? Bet 
pavidale), klebui kun. J. Kubi kadangi Marijos paveikslas bu 
liui prašant, teko paskubomis vo numatytas talpinti bažny 
daryti šių eilučių autoriui, ku čios fasade, lauko pusėj, todėl 
ris buvo V. Juknevičiaus nufo ir padarytas dabartinis sprendi

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Vėl prasideda ūkių pirkimo bei pardavimo sezonas.
Gera proga išsirinkti tinkamą ūkį apžiūrėjus laukus ir 
nuimtą derlių.

Kreipkitės pas
Charles Pocius

Real Estate — Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J.

iDunaas-Dovercourt įoraiaĄ
1244 DUNDAS ST W„ TORONTO ’[

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Bod; ėcFender), Vilkiko pagalba. ;

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav:-ą, J
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STAGNUOJANTI AR TOBU LĖJANTI KALBA...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

daiktams pavadinimus. To pa bet sykiu ir tinkamu įrankiu 
sekoje, jų kalbą supranta tik šaltai, precizinei mokslinei min 
motinos, ir aš manyčiau, jog ne čiai. Nesunku pastebėti, kad ne 
protu... Bet mes, kultūriškai ir vienam mūsų mokslininkų leng 
socialiai santykiaudami su pa viau būti objektyviu, rašant 
saului, iš jo motiniško suprati svetima kalba. Lietuvių kalbą 
mo laukti neturime jokio rim kiek perdaug emocinė ir asme 
tesnio pagrindo. ninė; tai, turbūt, priežastis,

Versdami savo kalbon bend dėl kurios jos fanatikams (kaip 
konceptus, pavyzdžiui, mes ne ir šiaip jau tūlam publicistui) važiavimą (pav. 
išvengiamai sužalojame jų pras ne retai gresia pavojus negar -— ••
mę, persunkdami kiekvieną ši bingai paskęsti savo paties emo 
taip apdirbtą konceptą specifiš cinių išsiliejimų klane. Moksli 
kai lietuviško mentaliteto cha nė kalba, tačiau, siekia būti for 
rakteristikomis (išskiriant grie muliškai tiksli; ir mūsų protavi 
žtuosius mokslus). Kiekvienas mai svetimžodžiai ne tik neis 
vertimas yra sykiu ir interpre vengiami, bet, kaip praplečian 
taęija. Šitaip išversti terminai tys mūsų minties kritinį lauką, 
nebeatitinka tarptautiškai mo sensitivizuojantys mūsų sąmo 
kslo pasaulyje priimtos pras nę, nei nevengtini. 
mės, ir mūsų mąstymas, išvers 
tas svetimosna kalbosna, tam 
pa miglotas ir kartais juokin 
gas (iliustracijai paskaitytinas 
pasažas iš „Living in Free 
dom“... tris characterization of 
the Lithuanian people rather 
aims at its „Spirit“ than at its 
„Soul“... I am compelled to do 
so since the Lithuanian soul amžiškas, bet sveikas. Tik kai kaip bičių avilys. Staliuką teko vių
has not yet been experimental jįnaį grubus ir primityvus ins atsinešti nuo verandos, (atsi kreiptų ypatingą dėmesį į patai

trumentas, kalba gali būti vie prašau organizatorius, bet kad pų erdvumą, 
šai ir be bausmės piktnaudoja ir kiti panašiai elgėsi!) norint Už ką dar girtinas Montrelio
ma (iliustracijai pasiskaityti pamatyti ir pačias išklmes, pa seimelis. Už oficialią sękmadie

VIŲ DIENA..
Atkelta iš 2-ro p 

tyti pažįstamus Toronto ir Ha 
miltono lietuviškus veidus, len 
gvas mašinas iš Ontario prov. 
su įrašu Lithuanian—Canadian 
Congress. Nežinau, ar tikslus 
yra šis vertimas. Kongresą su 
prantu grynai kaip politinį su 

. respublikonų 
ar demokratų partijų), tuo tai 
pu Lietuvių Dienos nėra vien 
tik politinio pobūdžio. Mano 
manymu, tiksliau reikėjo (jei 
gu netinka III Lithuanian-Ca 
nadian Day) išversti į Festival, 
kurį suprantu su koncertu, pa 
rodom, sportu ir pasilinksmini 
mu.

_ Apsitvarkius, kiek pasilsėjus ......
Užbaiga ir moralas ir užkandus p. p. Cibai pasiūlė Ja- beteko įeiti į bažnyčios vi 

Kalba, tinkamai išdirbta ir vykti į salę, nes jau iš telefoni dų. Tikinčiųjų dalis stovėjo net 
precizuota, turi techninių savy nių pasikalbėjimų su pažįsta lauke.
bių būti (giljotinos...) peiliu mais galima buvo spręsti, (kiek Šiandien atėjo mintis apie 
kvailybei ir ignorancijai. Ne vienuose namuose svečių iš vi Notre Dame bažnyčią, nors tie 
pro šalį mums būtų mirties sos Kanados!), kad laukiama sa remontuojamą, bet kurioje 
bausmę šiems pavojingiems vie didelio tautiečių „puolimo“ prie buvusių karščių galėjome 
šajame gyvenime niekadėjams Mount Royal kalno salės. Neap laisvai visi tilpti. Tad ir nore 
sugrąžinti. Paprotys tai vidur sirikta. Apie 8 vai. v. salė ūžė čiau pabrėžti IV-tosios Lietu 

' ” ' • - • ’ '*• - — o.-i ..-i-----------Dienos rengėjams, kad

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

I ©

I g

ly tested“, (p. 54).
Socialise kalbos paskirtis
Kalbos išsivystymas seka vi 

suomenės ir kultūros plėtotę, nas kuris nors iš populiaresnių žįstamus veidus ar kiek pasišok nįo koncerto - akto programos 
dalį. Bereikalingų sveikinimų 
kalbų nebuvo, nors daug kas 
pasigedo Hamiltono LB nors 
raštiško žodžio, kaip organiza 
torės I-osios LD. Bet pasirodo,

Kalba tai instrumentas, kuris JAV lietuvių laikraščių). Būda ti. Pasirodo, kad ankstyvesnės 
turi patenkinti gyvuosius ir ne ma jautriu instrumentu, ji tiks mano pranašystės NL išsipildė! 
kantriai gyvuosius; gyvenan liais virpėjimais visda išskirs Salė (nors garsinta kaip labai 
čius tam tikroje kultūrinėje te profaniškus savo piktnaudoto puiki) buvo per maža. Ar orga 
chnologinėje aplinkoje ir tam jus, mėgstančius miklių mani nizatoriai bijojo rizikos, ar Mon 
tikrame istoriniame laikotarpy puliacijų pagalba sužėrėti auto trealyje nesama didesnės salės, 
o ne mirusius arba senienų par ritėtais, nuo tų, kurie, kad pra tačiau Lietuvių Dienos šeštadi 
davėjus; ir ne tokias abstrakcidžiai gal ir nesugebėtų, bet bent nio pobūviui reikia tik didelės 
jas, kaip „kalbos grynumą“. Jei nori jos pagalba mąstyti arba patalpos (su sienomis ir sto 
gu ji gyvųjų, ir ypatingai jau justi. Tam turima kalba. Tam gu), pastatant staliukus ir ke 
nosios kartos nepatenkina, ne jinai tobulintina, 
jie, bet jinai pati, miršta. Sy 
kiu kalba turi išreikšti tautos 
kultūrines aspiracijas — ir 

šios orientuojasi į ateitį — bei 
patiekti jų siekimui įrankius.

Tuos įpareigojimus, kuriais 
mus įpareigoja praeitis, turime 
savyje savosios kultūros forma, 
norėtume to ar ne. Ateities įpa 
reigojimai tai tikrieji mūsų va 
lios ir intelekto įsipareigoji 
mai. Kalbos srityje šie įparei 
gojimai yra i 
kalbą ne tik lanksčiu instrumen 
tu realiam ir kasdieniniam mo 
dernaus žmogaus santykiavi 
mui (atmetant daug „žvirblių 
Ir čiobrelių poezijos“ liekanų),

Sekmadienis —pamaldos. De ti tik Varpą, galėjo jį pasikvies užėmė) atnešė gražių vaisių. 
' ti kita proga, tik koncerto išpil Kiek gal tenka abejoti dėl IV- 

dymui. Lietuvių Dienos proga tos LD St. Catharines. Ji čia 
koncertas, nėra vien tik vieno gali patekti ne į tinkamas ran 
solisto rečitalis, choro pasirody kas, ir palikti grynai parapiji 
mas. Ne! Tai, yra lietuviškojo nio bazaro įspūdį. Jeigu jau at 
meno pynė, paimta iš visų kolo sisakyta nuo minties surengti 
nijų. Čia norėčiau stabtelti ir LD vakarų Kanadoje, bepalie 
ties Hamiltono tautinių šokių ka tik Windsoras. Tad ir iki pa 
grupe, kuri yra stipriausia Ka simatymo 1956 m. Fordo mies 
nadoje. Jeigu 1953 m. Homilto te. 11. Z_____
nas Montrėaliui sumokėjo 270 
dol. už tautinių šokių atvežimą, 
ar negalėjo Montrealis šiemet Komitetas buvo priėmęs visas 
atsilyginti nors už benziną? Hamiltono šokėjų grupės saly 
Tik 5-kios mašinos po 20 dol. gas ir prašė dalyvauti. Kodėl 
Išlaidų nedaug. Žiūrovų didės paskutiniu momentu, kai jau 
nę dalį sudarė patys montrea buvo susitarta, grupė atsisakė 
liečiai! Ar neverta tuomet atsi dalyvauti, ji viena žino, 
vežti ką nors nematyto iš kitos  -------------------------- ——— ------

- _ _________ r______ , kolonijos?.. Ir pati plačiai rėk Graži mū kaiba.
kaip betrumpinant programą, ^uota. Plateau salė nepadare

K. Baronas.
Red. turi pastebėti, kad L. D.

Vytautas Kavolis.
dės mažiausiai 3 tūkst. asmenų. 
Tuo tarpu, kaip minėjau, ne 
tvarkingas staliukų atsinešimas 
iš verandos, žymiai sumažino 
salės plotą, o norint atsinešti 
ką nors iš bufeto (nors rėkia

Atkelta iš 4-to psl.. . Tq 
miltono Westdale. Kodėl maest dėl: koja nušalusi, o kojos nu 
ro Gailevičius taip giliai pasta šalusios; pirštas nušalęs, o pirš 
tė chorą scenoje? Gal visai ki tai nušalę. Kodėl gi prof. J. Bal 
taip skambėtų jis, jeigu stove čikonis neskiria giminės?
tų netoli rampos. . ,, cr Tironai ir blefas.

Paroda. Gaila, bet nieko ne vis dėlto įdomu tame Lietu 
galiu pasakyti. Nemačiau. Už vos okupantų žodyne patirti 
planavęs buvau ją aplankyti aiškinimas kaikurių žodžių, 
pirmadienį po pietų, bet jau bu pav. 859-me puslapyje žodis „ti 
vo „šaukštai po' pietų“. Uždary ronas“ taip paaiškintas: „valdo 
ta, nors programoje įtraukta, vas> kuris valdo prievarta ir 
kad veiks visą dieną. Kiek teko savivale, žiaurus žmogus, kan 
sužinoti, paroda buvo verta pla kintojas“. Ar netinka sovietų 
tesnio dėmesio. Ar nevertėjo valdžiai? Tiktai reikėjo pacituo

. didelio įspūdžio'. NepalyginsidlLUUU, 11 UZ.O1CVOC M V « 1 , L J O
vai. Per daug! Kalti su Toronto Eaton, ar net Ha yra moteriškos gimines.

vis vien, atrodo, ji užsitęsė be 
veik 3% ’ „
ninkas? Toronto, Varpo cho 
ras. Į meninę programos dalį 
L. Dienai tenka skirti iš kiek 
vienos kolonijos gražiausią lie 
tuviską gėlę, įpinant ją į puikų 
lietuvišką vainiką.' Tuo tarpu, 
susidariau įspūdį, kad tai buvo 
grynai torontiečių pasirody

— Atostogų į Pietų Ameriką 
lėktuvu buvo išskirdusi Aldona 
Baronienė.

— Pacific National Exhibi muota, kad bus „vaiteriai“) te inas — koncertas, toli savo ly 
tion Vancouveryje, viena iš di ko spaustis tarpe kėdžių ir mi 
džiausiu metinių parodų vakari nios žmonių. Na, bet bendras 
nėję Amerikos kontinento da įspūdis paliko geras: vežikas, 
lyje, kurią kesmet aplanko šim puikus vaizdas nuo kalno į Mon 
tai tūkstančių žmonių, šiemet trealį, sutikti pažįstami beveik 
atidarė Kanados Užsienių Reipo 10 m., naujos pažintys... vis 

paversti lietuvių kalų Ministeris Lester Pearson, ką nustelbė.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

giu atsilikęs nuo metinių pasiro 
dymų Eaton auditorijoje ar ei 
linių gastrolių Hamiltone, Del 
hi. Vaišės savo padarė ir var 
pas neskambėjo taip, kaip jo 
dūžiai girdimi Ontario prov. tuomet ją patalpinti AV parapi tį Leniną su Stalinu ir nuro 
Jeigu Montrealis norėjo išgirs jos salėje?

BUVO METAS — TU ĖMEI,
DABAR TAVO LAIKAS | DR. DORA GORDON

DUOTI. AUKOK ŠALPOS | DANTŲ GYDYTOJA
FONDO VAJUI! ft ~ IV

ft Kalba lietuviškai ž;
| Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

dyti Maskvą. Arba 83-me pusią
Bendros išvados. III-šioji Lie pyje žodis „blefas“ taip apibū 

tuvių Diena Montrealyje past dintas: „tuščias pasigyrimas; 
sekė, nes tokio žmonių antplū melagingas aplinkybių išpūti 
džio nesitikėjo' gal net patys mas“. Kodėl nepridėta: „kaip 
šeimininkai. Jų įdėtas darbas sovietuose“?
(vien tik posėdžiai kiek laiko Augštaitis.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

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

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Mortrealy lietuvių Real Estate 

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

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

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

f Detecto L V. & Radio Service Reg’d. if 

f 3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798 ] 
Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.

Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 

;i ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 
reikmenis.su nuolaida.

$ </. F. WUS0N f
Laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 W

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIM 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.

BELLAZZI- LA M Y, INC
7879 George St.,TR 5151 * ’ Ville Lasalle.

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

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

g 143—8th AVENUE, LACHIN]
I ItWJS 7-6727 SdV-: p-RUTKAUSKAS-

H D. E. BELANGER & SONS |;
lo METŲ JŪSį TARNYBOJE į|:

GARANTUOTAS DARBAS.
g 259—3 Ave., Ville Lasalle. T R 4588. |

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE Ž

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

v ■ <1

\ I v >

S’ colonialSturkish baths i 
y VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO |

R SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |
Viskas tik už $ l.oo s*

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago v 
/ < ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. $

Sffy Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. $ 
U L, Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. '1

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

nIiI Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

telef.:

reikmenis.su
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haaawmtom
K. L. B. Hamiltono Apylinkės Valdyba 

kviečia Hamiltono ir apylinkės tautiečius į

PIRMĄ RUDENS BALIŲ, 
kuris įvyks š. m. rugsėjo mėn. 24 d.

Royal Connaught viešbutyje, Noramndie salėje.
Bus didelė loterija šeštadieninei mokyklai paremti.
Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais.

Gros Vyt BABECKO ORKESTRAS.
Pradžia 7 v. vakaro. Už staliukus atskirai mokėti ne 
reikės. Rezervuokit staliukus iš anksto pas P. Sakalą, 
Tel. LI 91957 ir pas K. Mikšį, tel. JA 98593.

KLBHamiltono Ap. V-ba.

ripkutė, 133 Bold St., Hamil 
ton, Ont.

Prie įėjimo, pakvietimų ne 
bus galima gauti. Paskubėkit. 
Nepraleiskit retos progos.

RINKLIAVA ŠALPOS 
FONDUI

šiemet Hamiltone turi džiugi 
nantį pasisekimą. Kaip pavyzdį 
čia duodame vieno rinkėjo pra 
dinius duomenis. Per pirmąją, 
rugsėjo savaitę iš Vakarų Ha 
miltone gyvenančių lietuvių, (į 
vakarus nuo Queen St. S. ir j 
pietus nuo Main St. W.) jis ga 
vo iš 31 asmens 90 dol., kas su 
daro aukos vidurkį apie 3 dol. 
Būtų labai gražu, jei ir visi ki 
ti hamiltoniečiai pasektų šiuo 
pavyzdžiu.

Iš jo aplankytų tautiečių, tik 
3 visai atsisakė šiam tikslui au 
koti. Ir kas nuostabu, kad atsi 
sakė tokie, kurie nors vieną 
antrą dolerį tikrai galėjo pa 
aukoti.

St. CATHARINES, Ont
VYKIME Į IŠKILMINGĄ TAUTOS ŠVENTĘ 

ST. CATHARINĖJE!
Šventė įvyksta 24 rugsėjo, 5 vai. po pietų 

Slovakų salėje, Page St.

Programoje:
Gen. konsulo p. V. Gylio pranešimas.

Meninėje dalyje:
Operos solistė p. Sabaliauskienė ir rašytojas Jurgis
Jankus iš Ročesterio su šventei pritaikyta programa.

Po minėjimo —
Šaunus pasilinksminimas—vakaras.

su visais nuotaikingais priedais.
Be to puikus bufetas
Geras orkestras
Gausi loterija ir kt.

Atskiri — neapmokami staliukai ir gėlės!
Širdingai kviečiami visi tautiečiai!

SKAUTAI...
Atkelta iš 2-ro psl. 

didžiąjame skautų suskridime. 
Iš jų minčių, lūpų, negreit lie 
tuvis pranyks. Tuo pačiu apie 
mūsų vargus, nelaimes per tą 
nežinomąjį skautą išgirs gal 
šimtai jo tautiečių, o ypač kiti 
skautai — jaunimas. O jie juk 
yra ateities piliečiai, gal — pa 
šaulio tvarkytojai, žmonijos Ii 
kimo sprendėjai.

Mūsų skautai savo geležinio 
įstato vedini pavyzdingai atli 
ko savo pareigą Tėvynei. O 
mes jau dabar turėtume pagal 
voti, kaip padėsime mūsų skau 
tams atstovauti Lietuvą 1957 
metais Anglijoje — Auksinėje 
Jamborėje.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI! 
TEGU NORS MENKA DALIS 

NUO GĖRYBIŲ PILNO 
STALO TENKA VOKIETI
JOJE VARGSTANTIEMS ' 

LIETUVIAMS.

VISI J PIRMĄJĮ RUDENS BALIŲ HAMILTONE.
K. L. B. Hamiltono Ap. V- prisiglausi. Staliukus užsakyti 

ba maloniai kviečia Hamiltono pas P. Sakalą LI 91957 arba ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS, 
ir tolimesnių bei artimesnių ap pas K. Mikšį JA 98593. Stasė ir Antanas Steigvilai,
ylinkių tautiečius atsilankyti į Hamiltono Apylinkės Valdyba, žinomi Hamiltono prekybinin 
pirmąjį rudens balių, kuris įvy KARTA KANADOJE' ka'> turi didelę maisto gaminių _
ks rugsėjo 24 d. Royal Connau _  - i krautuvę 344 Main St. W., rug bendruomenė. Ir nebe pirmi ir operos sol. p. V. Sabaliauskie

bondo Sėjo 4 d. krikštijo savo ketvirtą metai. Ir nuopelnas nepriklau nė.
Po programos rengiama ant 

visos bendruomenės susi rojį šventės dalis — bendras pa 
pratusioms patriotiškiems tau silinksminimas su įvairiais prie 

dais. Gražiai papuoštoje salėje 
bus parengti atskiri — neapmo 1 5 - ^ Sąjungos istorija' tilpusi „Te

viškės Žiburiuose“ 1955. VIII. 
T , . , 18, nr. 33).Laukiama svečiu is visų ben T o • • • u .- Į Sąjungos pirmąją valdybą

tada buvo išrinkti ir pareigo 
KLB APYLINKĖS VALDYS mis pasiskirstė: Jonas J. Juškai 

OS RINKIMŲ tis — pirmininkas; Adolfas Ba
BELAUKIANT. jorinas—vicepirm.; Birutė Gra

bauskaitė — sekretorė; Jonas 
Greičiūnas — parengimų vado 
vas; J. Gvildys — adm. kasiniu 
kas (žiūr. Steigiamojo susirin 
kimo pirmininko p. VI. Šarūno 
ir sekretoriaus p. E. Kazlausko 
1949 m. kovo mėn. pasirašy 
tą protokolą ir „Naujienos“, 
1949. IV. 2 d. laida). '

Valdybos pirmininku antroje

Rengėjai.

IŠKILMINGAS TAUTOS ŠV ENTĖS MINĖJIMAS.
Džiugu prieiti išvados, kad iš Ročesterio. Pasižymėjęs lite 

St. Catharine yra gerai veikian ratas-rašytojas Jurgis Jankus

ght Hotel, Normandie salėje^ Hamiltono Tautos 
Pradžia 7 vai. vakaro. Skyriaus Valdyba^ ruošia iš vaiką ir pirmą dukrą Teresę-Ne so kuriam vienam asmeniui,

Baliaus metu bus didelė lo kilmingą Dramos Mėgėjų 1 e mirą. Krikšto tėvais buvo Emi
terija šeštadieninei mokyklai atro „Aukuras 5 metų sukak Uja ir Alfonsas Kybartai. į 
paremti. Turėsite progos išmė ties minėjimą. Ponai Steigvilai pirmosios tiečiams.
ginti savo laimę. Tuom pačiu Sekmadienj, lapkričio 6 d. 6 dukters gimimą atžymėjo gra Žinoma — ne kainus nugriau uuo oian.Ui —
prisidėsite prie mūsų mokyklos v- Y;» Westdale Collegiate audi šiomis lietuviškomis vaišėmis, si, tačiau kas reikia lietuviškam kami staliukai. Gros vienas ge 
išlaikymo, kurioje mūsų jauni Y' u.ro prernje kuriose dalyvavo per 30 artimų veikimui — energijos netrūks riaušių orkestrų,
mas mokomas nepamirš savo tė ra >.Tėvas“ (Grušo). e.................................
vų kalbos ir Tėvynės Lietuvos. Garsusis, buvęs Valstybinio

Veiks bufetas su stipriais ir Teatro aktorius, Henrikas Ka 
silpnais gėrimais, visiškai priei činskas, gyvenąs Amerikoje, ne 
narnomis kainomis. seniai pradėjęs dirbti „Amen

Baliaus metu gros Vyt. Ba kos Balse“ ir kalbėti į mūsų pa 
becko vedamas orkestras „Ai vergtą Tėvynę, sutiko dalyvau 
das“. P-lė Vanda Panavaitė B šventėje ir vaidinti „tėvo“ 
maloniai sutiko šokių metu 
mus palinksminti savo daino 
mis, pritariant orkestrui.

Pirmuoju rudens baliumi su

$ jų giminių ir kaimynų. Malonu ta. ]" ‘ ___
konstatuoti faktą, kad ši graži Dabar jau vėl suorganizuota druomenių. 
šeima savo vaikus augina tikro mokykla, 
je lietuviškoje dvasioje.

PERKĖLĖ SUVYKLĄ.

DĖL PIRMOJO...
Atkelta iš 2-ro psl.

gta 1949 m. kovo 26 dieną To 
ronte p. Vlado Šarūno, p. jono 
J. Juškaičio ,p. Adolfo Bajorino 
ir kitų iniciatorių pastangomis 
(žiūr. p. Gyčio šerno straipsnį 
..Kanados Lietuvių Studentų

Pamokos prasidėjo. Dirbti 
sutiko šeši geri mokytojai. To 
Ii gyvenantiems vaikams trans 

Jakštonis Petras, turėjęs siu portas bus parūpintas.
vykią 224 King St. E., perkėlė Betrūksta tiktai, kad tėvai 
savo prekybą į naujas, gražias rūpintųsi vaikus pasiųsti moky

Tikime, kad „Aukuras“ gra patalpas, 170 Locke St. S. Jis klon, kas nėra abejonės ir bus
žiai pasirodys, nes jau visi me yra žinomas hamiltoniečiams padaryta. Mokykla yra gyvybi
tai kai nuoširdžiai ruošiasi pre kaip geras savo profesijos aifia nis lietuvybės reikalas ne vien valdyba nebegali tinkamai pa

sidomėjimas diena iš dienos au nijerai, režisuojant gabiai ir pa tininkas. Naujoje vietoje jis bi tik tėvams, bet kiekvienam lie siruošti žiemos gausiems paren
ga. Ap. V-ba, svečių patogu tyrusiai vadovei E. Dauguvie ..........................  • • ’ • ■ ' '
mui ir norėdama visus laisvai tytei-Kudabienei. 
sutalpinti, paskutiniu metu pa Tautos Fondo 
ėmė savo žinion ir mažesnę sa valdybos nariai, susirinko po 
lę, esančią šalia Normandie sa sėdžiui, smulkiau aptarti ir nu 
lės.

Už staliukus atskiro užtno 
kesčio nebus imama, todėl, no 
rėdami užsitikrinti sau vietą, 
rezervuokite stalą iš anksto, 
kad, vėliau, atėję, neklaidžiotu 
mėtė, jieškodami vietos, kur

Pagal paskutinio visuotino 
susirinkimo nutarimą, iki 15-to 
spalio turi būti išrinkta nauja 
bendruomenės valdyba. Ta da 
ta svarbu, nes vėliau išrinkta

ir „Aukuro“

znj praplėtė šalia siuvyklos įs tuviui, 
teigdamas ir rūbų valyklą.

Pažymėtina, kad minimas ta 
utietis yra susipratęs lietuvis ir 
geros širdies žmogus, savo au 
komis prisideda prie visų mūsų 
tautinių reikalų. Vedęs žmoną 
ne savos tautybės, ją puikiai iš 
mokė lietuviškai. Prieš metus

gimams.
Su valdybomis sunkumų tu

aptarti ir nu 
statyti planus, kaip sklandžiau 
ir efektingiau pravesti šventės 
programą.

Pakvietimus jau galima gau
ti pas T. F. ir „Aukuro“ valdy susilaukę dukrelės, p. p. Jakš zas Regina, sulaukęs apie 43 laikui bėgant

Dugsėjo 24 d. bendruomenė
ruošia iškilmingą Tautos Šven ri didelės b-nės, tai ką kalbėti tod^nc/joTe buvo Jonas ~J Juš 
tę. Šventėn atvyksta garbės sve apie mažas. Buvo jų ir bus, ta kaitis pareiįas Valdybo 
čias gen. konsulas p. Vytautas čiau St. Carhariniečiai šiemet je ėjo; Antanas Šalkauskis, Ad 
Gylys. Skaitys šventes proga tikisi didelių sunkumų neturė olfas Bajorįnas ir Sigita Jonai

tyte.
Su gilia pagarba N. N.
Autoriaus pavardė ir adresas 

redakcijai žinomi.

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

paskaitą. ti. Priežastis yra ta, kad žino
Meninę dalį išpildys svečiai me visi jog b-nės valdyba yra 

----------------------------------------------- —postas, kuriame stovėti teks, 
„ kuo ne kiekvie 

bos narius Hamiltone ir Tulpės tonai augina ją pagal mūsų pro metus. A. A. velionis buvo nau nam. Koks tad skirtumas, kada 
valgykloje, 994 Dundas Str. tėvių tradicijas. Tokius tautie josios imigracijos ateivis, kilęs —šiemet ar kitais metais?. . - - - .............. ■ - -- ■ j.s

buvo viengungis ir, berods, jo 
MiPr- ta i įtikti c artimiausia giminė yra pusbro 
MIKE 1 AU 1 IE 11b lis> gyVenąs Toronte.

Rugsėjo 5 d. 2 v. ryto po ii Ilsėkis ramybėje, Juozai, sve 
gos ir sunkios ligos mirė Juo čioje šalyje! Sk. St.

ME 9490 Toronte, kurie yra 3- čius visada mums reikėtų pa iš vaišingosios Dzūkijos, 
jų spalvų atatinką aukos dydį remti!
2 dol., 1% dol. ir 1 dol.

Užmiestyje ir provincijoj gy 
venantieji, pakvietimus gali 
įsigyti paštu.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

PERKATE ar PARDUODATE?

Kompetetingo
A.

*Namai *Ūkiai *Sklypai 
x Bizniai •‘Pramoninės nuosavybės

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

DĖL 4 LIETUVIŲ DIENOS.
Krypsta visų akys į š>uos kr 

aštus dėl 4-tos Lietuvių Dienos 
surengimo.

Žinoma, viena šių bendruo 
menių darbo nepajėgs atlikti, 
bet visos drauge, atrodo, gale pasitarimams ir turbūt neužilgo 
tų. Aišku, šventė vyktų Niaga bus aišku — taip ar ne. Lauk 
roję ir galima drąsiai tvirtinti, sime. Vaivorykštė

kad Lietuvių Dienai — nėra ge 
resnės vietos visoje Kanadoje.

Šių kraštų lietuviai ruošiasi

patarnavimo kreipkitės pas: — 
PRANCKE V1Č1Ų . . . LI 9-4121. 

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

[
II i 1 EI TP real estaete I -' L7 L i LIMITED

KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 
Skyriai visoje Ontarijoje.

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

Geriausius vyriškus ir moteriškus &
kostiumus ir paltus X

siuvatik g

G. PALMER CUSTOM TAILORS |
Geriausia medžiaga S

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. XHamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. $
3 (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. a
§ Sav. G. Palme r-P aliliūnas. $

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
MYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

0.95
0.95
0.90
0.85

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

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

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

i BOULEVARD
RESTAURANT

DOVANŲ SIUSTINIAI | SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalyką persiuntimą

Prašykite mūsą naujo kainoraščio ir kt. informaciją pas

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

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

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

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davanų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W________ Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

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

! ’ 6695 - 35 Ave., Rosemount MONTREAL 36
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Aušros Vartų Bažnyčios pašventinimas ir
didžiausias koncertas Montreaiyje

1) Bažnyčios pašventinimas, kuris įvyks rugsėjo 25 dieną, šį 
sekmadieni. Pašventinimo apeigas atliks

JO EMINENCIJA MONTREALIO KARDINOLAS, 
o per iškilmingas pamaldas kalbės

JO EKSCELENCIJA VYSKUPAS V. BRIZGYS.

AYOJVT5

Po pamaldų iškilmingas pašventinimo aktas 
ir po to 

pietūs salėje.
2) Koncertas įvyks bažnyčios šventinimo išvakarėse, 

šeštadienio vakarą, rugsėjo 24 d., 7 vai. 30 min., 
tuoj po novenos, Aušros Vartą parapijos salėje.

Koncertą išpildo iškilusi žvaigždė jauna lietuvaitė, solistė 

SUZANA GR1ŠKA1TĖ 

ir žinomas solistas
STASYS BARANAUSKAS, 

palydimi muziko Aleksandro Kučiūno.
KVIEČIAME LABAI NUOŠIRDŽIAI VISUS LIETUVIUS Į ŠIAS ŠVENTES. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONAS.

REAL
PRASIDEDA PAMOKOS MOKSLO METŲ ATIDARY 

MONTDEALIO ŠEŠTADIE MAS MONTREALIO ŠEŠTA 
NINĖSE MOKYKLOSE DIENINĖSE MOKYKLOSE.

Dar kartą primenama, kad vi Pereitą šeštadienį (rugsėjo 
sose trijose Montrealio lietuvių 17 d.) 10 vai. visų trijų (Ver 
šeštadieninėse mokyklose (Ver duno, Rosemounto ir Longue 
dune, Rosemounte ir Longue uil) lietuvių šeštadieninių mo 
uil bei Jacques Cartier) pamo kykių mokiniai, mokytojai ir tė 
kos prasideda, tose pat mokyk vai susirinko į Aušros Vartų“

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS ŽINIOS.
Novena. Praeitą šeštadienį A V tą, prašomi pasiimti iš T. Arą 
bažnyčioje prasidėjo Novena nausko korteles. Einantieji Sut.__ _________  ___ ________ _____  __ ~ f
pasiruošti bažnyčios šventini Sakramento turėtų atlikti, išpa jose, kur ir pereitais metais, š. parapijos bažnyčią į mokslo me 
mui. Pamokslas ir pamaldos žintį, priimti šą. Komuniją ir m rugsėjo mėn. 24 d., 9 vai., tų pradžiai skirtas pamaldas, 
kasdien 8 vai. Kitą šeštadieni turėti .Sutvirtinimo tėvą (mer o Jaques Cartier 2 vai. po pie Mokiniai pamaldose dalyvavo 
Novenos pamaldos prasidės 6 gaitės motiną). Sustvirtinimo Tėvai, kurių vaikai pereitais organizuotai, su tautine vėlia 
vai. No-veną veda kun. A. Giau tėvai turi būti katalikai. metais šeštadieninių mokyklų va. Pamaldas laikė ir turiningą
slys iš Čikagos. Iškilmingi pietūs. Po' visų baž nelankė ir iki šiol savų vaikų į pamokslą pasakė svečias iš Či
Parapijos koncertas, šeštadie nyčios pašventinimo ir Sutvirti mokyklą užregistruoti nesusku kagos kun. A. Grauslys. Gaila, 
nį, rugsėjo 24 d., vakare 7.30 nimo pamaldų (rugsėjo 25 d.) bo, gali tai atlikti rugsėjo 24 kad jo pamokslo negirdėjo tie 
vai. po Novenos užbaigimo- pa parapijos salėje ruošiami iškil d. (šeštadienį) atvesdami savo tėvai, kurių vaiki šeštadieninių įvyko nuotaikingas mokyklos sigirdi. Ar nevertėtų lietuvių 
rapijos salėje koncertas. Kon mingi keptų, skanių kalakutų vaikus į artimiausią mokyklą mokyklų nelanko. Laike pamal atidarymas. Mokinius pasveiki bendruomenei ir kitoms lietu 
certe dalyvaus iš Amerikos pa pietūs. Prie įėjimo bus gauna prieš prasidedant pamokoms, du bažnyčioje gražiai giedojo no trumpu žodžiu mok. vedėjas viškoms organizacijoms dau 
garsėję solistai Stasys Bara mi biletėliai, su kuriais galima Mokiniai prašomi į pamokas su patys mokiniai. mok. J. Širka, kun. P. Ažubalis, giau vietinio jaunimo reikalu su
nauskas, Suzana Griškaitė ir bus laimėti gražių ir vertingų sirinkti punktualiai. Tuoj po pamaldų parapijos J- R- Simanavičius ir J. Šulpys. sirūpinti? Klausimas ti’sfrai ver
muzikas Aleksandras KuČiū dovanų. Moterys labai prašo ‘ ‘ ‘ ’ •" " :'~i J"’ ' ~ ”
nas. mos paaukoti kepsnių ir kitų
Bažnyčios pašventinimas. Sek dalykų pietums. Pietų pajamos 
madienį, rugsėjo 25 d., AV nau skiriamos naujos bažnyčios sko 
jos bažnyčios pašventinimas. 
Šventinime dalyvaus mus la 
bai mylintis Montrealio Kardi 
nolas Leger, J. E. vysk. V. Briz 
gys ir daug kitų liet, kunigų iš 
Kanados ir Amerikos. Pašventį mūsų parengimuose . 
nimo pamaldos prasidės 10,30 Mokinių Mišios. Sekmadie 
vai. Pasikeitus vasaros laikui i niais, 10 vai., kaip pernai, taip 
žiemos laiką, pamaldos prasi ir šiemet, bus mokinių mišios, j 
dės valandą vėliau. kurias tėvai ir mokiniai labai
Sutvirtinimo Sakramentas. Baž kviečiami atsilankyti, 
nyčios pašventinimo proga J. 
E. vysk. V. Brizgys suteiks Su 
tvirtinimo Sakramentą. Tie, ku 
rie nori priimti Sut. Sakramen

loms apmokėti.
Visi montrealiečiai, Kanados 

ir Amerikos lietuviai nuošir 
džiai kviečiami kuo skaitlingia 
usiai atsilankyti pamaldose ir

PRADĖJO PAMOKAS 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

JAUNIMO REIKALU
Toronte gyvena daug lietu

Toronto lietuvių Maironio vių jaunimo, kuris auga seniau 
vardo šeštadieninė mokykla į Kanadą atvykusių lietuvių šei 
šeštadienį pradėjo mokslo me mose. 
tus. Pirmą mokyklos dieną už 
siregistravo 174 mokiniai. Ti 
kimasi, kad dar daugiau naujų vietinio jaunimo' organizavimu 
mokinių lankys lietuvišką mo buvo užsimoję, rodos, pranciš 
kyklą. Po mokinių pamaldų konai. Bet dabar jau ilgas Jai 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje kas kai apie tą veiklą nieko ne

Šio jaunimo įjungimu į 
lietuvišką veiklą labai mažai 
kas daroma. Gerokai anksčiau

Advokatai
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., 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; j 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namą 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.:PO 6-9964.!

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir ft 
AUSŲ SPECIALISTAS ft 

ir C H I R U R G A S ft
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. ! 
Tel.: FR 7684. EX 8822 į i

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel: CH 7236.

j^^XNKeSI NL REDAKCIJOJ salėje vyko mokslo metų atida Po trumpos meninė dalies, mo 
atvykęs iš Brazilijos muzikas, 
klarnetistas ir chorvedys, Alek. 
Ambrozaitis, kuris su šeima įsi 
kūrė Montreaiyje ir tikisi gauti 
darbo savo specialybeje, Mont 
realio radiofono orkestre. P. 
Ambrozaitis ta proga ]
Padiekil- ^dnJUS1-rnS J° ir P- Beleckas. Po to- kalbėjo la naudosis A. Rinkūno vadove 
atsikelti iš Brazilijos. Padėka ... . •„ _ , , i.-„ „„ne
įdėta skyrium.

P. A. Ambrozaitis, jeigu bū 
tų reikalas, yra pasiryžęs suor 
ganizuoti Montrealio lietuvių 
chorą, kad jo nereiktų skolintis 
iš kitų, mažiau skaitlingų, lietu 
vių kolonijų.

P. A. Ambrozaitis Brazilijoje

tas lietuvių visuomenės dėme 
šio!

BRONIUS MARIJOŠIUS 
iš Joint namų pardavimo įstai 
gos šią savaitę perėjo dirbti ka 
ip namų pirkimo - pardavimo 
agentas į didžiausią Toronto 

ILS, rSUSieS >u po H■ td!

OL 3516.
ATPIGINO NUOMĄ

Patirta, kad ukrainiečių sa 
lės vodovybė sumažino nuomos 
kainą už UNF salę. Iki šiol už 
šeštadienius reikėdavo mokėti 
po 200 dol., nuo dabar — tik 
150 dol. Pastebėtina, kad UN 
F salę dažnai nuomoja įvairios 
liet, organizacijos.

rymo aktas.Mokslo metus atidi kiniai buvo pavaišinti, o po to 
rė Kultūros Fondo Įgaliotinis

.’ Montreaiyje Stp. Kęsgailą. Po 
ir P. Beleckas. Po to kalbėjo 
tų“ parapijos klebono pareigas 
Tėvas J. Aranauškas SJ ir visi 
trys mokyklų vedėjai; pp. B

—vyko gražus jaunimo pobū 
vis, kuriame mokytojai moki 
nius pamokino liet, žaidimų ir 
ratelių. Mokyklos tėvų susirin 
kimas įvyks spalio 2 d. sekma 
dienį, Šv. Jono Kr. salėje tuo

(Aušros Vartai)
KLCT PREZIDIUMO

ir KLT Montrealio skyriaus 
Valdybos posėdis šaukiamas dirbo orkestruose ir Sao Paulio 
„NL“ redakcijoje penktadienį, mieste vedė lietuvių chorą, ku 
rugsėjo 23 d., 8 vai. vakaro. Da ris buvo įvertintas ir brazilų 
lyvavimas būtinas. spaudos kaip labai geras cho

LIET. AKAD. SAMBŪRIO ras. P. Ambrozaitis, apsižiurę
NARIŲ ŽINIAI. jęs Montrealy, yra įsitikinęs, 

Rugsėjo 23 d., penktadienį, 8 daf
vai. vak. Berri gatvės mokyklo 
je įvyks Lietuvos Akademinio 
Sambūrio susirinkimas. Bus K. 
Veselkos paskaita organizaci 
niais sambūrio klausimais ir 
svarbūs pasitarimai stipendijų 
fondo ir artėjančio' vakaro rei 
kalais. Narių dalyvavimas būti 
nas. V-ba.
PAKRIKŠTYTA Jono ir Nata 
lijos Vasiliauskų dukrelė Aldo 
na - Marija.

liu „Kregždute“, kuris galima 
įsigyti šeštadieniais pas mokyk 
los vedėją.

ŠV. ANDRIEJAUS 
liuterionių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, rugsėjo 25 
d., naujai nustatytu laiku — 1 
vai. po pietų, lietuvių pamal 
dos. Pamokslas skiriamas Jau 
nimo Sekmadieniui.

Kt*i. dr. M. Kavolis. 
SUTUOKTI Išganytojo (Re 
deemer) liuteronių bažnyčioje, 
lietuvių parapijoje, Leopoldas 
Algimantas Vaitkevičius ir Ni 
jolė Reda Šalkauskatė. Sutuo 

na) ir Dr. J. Kaškelis. P. Piktši kė kun. dr. M. Kavolis, 
lingienė NL redakcijoje įsigijo 
..Didžiąją virėją“, o p. Kaškelis

llietuviškoms vargo mokykloms 
Vokietijoje remti Komisijos pir 
mininkas Pr. Šimelaitis, ragi 
nęs šeštadieninių mokyklų mo 
inius susirašinkėti laiškais su 
pasilikusiais Vokietijoje lietu 
vių vargo mokyklų mokiniais ir 
jų moyklų išlaikymui, adk ir 
simboliškai, kas savitę paauko 
ti nors ir 5 et.

Po akto įvyko bendras šešta 
dieninių mokyklų mokytojų po 
sėdis-pasitarimos.

VIEŠĖJO MONTREALY
Iš Toronto buvo atvykę pp. 

Piktšilingįų šeima (savo maši

VISOJ KANADOJ VYKSTA 
ŠALPOS VAJUS — 

AUKOKIME!

N A MŲ DAŽYMA S 

kreiptis tel. LA 6-2084.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351 
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

daug geresnį chorą, nes čia yra 
labai gerų balsų.

GRĮŽTA IŠ EUROPOS
P’ Bulotienė,^kelis menesius sutvarkė reikalus dėl knygos, 

" jau į§jeįsta) — tai „Romu
nizmas be baukės“, kuri jau pa 
leista knygų rinkon. Tai yra 
vertingas leidinys, naudingas 
kiekvienam, kas nori pažinti ko 
munizmą arba nori gauti rimtų 
argumentų. Knyga gaunama

viešėjusi Paryžiuje ir plačiau 
pavažinėjusi po Europą, rugsė 
jo 25 dieną rytą jau bus Mont 
realio uoste su 4 sūnumis ir 
dukra Veronika, kuri pirmą kar 
tą atvyksta j Kanadą.

MONTREALYJE VIEŠI _ . _ _
iš Hartfordo p. Balčiūnas, mū P»s( Platįntojus ir „Nepr. Lietu 
sų montrealiečio i_________
K. Balčiūno brolis.
SUSILAUKĖ po sūnų pp. Mi 
koliūnų ir pp. Motuzų šeimos. 
Motinos ir naujagimiai sveiki ir 
linksmi.

inžinieriaus vos“ redakcijoje. Jos kaina tik 
tai Idol. 50 et.

Svečiai iš Toronto, paviešėję 
Montrealy, išvyko dar aplanky 
ti sostinės Ottawos, pakeliui ap 
lankyti dalininkus Tamošaičius 
ir tiktai po to grįžti į Toronto.
AUGA SLA MONTREALIO 

KUOPA
Žmonėms vis daugiau įsitiki

REIKALINGA
sumani prityrusi moteris ar 

mergina namų ruošai naujame nant, kad SLA organizacija yra 
moderniškame name. Namuo naudinga, kaip draudos nuo Ii 
se yra indų plaunama mašina, gų ir nuo nelaimių, daugiau pra 
skalbimo ir džiovinimo mašinos, dėjo stoti į Montrealio SLA

Atskiras kambarys ir vonia, kuopą. Dabar 123 Montrealio 
Šeimoje 1 vaikas (3 metų) ir SLA kuopa turi jau 50 narių.
du suaugę. Turi mėgti vaikus Yra ir daugiau pasiryžusių jon 
ir būti labai švari darbininkė, stoti. Visi, kas norėtų gauti sm 
Rfet'kia šĮek tiek kalbėti bei ulkių apie SLA organizaiiją ži 
suprasti angliškai. Geras atly nių, prašomi kreiptis telefonu 
ginimas tinkamam asmeniui. 
Reikalingos rekomendacijos.
.. Teirautis tel. EL 1495.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
Rosemounte.

Teirautis tel. CL 4279
REIKALINGI
PARDAVĖJAI

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vt.
(pagal su si tari n'-'

Dr. A. Pncevicius
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 11-2 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

t WELLANDO TAUTOS FON DO ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešame, kad skelb vai. vak., 163 Hougar St., Wei 
tas Wellando Tauto-s Fondo landė, Ont.

kuopos susirinki Atstovybės parengimas rugsėjo Apylinkės organizacijos pra 
mas.’.ga?įmas daIykas ’ su P^a mėn. 2 4d., 163 Hagar St. Wei šomis į auiščiau minėtą datą 
nešėju iš centro, kurio atvyki jande, Ont. dėl susidėjusių ap atkreipti dėmesį ir minėtą die 
mu rūpinamasi. linkybių, neįvyks. ną parengimų nedaryti.
LANKĖSI MONTREALYJE Tas pat parengimas nukelia Wellando Tautos Fondo 
ir „Nepr. Lietuvos“ redakcijo mas i lapkričio mėn. 5 d., 6 Atstovybė.

baldų ir namų reikmenų krau je svečiai! įš Waterburio r- cvrAirT,,, WAIZADAO D,BM,MIWAį

uskas, kurie pasipasakojo apie Spalio 1 d., 6 vai. vak. Ville p. A. Lymantas staiga buvo su 
lietuvių gyvenimą Waterbury Lasalle Golfo klube bus jūros sirgęs ir, paguldytas ligoninėn, 
je ir apsilanymo proga „Nepr. skautams paremti vakaras. Nu tuojau buvo operuotas. Po ope 
Lietuvai“ paermti paaukojo po matoma meninė programa ir šo raciojs p. Lymantas jau sveiks 
2 dolerius. Red. už tai svečiams kiai. Įėjimas 1 doleris. Plačiau kta.
nuoširdžiai dėkoia sekantį kartą MIRĖ penktadienio naktį Bro

_ T iftiiviii niK-Moc SUSITUOKĖ Ona Jonikaitė ir nislava Indrelien<ė, pp. Jurų se 
jliliuvių dilimui Vyt. Gyvis. Pokilis vyko lenkų nutė. Palaidota pirmadienį per 

ruošimo komitetas turėjo posė salėje, kur dalyvavo apie 209 AV bažnyčią.
dj, bet praėjusios L. Dienos re asmenų. Taipgi susituokė Ch. KUNIGAS A. Vilkaitis yra at 
zultatų dar nesuvedė. Yra nu Guzevičius su Uršule Gurklyte. vykęs į Montreal}, Aušros Var 
matomas dar vienas Komiteto Vestuvių pokilis buvo lenkų sa tų bažnyčios šventinimą, ir gali 
posėdis, kuris tikimasi sudarys Įėję Ville Emarde, dalyvavo mas dalykas, į kunigų suvažia 
jau galutinį balansą. per 200 asmenų. vimą .

HĖ 5956 į Mykilą Juodviršį, 
jis yra kuopos organizatorius. 
Yra numatomas platesnis SLA 
Montrealio

Grosery biznis su nauju namu
Ville L. Salle. 6-šių kambarių Daia? « namų reikmenų krau je sveciav >8 wureruurio r- Q SKAUTU VAKARaCmLRD IOS PIRMININKAS ų tuveje. Teirautis 1109 Dccarie Antanas Igaunis ir VI. Janusa 3KAU1Ų VAKAKA5 MLBU.JU5 rlKMlINlNKAo

Kreiptis pas mūsų atstovą4_ — M _ K1 7-ODlO

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

Renė TALBOT 
Advokatas

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

PARDUODAMI 
KALAKUTAI

Masevičių ūkyje, 20 mylių 
pietus nuo Montrealio, prie 47 
kelio, (tarp Chambly ir St. 
Jean) vietovėje „T a 1 o n“. 
Užsakius pristatome į namus 

kiekvienu laiku.
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