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LIETUVAz

INDEPENDENT

Politinių Įvykių savaitė
VENGRUOS VADŲ NUžU DYMAS SUKRĖTĖ 

VISĄ ŽMONIJĄ
Visa žmonija pamatė, ko

Praėjusią savaitę Vakarų pa 
šaulį pasiekusios žinios, kad 
sovietai, garantavę Vengrijos 
sukilimo metu ministerių pir 
mininkui Imre Nagy saugumą, 
nežiūrint nieko nužudė, sukrė 
tė visą žmoniją, — pareiškė 
JAV prezidentas Eisenhowe 
ris.
NUŽUDYTAS NE TIKTAI 
NAGY, BET IR SAUGUMO 

MINISTER1S,
pulk. Maleter, kuris buvo nu 
vykęs su rusais tartis del jų ka 
riuomenės atitraukimo iš Ven 
grijos.

Kaip žinoma, L Nagy, Rusi 
jos kariuomenei malšinant ve 
ngrų laisvės sukilimą, buvo pa 
sitraukęs į Jugoslavijos atsto 
vybę, kaip kardinolas Mindsen 
ty į JAV atstovybę. Bet sovie 
tai kvietė Nagi į pasitarimus ir 
garentavo jam saugumą. Deja, 
ir Nagy ir Maleter, suėmė ir 
nužudė.

Po tokių faktų ir akli mato, 
KO VERTI KOMUNISTŲ 
ŽIDŽIAI IR SUSITARIMAI.

Dėl šių faktų Vakarai jau 
rimčiau suabejojo ir dėl „viršū 
nių“ konferencijos. Šis sovie 
tinis banditizmas jau išeina iš 
civilizuotų tautų veiksmų ii 
bų ir primena tuos laikus, kai 
viešpatavo klasta. Tai yra tie 
„viduaramžiai“, kuriuos sovie 
tai keikia ir žemina.

Bet Maskva dėl nieko nesi 
varžo, nes visos priemonės 
geros. Todėl ir Libane, kurį or 
ganizuotai puola Maskvos 
ntai iš Egipto ir Synjos 
sės, 
TEBEVYKSTA KOVOS

LAISVĖS IŠLAIKYMĄ, 
kai ta pati Maskva, palaikyda 
ma savųjų jėgų įsiveržimą, gr 
asina „savanoriais“ Amerikai,

age
PU

UŽ

vertas bolševikų žodis, 
pažadėjusiai palaikyti teisėtą 
tvarką,

NERAMUMAI KIPRE 
TĘSIASI.

Anglija pasiūlė kompromi 
są — graikų ir trukų autono 
miją, bet sukilėliai nesutinka 
priimti.

Truputį į tvarką einama ir 
apsiraminama šiaurinėje Airi 
koje.

De Gaulle, protingai ir rim 
tai politikuodamas, laimi taiką.

PRANCŪZIJA SUSITARĖ 
SU TUN1SIJA

dėl Prancūzijos kariuomenės 
atitraukimo iš Tuniso. Bendrai, 
De Gaulle vyriausybė labai 
rimtai susirūpinusi Prancūzi 
jos būsenos tvarkymu ir geri 
nimu. Dabar vyriausybė siun 
čia savo spec, 
sas didžiąsias 
ma visur rasti 
mos.

Tuo tarpu 
CHRUŠČIOVAS JAU EINA 

Į SUNKUMUS.
Savo partijoje jis turi didelę 

opoziciją, kuri jį, anksčiau ar 
vėliau, gali išversti iš diktato 
riaus kėdės.

Bendrai, sovietinis gyveni 
mas, gyvendamas nesklandu 
mus ir jausdamas darbo žmo 
nių nepasitenkinimą,

DARO NAUJUS 
EKSPERIMENTUS.

Naujame kompartijos cent 
ro komitete nutarta daugiau de 
rintis su Vakarų ūkine siste 
ma: nutarta kolūkiečiams už 
darbą atlyginti ne produktais, 
bet pinigais. Be to, iš kolchozi 
ninku produktus supirkinėti 
neva „konkurencinėmis“ kai 
nomis, tiktai tas kainas nusta 
tys... pati sovietų valdžia. Tuo 
būdu sovietai 
Ameriką. . .

įgaliotinius į vi 
valstybes. Nori 
draugu ir para

nori pralenkti

ĮSPŪDINGAS BIRŽELIO TRĖMIMŲ
Sugiedota Marija, Marija ir 

Lietuvos himnas bei Amerikos 
himnu pamaldos baigtos. Jos 
buvo labai įspūdingos.

Po to Town Hall vyko minė 
jimas, kur kalbėjo žinoma de 
mokratė Edna F. Kelly, kuri 
užakcentavo, kad Lietuvos, 
Latvijos, Estijos pavergimas 
yra įspėjimas visam laisvam pa 
šauliui. Priimta perskaityta V 
LIKo pirm. dr. Trimako rezo 
liucija UNui, reikalaujant lais 
vės. Sekė visų 3 tautų koncer 
tas ir himnai. New York Ti 
mes, New York Tribune, ap 
rašė plačiai minėjimą ir kiti 
laikraščiai.

MINĖJIMAS,
Yorke birželio 15 d. 
ruošė lietuviai, lat 
bendrai, lietuviai va 
vai. p. p. įvyko pa

vyko New 
Minėjimą 
viai, estai 
dovavo. 4
maldos St. Patrick katedroje, 
kur susirinko apie 1000 daly 
vių — tai buvo diena maldos 
už Lietuvą ir kitas pavergtas 
tautas. Įeinat buvo dalinamas 
tekstas lietuvių ir anglų kalbo 
mis. Pamaldas laikė prel. Kel 
mėlis, asistuojamas daugelio 
kunigų. Priesaikę lietuviškai 
skaitė kun. Kl. Pakalnis, ang 
liškai pamokslą gražų su Lietu 
vos istorija"* ir kančiom sakė 
Most. Rev. Flannelly.

MOLSONAS ORGANIZUOJA MONTREALIO LIGONI 
NĖMS PAGALBĄ

švietė Victorijos ligoninės di 
rektoriuos dr. Turner. Jis pra 
šė majorą rimtos pagalbos. Pa 
rama skaičiuojama milionais 
dolerių.

Ligoninių šauksmui įkandin 
iniciatyvos ėmėsi „Molson“ ai 
aus voryklos. Šiomis dienomis 
Molsonas savo bravoro priėmi 
mų salėje sukvietė Montrea

Montrealio ligoninės verčia 
si iš savo pajamų. Bet išlaidos 
nuolat auga, nes brangsta ir iš 
laikymas ir gydymas. Paskuti 
niai metai Montrealio ligoninė 
ms yra sunkūs. Tuo susirūpi 
nę ligoninių direktoriai šaukė 
si pagalbos pas miesto bur 
mistrą, Senatorių Fournier, 
kuriam ligoninių būseną nu

Kūrėjui - Savanoriui

JUOZUI LUKOŠIŪNUI,
dėlei Jo tėvo tragiškos mirties Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos Montrealio 

skyriaus nariai ir Valdyba.

LITHUANIA
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Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

LIŪDNOS SUKAKTIES MINĖJIMAS
Birželio 14 d. Chicagos lie 

tuviai, susirinkę į Marijos 
augšt .mokyklos salę, prisimi 
nė siaubinguosius birželio įvy 
kius. Čia ilgesnes kalbas paša 
kė Lietuvos konsulas Chicago 
je dr. P. Daužvaidis, ALT’o 
sekr. dr. P. Grigaitis ir G. Gal 
va. %

Dr. P. Daužvaidis savo žo 
dyje sakė daug nekalbėti, bet 
dirbti. Kalbėtojas sakė, jog 
sovietai privalo atstatyti laiką 
bei teisinę padėtį su savo kai 
mynais, o jei ne tai jų kalbos 
bus tušti burbulai.

Po paskaitų buvo priimta re 
zoliucija, kuri pasiųsta J. A. 
Valstybių prez. Eisenhowe 
riui ir kitiems augštiems vals 
tybės pareigūnams. Minėjimo 
pabaigoje duota meninė dalis, 
išpildyta moksleivių ansamb 
lio, vyrų kvarteto Gintaro ir 
sol. D. Stankaitytės.

Bendras pabaltiečių minėji 
mas įvyko Morrison viešbuty 
je, kur lietuviai irgi gausiai da 
lyvavo. Čia pagrindinę kalbą 
pasakė dr. P. Daužvardis. 
Taip pat buvo ir meninė dalis.

Šiuos abu minėjimus apra 
šė didžioji Chicagos spauda, 
įsidėdama ištraukas iš kalbėto 
jų paskaitų.
• Antanas Rudis, „The Rock 
well Engineering Co. prezi 
dentas, yra išrinktas

JONINIŲ
Joninių minėjimo 

Montrealy giliau ir 
įleidžia šaknis. Jas, 
papročiu, mini lietuviai, 
viai Jonines laiko įvena iš di 
žiųjų tautiniu švenčių.^ Bet ir 
prancūzai dabar varo net akci 
ją už tai, kad Joninės būtų pi i 
pažintos valstybine švente, kai 
tautine švente jie Jonines se 
niai laiko.

Montrealio prancūzų,
Šv. Jono draugijos iniciaty

Managers Club“ direktoria 
tan.
• Amerikos Lietuvių Medikų 
žmonų draugija Chicagoje 
„Lituanus” žurnalo paramai 
paukojo 28 dol.
• Cicero augšt. lituanistikos 
mokykla birželio 14 d. išleido 
pirmąją abiturientų laidą — 4 
jaunuolius.
• Birželio 28 — liepos 6 d. d. 
netoli Sayer, Mich., Warren 
Dunes State Park, (apie 70 
mylių nuo Chicagos) įvyks 
VIII akademinė vasaros sto 
vykia.
• Tėvų saleziečių berniukų sto 
vykia atidaryta birželio 22 d. 
„Šiluvoje“, prie Leder Lake, 
Ind. Šioje vietoje birželio 15 d. 
įvyko naujos koplyčios pašven 
tinimas ir Cicero jaunimo iš 
kyla. Iškilmėse dalyvavo vysk. 
V. Brizgys ir „Dainavos“ cho 
ras.
• P. Petruitis iš Windsor, 
Ont. atvyko ilgesniam laikui į 
Chicagą. Jis yra veiklus spor 
to darbuotojas ir šiuo metu už 
ima Vid. Vakarų sporto apyg. 
komiteto pirmininko pozicija.
• Nemažas būrys Chicagos lie 
tuvių sportininkų (iš LFK Li 
tuanicos ir LSK Neries) daly 
vans VIII Š. Amerikos liet. sp. 
žaidynėse, kurios įvyks liepos 
4—5 d. d. New Yorke.„Export

MINĖJIMAS MONTREALYJE
tradiciaj

plačiau
Lietuvos

Lat

į lio tautinių grupių atstovus 
pasitarti, kokiu inašu tautinės 
grupės galėtų prisidėti prie pa 
galbos organizavimo Montrea 
lio ligoninėms. Į kvietimą atsi 
liepė 14 tautybių, kurios at 
siuntė savo atstovus.

„Molsono“ direktorius p. 
Molson, talkinamas p. Flemi 
ng, padarė pranešimą apie li 
gonių padėtį ir suminėjo, kad 
„Molson“ įmonės imasi inicia 
tyvos suorganizuoti Montrea 
lio ligoninėms bent 12 milionų 
dolerių pašalpą. Jis prašė tau 
tybių atstovus del to pasiūly 
nio pasisakyti ir iškelti projek 
tų, kaip tautybės, tautinės ma 
žtimos, galėtų prie tos akcijos 
prisidėti.

Mitingas užtruko ilgėliau ir 
daugelio buvo padaryta siūly 
mų. Galutinai klausimo neišsp 
rendus, apsistota prie kun. 
Boldyriovo pasiūlymo suruoš 
ti ligoninių naudai tautybių 
koncertą, gal Forume, kur bū 
tų sutraukta masė žmonių ir 
padaryta ligoninių naudai rink 
liava.

Iniciatorius išrinktas tuo 
reikalu tartis su Molsono ir 
tautybių atstovais ir sudaryti 
konkretų pagalbos planą.

Be ko kita, ta pačia proga 
buvo iškelta mintis tautinėms 
mažumoms sudaryti bendrą 
koordinacinį komitetą, kuris 
daugeliu atvejų galėtų vaidin 
ti svarbų vaidmenį. Ir šis klau 
simas yra perduotas iniciato 
riams.

Molsono įstaiga, žinoma, su 
kviestuosius pavaišino gjeria 
tįsiu savo alum. \Lietuvos \

(nacionalinė t 
M.Mažvydo I 
\bibliortk*,

va, birž. 24 d., daroma didžiu 
lė eisena per miestą. Šv. Jono 
draugija šventei organizuoti 
buvo sukvietusi specialų susi 
rinkimą, kurin buvo pakviesti 
Montrealyje esančių tautybių 
atstovai. Dalyvavo 16-kos tau 
tybių atstovai. Tautybes pa 
kviestos eisenoje dalyvauti ir 
pasirodyti savo tautine forma.

Montrealio lietuviai, 
tęsdami Joninių tradiciją, taip 
pat minėjo Jonines.

KLKMD-ja Aušros Vartų 
salėje šeštadienį suruošė Joni 
nes, kuriose dalyvavo pilna sa 
lė publikos. Pirmininkei p. Zu 
bienei iškilmę atidarius, ją ve 
dė P. Lukoševičius. Jonės ir 
Jonai buvo susodinti prie vie 
no stalo. Buvo sveikinimai, 
ypač originalų sveikinimą pa 
darė MLJ9 aktoriai parapijos 
klebonui Tėvui J. Borevičiui. 
B. Pūkelevičiūtės eilėraščiai 
paldėjo daug dovanų ku 
rios susikrovė į didelį krepšį. 
Labai šiltai sutiktas A. Alisaus 
ko pasiūlymas telegrama pa 
sveikinti parap. kūrėją kun. 
dr. J. Kubilių. Gražiai giedojo 
muz. Ambrozaičio vedamas 
choras.
Joninių išvyka už Montrealio 

Varpininkų klubo 
įvyko pp. Girinių 
La Plane. Suvažia 
mašinų. Gražiame, 
miške, susirinkusio

LVL ir 
iniciatyva, 
ūkyje prie 
vo apie 30 
kvapniame 
ji taip tiktai praleido dieną Jo 
ninių 
mėlio 
kas J. Malaiška paskaitė orgi 
nalų, su gera humoro doze, Jo 
ninėms pritaikytą eilėrašti - sv 
eikinimą. P. Čermšovas diriga 
vo ekspromtinį chorą, p. Jan 
kui grojant akordeonu, vyko 
šokiai,, skambėjo dainos, laikas 
buvo įvairinamas loterija, pa 
šnekesiais ir kūrenosi Joninių 
laužas.
• Dailininkas p. Jezerskis iš 
Venezuelos lankosi Kanadoje. 
Šį savaitgalį jis buvo Montrea 
lyje. Dalyvaudamas joninių va 
karienėje, jis buvo pasveikin 
tas ir pats pasveikino Montre 
alio lietuvius Venezuelos lietu

ženkle. Montiealio Sei
Prezidiumo Pirminin
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Mūsų mielus bendradarbius-talkininkus,

ERTĄ ŠULMISTRAITĘ IR JONĄ MARTINAITĮ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime laimingo ir gražaus šeimyninio gyvenimo.

,N. L.” Redakcija ir Administracija.

SUJUDIMAS PJT RYŠIUM SU ŽUDYNĖMIS 
VENGRIJOJE

Ryšium su 1956 metais va 
dovavusių Vengrijos tautinei 
revoliucijai prieš sovietus as 
menų: buv. min. piim. Imre 
Nagy, krašto apsaugos min. 
gen. P. Maleter ir kelių kitų 
vadų sovietinėmis žudynėmis, 
PJT griebėsi energingų žygių 
Jungtinių Tautų ir laisvojo pa 
šaulio vyriausybių sąžinei pa 
veikti, kad pajustų savo atsako 
mybę ir pavartotų realias prie 
mones sovietinėms žudynėms 
sustabdyti.

PJT pirm, telegramomis at 
sišaukė į laisvojo pasaulio vy 
riausybių galvas ii delegacijas 
Jungtinėse Tautose, i Europos 
patariamojo Seimo pirmininką 
ir įžymiuosius politikus, kad 
darytų įtakos sukviesti JT ne 
paprastą sesiją ir Sov. Sąjun 
gą bei jos satelitus pašalintų 
iš JT, kurių Chartą jie taip 
brutaliai laužo. Specialia tele 
grama Britanijos, J V ir Pran

cūzijos vyriausybių galvoms 
PJT kviečia jas atsiriboti nuo 
bet kurių derybų su Maskva 
dėl vadinamos „viršūnoų” kon 
ferencijos. Kita specialia tele 
grama popiežius PJT prašo 
mas pakelti savo balsą prieš 
sovietų žudynes pavergstuose 
kraštuose.

Birželio 18 d. New Yorke 
PJT patalpose Įvyko viešas P 
JT Bendrųjų Reikalų Komisi 
jos posėdis, dalyvaujant dau 
geliui tautinių delegacijų na 
rių ir amerikiečių spaudos 
tovams. PJT pirmininkas 
švietė, kokie ligšiol PJT
giai padaryti dėl Vengrijos. 
Politinės kom. pirm .V. Sidzi 
kauskas pasiūlė rezoliuciją, ku 
rioje reikalaujama sukviesti 
nepaprastą JT sesiją, kad iš 
mestų Sovietų Sąjungą ir jos 
satelitą Vengrijoje iš JT ir nu 
statytų kolektyvias sankcijas 
už nevykdymą JT nutarimų 
dėl Vengrijos.

ats

zy

Rusai atsiuntė 20

mokyklų Montrea 
priemiesčiuose, dėl

vių vardu. P. Jezerskis Vene 
zueloje dirba didelėje kompa 
nijoje, bet dėl klimatinių są 
lykų nori persikelti į Kanadą 
ir dabar tuo tikslu daro žygių.
• Gydytojų kongresas, tarp 
tautinis, Montrealyje prasidė 
jo sekmadienį, birželio 22 d. ii 
tęsis iki birželio 28 dienos. 
Kongrese dalyvauja moterų ir 
vaikų ligų specialistai iš 54 
valstybių, 
gydytojų.
• Trūksta 
lyje ir jo
ko dalis vaikų negalėisanti pa 
tekti į mokyklas, todėl patar 
tina tėvams, kurie turi mokyk 
linio amžiaus vaikų, iš anksto 
susirūpinti mokyklomis.
• 380 neregių Įsiregistravo 
Quebeco aklųjų institute, kurį 
prašo įstatyti jiems akis, o In 
stitutas pajėgė suteikti regėji 
mą tiktai 40-čįąi asmenų.
• Prancūzų kalbos vasariniai 
kursai prasidėjo Montrealio 
mieste daugelyje vietų. Kas 
nori pramokti ar pagilinti pran 
cūzų kalbos mokėjimą, gali su 
žinoti apie sąlygas telefonu 
LA 5-6311.
• 40 mašinų vairuotojų suim 
ta per savaitę už vairavimą 
girtame stovyje ir 400 nubaus 
ti už nesilaikymą susisiekimo 
taisyklių.

SEKANTIS NL NUMERIS 
BUS PRIEsATOSTOGINIS

Šiemet NL darbininkai atos 
togaus nuo liepos 5 iki liepos 
13 dienos imtinai. Kas turi sku 
bių skelbimu, prašome siusti 
šiam numeriui.
• Marija Lenktienė paaukojo 
AV bažnyčiai užtiesalus vine 
ms trims bažnyčios altoriams.
• Sekantį sekmadienį bažny 
čia švenčia didžiųjų apaštalų 
Petro ir Povilo šventę.
Ekskursijos į Vakarus baigtos.

Buvo pradėtos iš Rusijos ir 
jos pavergtų kraštų ekskursi 
jos į Vakarų valstybes. Tačiau 
metų laikas parode, kad tos 
ekskursijos Rusiojs diktatūrai 
nenaudingos. Nors ekskursan 
tai parenkami tiktai ištikimi 
Maskvos diktatūrai, bet ir iš 
jų vienas kitas pakeliui nuby 
ar. Dar blogiau, kai ir tie išti 
kiemieji sugrįžę privačiai pasi 
pasakoja, kad Vakaruose ne 
taip jau bloga, kaip diktato 
riai įtaigoję. O tos žinios plin 
ta žaibo greitumu ir žmonių 
masėse sukelia didesnį nepasi 
tenkinimą diktatūra. Todėl 
šiemet eukskursijų aju kaip ir 
nėra. 1 satelitus dar išleidžia. 
Leidžia ir Rusijos pasieniais 
trainiotis, bet ne į tolimesnius 
Vakarus.
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Melagystėms išaiškinti
NE TIKTAI „SUKRUVINTŲ RANKŲ NEPASLĖPTI“, 

BET IR MELAGYSTĖMIS TIESOS NEPRIDENGTI
Lietuvos okupantas, padeda 

mas lietuviškųjų pataikūnų, vi 
siškai susipainiojo, bet laikyda 
tnasis „rytų demokratijos" me 
todų, bando kontrataką ir net 
ofenzyvą. Tat Lietuvos oku 
pantui mes padėsime išsinarp 
lioti iš tų voratinklių, kuriuos 
na jis pateko.

Istorija trumpa. Kanadiečių 
bolševikų „delegacijos" pirmi 
ninką, J. Lesevičių, Lietuvos 
okupantas ar jo lietuviškieji 
pataikūnai, painformavo, kad 
Pirčiupio egzekucijoje daly 
vanta „ir parsidavėlių lietuviš 
kų buržuazinių nacionalistų 
rankos". Lesevičius, taip rašy 
damas galėjo faktiškos tiesos 
nežinoti. Todėl „Nepriklauso 
ma Lietuva" 1957 m. Nr. 51- 
52 (261-262), remdamasi vi 
siškai teisingu ir objektyviu 
Ant. Kuriuko straipsniu, tilpu 
siu Vilniaus „Švyturyje“ 19 
57 m. sausio 15 d. Nr. 1(193), 
atrėmė J. Lesevičiaus teigimus 
ir pastatė klausimą: kas gi ra 
šo neteisybe — J. Lesevičius, 
ar „Švyturys“? Dėl šio Lietu 
vos okupantui susidarė labai 
kebli ir nemaloni padėtis. Lie 
tuvos okupantas atsidūrė „iš 
plukdytas į tyrą vandenėlį", 
kuriame ir aklos žuvies nepa 
gausi. . .

Bet kaip įprasta visiems im 
perialistams, Lietuvos okupan 
tas, turėdamas pasirodyti tei 
singu, prieš savo „ištikimuo 
sius" ir prieš mulkinimui ir 
melagystėms negalinčius atsi 
spirti Lietuvos gyventojus, su 
galvojo išeitį — ne tiktai „atsi 
kirsti“, bet ir pulti. Tuo tikslu 
„Švyturys“ 1958 m. balandžio 
15 d. Nr. 7(223) įsidėjo aju pa 
mokyto enkavedisto A. Šilinio 
straipsnį (Pirčiupis kaltina), 
kuris lyg nejučiomis, lyg pri 
puolamai, Pirčiupio egzekuci 
jai duoda jau naują interpreta 
ciją, ir kad tai atrodytų tikra, 
savo straipsnį „iliustruoja" 
Eišiškių policininkų nuot 
rankomis, lyg tas turėtų būti 
aiškiu įrodymu, kai tuo tarpu 
net parašai rodo, kad tie poli 
cininkai buvę Eišiškių polici 
ninkai ir Pirčiupio egzekucijoj 
nedalyvavę. Mes pridėsime, 
kad kai kurie jų ir dabar tar 
nauja Lietuvoje. Bet, nesunku 
suprasti, kad Lietuvos okupan 
tas ir ištikimieji jo tarnai — 
„raudonieji naciai“, neturėda 
mi kuo „apšviesti“ kanadiškų 
ių „delegtaų" ir neturėdami 
faktų, kuriais galėtų pakaltin 
t i ir apjuodinti Kanados atei

vius, „tveriasi, kaip skęstantis 
šiaudo“, bet kokio melo, todėl, 
kad ir netiesiogiai, bet kaltin 
darni „buržuazinius nacionalis 
tus", tuo pačiu nori mesti ap 
kaltinimą naujiesiems Kana 

dos ateiviams. Logikos, žino 
ma, nei už pusę skatiko nėra. 
Nes jeigu kas iš mūsų dėl to 
būtų kaltas, tai itesiai būtų ir 
pasakyta, ir pavardės nurody 
tos, o nesidangstyta prasima 
nymais ir melais.

Išvedę Lietuvos okupantą ir 
jo tarnus į „tyrą vandenėlį" 
dėl Pirčupio, ir dabar pasaky 
sime teisybę dėl šio paskuti 
nio, J. Šilinio, straipsnio apie 
Pirčupį.

Pirčupis tikrai kaltina. Kai 
tina žiauriai ir nedovanojamai! 
Tikrai: „Kruvinų rankų nepa 
slėpti“. Nes tai yra baisus oku 
pantų darbas. Kultūriniu po 
žiūriu, tai yra šio amžiaus di 
džiausią gėda! Humaniškumo 
atveju, tai yra baisus nusikal 
timas prieš kultūrą, prieš žmo 
gaus bei tautų teises.

Gal Lietuvos okupantas ma 
no, kad žmonija užmiršo, jog 
Lietuva turėjo su Maskva ne 
tiktai nepuolimo, bet ir drau 
gingumo sutartis? Gal Lietu 
vos okupantas mano, kad mes 
užmiršome slaptas Stalino-Hit 
lerio ir Molotovo-Ribbentropo 
sutartis užpulti, okupuoti ir 
pasidalyti Lietuvą? Gal Lietu 
vos okupantas įsivaizduoja, 
kad nieko nekaltos ir neutralu 
mą viešai paskelbusios Lietu 
vos užpuolimas jau yra užmirš 
tas ir dabar jis, okupantas, „už 
įniršis“ visų negerovių pra 
džią ir esmę, jau gali pulti lie 
tuvius dėl kažkokių detalių, 
kurios juk taip pat atėjo drau 
ge su susitariusių imperialistų 
okupacija?. . . Ne „draugai“,— 
taip lengvai „sukruvintųjų ra 
nkų nepaslėpsite“! Ne, „drau 
gai“, — prasimanymais ir me 
lais tiesos nepridengsite! Žmo 
nija žino jūsų visus žvėriškus 
darbus. Žmonija supranta jū 
su imperialistines užmačias. 
Žmonija, o ypač mes, lietu 
viai, niekad neužmiršime sm 
urto, kuris išvertė visą Lietu 
vos gyvenimą iš taikios kury 
bos ir ramaus sugyvenimo ke 
lio. Ir smulkiomis negerovė 
mis, kurios trukdė Lietuvos 
žmonių pilnutinį kūrybinį ve 
ržlumą į teisingesnę, tobulės 
ne ateitį, jūs nepridengsite sa 
vo juodųjų kriminališkų dar 
bų! Ne! Jums tikrai „sukruvin 
tų rankų nepaslėpti"!

syta, kalbėta, diskutuota. Vis 
jieškota būdų, kaip sėkmin 
giau, teisingiau, efektyviau 

atlikti šalpos darbą, kaip su 
kelti tam kilniam darbui reika 
lingas lėšas. Tie dar vis naujų 
kelių jieškojimai nesibaigė ir, 
reikia tikėtis, jie nesibaigs tol 
kol šalpos reikalingųjų skai 
čius nepranyks iš mūsų tarpo. 
O jis pranykti gali tik gyveni 
mo socialinėms sąlygoms pasi 
keitus ir tai, palyginti su šia 
diena, gana radikaliai. Bet tai 
dar yra ateities klausimas.

Šiandien šalpa mums yra la 
bai ir labai aktuali, nes jos rei 
kalingi mūsų tautiečiai, mūsų 
šeimos artimieji. Jie yra išblaš 
kyti po visą pasaulį, po visus 
kontinentus. Sunkiausias šel 
pimas yra tų tautiečių, kurie 
yra Sovietų Sąjungoje ir Tėvy 
nėję. Tam didžiausia kliūtimi 
yra neapsakomai dideli mui 
tai, tarpininkavimo įstaigų 
imamas nemažas mokestis už 
patarnavimą, taip, kad, be siu 
ntinio vertės, tenka sumokėti 
antra tiek tarpininkams ir mui 
tams.

Mūsų spaudoje pasirodžiu 
siuose straipsniuose kelta min 
tis šalpos darbą sujungti su 
mūsų tautinėmis šventėmis ar 
minėjimas, pav. birželio 15 
dienos — Tautos gedulo die 
na. Principe gal ii gerai šal 
pai pradėti pagrindą turėti ku 
rią nors Tautos šventę. Bet 
prieš Vasario 16 d. ir birželio 
15 dienos datas esu priešingos 
nuomonės. Pirmoji yra mūsų 
valstybės atstatymo ir tauti 
nio atbudimo diena, jos tikslas 
priminti Tėvynę ištikusią ne 
laimę josios vaikams ir paža 
dinti meilę Jai, Teeiti lėšas Jos 
išlaisvinimui, priminti mūsų 
gyvenamosios valstybės vada 
ms ir piliečiams Lietuvai pada 
rytą skriaudą, atimant apsisp 
rendimo teisę teisę. Ši diena 
yra surišta su Tautos ir Vals 
tybės politinėmis problemo 
mis. O politika ir šalpa yra du 
gana daug skirtingi dalykai.

Birželio 15 diena — savo tu 
riniu šalpai tiktų. Bet tai teori 
nė pusė. Praktiškai šalpos va 
jų vykdyti, tinkliavas atlikti, 
būtų beprasmis darbasmis dar 
bas, nes reikiamų rezultatų ne 
duotų. Tam priežastis — lai 
kas nepatogus. Vasaros metu 
daug žmonių apleidžia mies 
tus, mažas skaičius dalyvauja 
pačiame minėjime, o ir namuo 
se, jeigu būtų vykdoma rink 
liava po namus, retai ką gali

ma surasti. Taip, kad praktiš 
kai, šios dienos sujungimas su
šalpos vajaus pradžia, būtų ne 
efektingas.

Iš praktiškosios pusės, eilę 
metų dirbant šalpos darbą, ten 
ka pasakyti, kad .geriausias 
šalpai vykdyti laikas yra spalio 
-gruodžio mėnesiai. Ir tai pa 
starojo tik pirmoji pusė.

Šalpai sukeliamos lėšos tik 
aplankant tautiečius namuose, 
nelenkiant nė vieno, neskirs 
tant pagal pasauležiūras, poli 
tinius, ar ekonominius skirtu 
mus. Tik šiuo ir tik vieninte 
liu keliu einant, yra įmanoma 
surinkti didesnes sumas, tuom 
pačiu ir pati šalpa tampa efek 
tyvesnė.

Dar del šelpiamųjų. Jų skai 
čius, vis skelbiama, kad nema 
žėja. Gal ir taip, o gal ir ne. 
Pirmiausia turiu galvoje esan 
čius Vakarų Vokietijoje. Čia 
jau reikalinga didesnė atranka. 
Nemažas skaičius tautiečių 
ten šiuo metu turi, net ir ge 
resnes, kaip Kanadoje ar USA 
ekonomines sąlygas. Nemaža 
dalis naudojasi pačios Vokieti 
jos šalpos — socialinėmis įstai 
gų lėšomis ir nors kuklias pra 
gyvenimui garantuotas lėšas 
turi. Nemaža dalis tautiečių tu 
ri darbus ir yra apsirūpinę. 
Šalpos jie nėra reikalingi. Jau 
šiandien pats laikas, kad Bal 
fas sudarytų sąrašus ir juos 
laiku išsiuntinėtų Kraštų Ben 
druomenėms susipažinti tų ta 
utiečių, kurie yra reikalingi 
šalpos.

Kita dalis tautiečių, tai esan 
čių ištrėmime tolimuose rytuo 
se — SSSR šiaurėje, darbo sto 
vykiose. Šie šalpos, daugiau 
šia drabužių ir vaistų, yra la 
bai reikalingi. Taip pat dalis 
tautiečių, gyvenančių Tėvynė 
je yra atsidūrusių į gana nepa 
lankias ekonomines sąlygas. 
Šie visi yra reikalingi mūsų 
ekonominės paramas. Jiems, 
daugumoje, šiuo metu ir ture 
tume lėšas telkti.

Kaip seniau, taip ir šiandie 
na esu už centralizoutą šalpą 
ir tam tinkama organizacija 
yra mūsų BALFas.

P. Šimelaitis.
• Po atsisveikinimo koncerto, 
Melbourne Dainos Sambūrio 
nariai nutarė pasiimti šešiems 
mėnesiams atostogų, kad per 
tą laiką patiems dainoriams 
ir lietuviškosios damos mėgė 
jams - klausytojams atsiiastų 
didesnis noras dainuoti u alau 
sytis gražiųjų lietuviškų dai 
nų.

H

St. Lawrence Oil
— GRYNA KUKURŪZŲ ALYVA

LENGVAI IŠPILAMOJE SKARDINĖJE!

ST. LAĄRENCE ALYVA yra leng 
va ir švelni — gryna augaline alyva, 
nepakeicianti patiekalo skonio.

Viskam, ką alyva gali padaryti, 
ST. LAWRENCE ALYVA tin 

y’jįį ka geriau, negu bet kokia kita, 
I kurią jūs esate kada nors var 
I toję. Kanadiečiai sėkmingai 
I sui alyvą naudoja jau daugelį 

metų.

ST.1AWRTNCI

APURtCORNO'1

SALO-
TAMS

KEPIMUI, TROŠKIS1MUI

Prašykite NEMOKAMOS 36 puslapiųNEMO- RECEPTŲ KNYGELĖS „COOKING■ ikiiiv WITH CORN OJŲ' . . . rašykite į
I I I If AA/&AI The St. Lawrence Starch Company Ltd. I 

Port Credit — Ontario. I
Bee Hive Syrup-Durham Corn Starch — ii Ivory I 
Laundry Starch (baltų ir mėlynų) gamintojai.

WINDSOR, Ont.
BUS DIDELĖ GEGUŽINĖ

Birželio 29 d. t engiama Wi 
ndsoro lietuvių bendruomenės 
pirma gegužinė. Gegužinė 
Įvyks labai gražioje vietoje, 
prie upės. Mėgėjams bus gali 
ma pažuvauti.

Gros puiki muzika. Atsigai 
vinimui bus visokių gėrimų ir 
užkandžių. Gegužinės pradžia 
1 vai. po pietų. Kviečiame vi 
sus dalyvauti.

Kelias iš Detroit važiuojan

tiems per tiltą: pravažiavus til 
tą, važiuoti Huron Like (3-ias 
kelias) iki antrų šviesų, (Ho 
ward Rd.), atstumas 6.1 my 
lios, tada sukti dešinėn, va 
žiuoti 5.2 mylios (pro Domi 
nion Golf Club), sukti vėl de 
šinėn, pravažiavus 1.8 mylios, 
dar kartą dešinėn. Antram po 
nų Rožauskų ūkį.

Su pagarba.
W .L. B. V.

WINNIPEG, Man.
TYRINĖS KOSMINIUS SPINDULIUS

Ką rašo kiti
APIE INTELEKTUALŲ PASISAKYMĄ,

kuris buvo atspausdintas pra 
ėjusiame NL numeryje, gal pir 
mosios atsiliepė „Naujienos“. 
Jų atsiliepimas yra platus. 
Mes čia pacituosime tiktai tą 
dalį, kurioje kalbama apie sp 
audą, nes intelektualų atsišau 
kimo visi smaigaliai nukreipti 
prieš spaudą.

„Naujienose" rašoma;
„Spaudos vaidmuo

Amerikos lietuvių kultūreji 
mą skatino, žinoma, bendro 
sios šio krašto gyvenimo saly 
gos. Bet kad jie švietėsi, dėjo 
si j draugijas, leido ir skaitė 
laikraščius ir knygas, organi 
zavo chorus ir teatro mylėto 
jų ratelius, vaidino u dainavo, 
— tai kone išimtinai mėgėjų 
pastangomis.

O kas jiems daugiausia pa 
dėjo? Laikraščiai, jų leidėjai 
ir ypač redaktoriai!

Kone išimtinai laikr. redak 
torių iniciatyva juk buvo su 
kurti Altas ir Balfas; ir redak 
toriams teko ant savo pečių 
pakelti sunkiausiąją darbo naš 
tos dalį, šias organizacijas ug 
dant ir išlaikant.

Tačiau kolektyvaus pasisa 
kymo pasirašytojai skelbia, 
kad mūsų spauda neturinti at 
sakingumo jausmo kultūros 
požiūriu ir esanti nusmukus!

Mat, visa tai, kas šioje šaly 
je yra Amerikos lietuvių iki 
šiol padaryta, nėra jų many 
mu, kultūra: gyvena čia lietu 
viškai kalbanti ir lietuviškai 
skaitanti žmonių masė, bet be

kultūros; ji čia neturėjo ir „be 
ndruomenės“. Tai masei kultu 
rinti reikia „kultūros kūrėjų“; 
bet spauda jiems kenkia ir ruo 
šia visišką pragaišti „kūrėja 
ms“, leisdama iškilti viešumon 
ir reklamuotis įžūliems dile 
tantams.

Kas šitaip paniekinančiai 
kalba apie Amerikos lietuvius 
ir jų spaudą? Kas taip „iš aug 
što“ moko laikraščių redakto 
rius ir duoda jiems „privalo 
mus” įsakymus?

Iš kolektyvaus pasisakymo 
tono, stiliaus, turinio ir „logi 
kos“, nesunku numanyti, kas 
jį „sukūrė“. Bet kiti pasirašy 
tojai?

Ištisa eilė jų yra, rodos, ko 
mpetentingi savo profesijose 
asmens ir kai kurie jau turi pri 
pažintų nuopelnų literatūroje 
arba vienoje kitoje meno srity 
je ir moksle. Lietuvių visuo 
menė džiaugiasi, kai jie ką ge 
resnio sukuria. Bet argi tai 
reiškia, kad jie gali autoritetiš 
kai kalbėti „kultūros" vardu?

„Autoritetiškumas“ bando 
ma sudaryti skaičuim. Tai aiš 
kiai pasako ir atsišaukimo Įžan 
gos žodžiai, kad atskirų asme 
nų balso nebuvę paisoma, to 
dėl dabar „pasisakome kolek 
tyviai“. Jei po tuo „kūriniu" 
būtų padėjęs savo parašą tik 
pats jo autorius, tai skaitan 
čioji publika tik stebėtųsi to 
žmogaus... drąsa: bet kada pa 
sirašo 60, tai jau gali atrodyti, 
kad čia kalba kolektyvioji tau 
tos išmintis arba „tautos parin 
ktieji" — elitas — ir duoda Įsa 
kymus, kaip kultūros nesupra 
ntančioji ir jos neturinčioji

liaudis „privalo“ būti kultūri 
narna.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo Švietimo Ministerija 
(„valstybės globa") ir „akade 
minės institucijos“. Ameriko 
je to nėra. Todėl mes pasirašiu 
šieji, — tas ir tas ir tas — sa 
kome, o jūs klausykite ir vyk 
dykite!

Tarp kitų autoritetiškai pa 
skelbtų „tiesų“ viena yra to 
kia: „Mūsų spaudos nuosmu 
kis (!) izoliuoja mūsų kūrėjus 
nuo lietuviškosios bendruome 
nės“. Čia pasisakymo įžūlumą 
praneša pasisakytojų nesuge 
bėjimas galvoti. Juk kaip tik 
patys pasisakytojai bando ne 
perlipama tvora atskirti kultu 
rinę kūrybą nuo mėgėjų, dile 
tantų, ir dar labjau nuo „be 
kultūrės“ plačiosios visuome 
nės! Jie ir Amerikos lietuvių 
spaudą niekina už tai, kad ji 
stengiasi, kiek pajėgdama, tar 
nauti liaudžiai, paprastiems 
žmonėms, o ne „elitui“.

O mes esame Įsitikinę, kad 
ir mūsų stambieji kultūrinin 
kai („kūrėjai”) turėtų būti ga 
limai arčiau prie mūsų liau 
dies, arba dar geriau, jaustis 
jos neatskiriama dalimi, kad 
jų sielose neišsektų lietuvišku 
mo jausmas, gyvenant toli 
nuo tėvynės. Sentimentališko 
tėviškės laukų pasiilgimo kū 
rybai juk neužtenka, kaip pri 
pažjsama jų pačių pasisaky 
me".

Taip rašo „Naujienos“. Rei 
kia spėti, kad dėl intelektualų 
atsišaukimo bus ir daugiau at 
siliepimų.

Trys Chicagos un-to moksli 
ninkai, visi Enrico Perini insti 
tuvo auklėtiniai, išvyko į Ne 
epawa, netoli Winnigego, Ma 
mtoboje, kur ligi rugpjūčio 1 
d. turi paleisti i dausas 6 milži 
niškus balionus, kiekvieną 750. 
000 kūb. pėdų talpos, pripildy 
tus helium dujų. Balionai turės, 
pakilti iki 100,000 pėdų augs 
čio, kur tam tikrais prietaisais

gaudys kosminius spindulius. 
Kiekvienas balionas turės 225 
svarų gondolą, kurioje bus įtai 
syti foto ir filmų aparatai, ku 
rie automatiškai fotografuos ir 
filmuos. Tos gondolos pačios 
nusileis žemėn. Svarbiausias ty 
rinėjimų tikslas būsiąs gauti 
daugiau inforamacijų apie tarp 
planetinius magnetinius laukus 
ir jų efektą Į spindulius.

WELLAND, Ont.
BUS GEGUŽINĖ

St. Stephens Hail, Welland, 
Port Robinson Rd. ir E. Main 
St., kampas, liepos 19 d. įvyks 
parapijos piknikas.

Welland, Ont. š. m. gegužės 
mėn. 17 d., įvyko Motinos die 
nos minėjimas Crowland Hotel 
salėje, 53 Ontario Rd. Minėji

mą surengė Wellando Medžio 
tojų ir Meškeriotojų klubas. 
Gaila, kad į minėjimą buvo pa 
kviesta tik dalis motinų.

— Serga ir gydosi Welland 
General Hospital p. J. Blužas. 
linkime greitai pasveikti ir vėl 
Įsijungti į visuomeninį darbą.

SUVALKŲ TRIKAMPIS 
ŠAUKIA PAGALBOS

BALFo Centras užverstas pa 
galbos šauksmais iš Lenkijoj at 
sidūrusių lietuvių. Gauta per sa 
vaitę net 148 prašymai, kurių 
78 individualūs, 40 su vieno 
(BALFui žinomo) asmens re 
komendacija ir 30 jau rekomen 
duota specialaus šalpos k-to.

BALFui trūksta ir rankų ir 
lėšų visus patenkinti. Reiktų 
darbą labjau klasifikuoti: priva 
tūs asmens ar organizacijos tu 
retų bent pranešti BALFo Ce 
ntrui, kam ir ką pasiuntė iš 
vengti dvilypumo.

O jei kas nori, gali už 5 dol. 
per BALFą pasiųsti gerą var 
totų rūbų siuntini lietuviui į 
Lenkiją.

Gauta labai didelė nuolaida 
(žemiau urmo kainų) ameriko 
niškų vaistų: Cortizone, Meta 
corten bei Rimifon.'O ir vokiš 
kieji perleidžiami BALFo siun 
toms su labai didele nuolaida.

PABALTIJO TAIKOS SA 
VAITĖ. .. VOKIETIJOJ.
„Pabaltijo valstybių taikos 

savaitė“ liepos 5 — 13 dieno 
mis vyks sovietinėje Vokieti 
jos dalyje — Rostocke. Joje bū 
šią „telkiamasi kovai prieš ag 
resingus Vakarus" ir pasisako 
ma už Baltijos padarymą „tai 
kos erdve“. Įdomu, kas gi šią 
erdvę padarė „karo erdve”?

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomas sesers iš 

Lietuvos Abromavičius - Gir 
džiūnas Benediktas, sūnus Ju 
liaus.

Atsiliepti K. O. 607 Gerald 
Str., Ville Lasalle, P. Q.

— Jieškomas Jurgis Kavec 
kas, apie 30 m., atvykęs į Ka 
nadą apie 1949 m. iš Vokieti 
jos. Pranešti — Domazas Til 
vikas, 518 Grand St., Brook 
lyn 11, N. Y. U. S. A.
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Progress Construction Ltd Vertingi salypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte paiduotų namu statyba prasideda anksti pavasa 
rj. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis, 

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4 )507.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

DR. M. ANYSAS

Priešą mušėme 
L

bendromis jėgomis
BALTŲ FEDERACIJOS GARBĖS PIRMININKO KUNI 
GO LŪŠIO KALBA, PASAKYTA PABALTIEČ1Ų MOTE 
RŲ TARYBOS SURUOŠTOS SUSIPAŽINIMO ARBATOS 
PROGA, APIE LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ BENDRA 

DARBIAVIMA SENOVĖS LAIKAIS.
ti, kad čia būdavo kartais 
savitarpinių ginčų, bet tai buvo, 
be abejo vietiniai kivirčai taip 
įvairių genčių vadų ir seniūnų, 
kurie buvo diktuojami asmenį 
nio keršto ir neapykantos.

Jeigu mes atskleisime kitą 
mūsų istorijos lapą, tai mes pa 
stebėsime visai kitą vaizdą. Jus 
matysite, kad mūsų trijų tautų 
prabočiai yra kovoję petys į pe 
tį visuose mūsų istorijoje taip 
fatališkuose karuose; jie laikė 
si kartu, jie rėmė ir padrąsino 
vienas kitą. Jie buvo pažinę be 
ndrą priešą, ir jie turėjo tą patį 
jausmą ir meilę savo tautoms ir 
jų kraštų laisvei. Šilo klausimo 
iliustracijai, leiskite man trum 
pai pateikti keletą įvykių.

1187 m. kuršių gentys kovo 
jo kartu su estais, dare invaziją 

Švediją ir sunaikino švedų pre 
kyvietę Sigtuną, esančią Male 
so ežere.

1206 m. livų vadas Edes Ak 
ko prieš vyskupą Alebrtą orga 
nizavo koaliciją, susidedančią iš 
Thoreidos livų, latvių ir lietu 
vių. Koalicijos centras buvo 
Holmo pilis. Deja Akko pialai 
mėjo kovą ir žuvo.

Noriu pažymėli, kad livai bu 
vo estams artima gentis, gyve 
nanti Baltijos pajūryje nuo de 
šiniojo Dauguvos kranto ligi 
Gaujos upės įtakos į Baltijos jū 
ra. Livų vardas reiškia: žmo 
nes, gyveną pakraštyje. O livo 
nai vadindavo latvius: laeti, 
reiškia miškų valytojus.

Germaniški prekiautojai ir 
užkariautojai pirmiausia susidū 
rė su livais, 1100 metais, įženg 
darni į Rygos įlanką ir Daugu 
vos žiotis ir todėl kraštą pavadi 
no: Livonija, sulig to pakraščio 
gyventojais.
1210 m. kuršiai sumušė Balti 
jos jūroje vyskupo Alberto lai 
vyną. Jie organizavo sąjungą 
su lietuviais prieš vyskupą Al 
bertą ir skaitlingais laivais ap 
supo Rygą, ją pakartotinai pul 
darni, nors ir be pasisekimo.

Dėl mums nežinomų priežas 
čių lietuviai 1212 m. nesusijun 
gė su Autinijos latviais ir livais, 
kai šitie puolė Livonijos Ordi 
no (Kardininkų - gladiferi) ka 
riuomenę, plėšikaujančią jų kr 
ašte. Po sunkių kovų buvo su 
daroma taika ir latviai vėl atga 
vo savo teises.

1236 m. Livonijos Ordinas, 
susijungusių žemgalių ir žemai 
čių (lietuvių gentis, artimiausia 
latviams), buvo pas Saulę visiš 
kai sumuštas. Žuvo visa Ordino 
vadovybė su pačiu magistru ir 
daugybe svečių. Iš mūšio lau 
ko grįžo tik dešimta dalis ka 
riuomėnes.

1260 m. liepos m. 12 d. su 
jungtos žemgalių, kuršių ir lie 
tuvių pajėgos sumušė pas Dro
bę, Kuršijoje, sujungtą Livoni 
jos ir Teutonijos Riterių Ordi 
no kariuomenę. 150 Ordino bro 
lių-riterių, jų tarpe maršalka 
Heinrich Bostell ir Livonijos 
Ordino magistras Burchard 
von Hornhusen, žuvo. Apie ki 
tų kryžeivių likimą, kronikinin 
kai rašo, jog jų žuvo tiek daug 
užmuštų, jog net nežinomas jų 
skaičius.

Dvidešimt metų vėliau, 1280 
m., paskutinis žemgalių kungas 
mūšyje netoli Rygos paėmė į 
nelaisvę Livonijos Ordino mar 
saiką ir jį, kaip dovaną, pasiun 
tė Lietuvos kunigaikščiui Vyte 
niui. O 1290 m., kada Ordinas 
sugriovė paskutines žemaglių 
pilis Raktę ir Sidrabenę, žemga 
lių kariuomenė, kartu su moterį 
mis ir vaikais, viršijanti 100. 
000 asmenų, pasitraukė į Lietu 
vą, kur jie buvo draugiškai pri 
imti ir traktuojami, kaip bro 
liai ir sesers.

Neseniai girdėjau papasakoji 
mą apie vieną asmenį, turėjusį 
mažą sodelj, kuriam jis pašven 

■‘ė savo visą liuosą laiką. Kiek 
/ienas jo draugų, jį aplankyda 
mas, buvo įpareigotas atnešti 
kokį nors želmenėlį šitame so 
delyje pasodinti, kad sodelis bū 
tų pilnas visokiausių gelių ir 
krūmelių. Jis jį pavadino drau 
gingumo sodeliu.

Manau, kad Kanados Baltų 
Moterų Taryba, mus čia su 
kviesdama Luvo nuomones, kad 
ir mes atsilankydami įdėsime 
kokį indėlį į pabaltišką sodną, 
kad draugingumas tarp mūsų 
kaimyninių tautų augtų ir klės 
tetų. Šitas turėtų galioti ne tik 
mūsų, bet ir ateinančioms, kar 
toms.

Negaliu pasakyti, kad mūsų 
autų nepiiklausomybės laikais 

mes daug rūpinomės mūsų arti 
miausiais kaimynais. Ir tuomet 
mes turėjome tokį draugingu 
mo sodelį, bet kiekvienas iš mū 
su rūpinosi tik savo sodu, nežiū 
rėdamas į kaimyną. Buvo pa 
plitusi nuomonė, kad mūsų tau 
"os iš seniausių laikų gyveno 
atskirai, ėjo atskirais keliais ir 
nesirūpino savo kaimynais ir jų 
likimu.

Žiūrėdamas atgal į istoriją, 
aš esu gavęs įspūdį, kad senove 
je taip nebuvo ir kad mūsų tau 
tos niekuomet negyveno taip at 
siskyrusios viena nuo kitos, 
kaip mūsų geriausiais, reiškia 
— nepriklausomybės laikais. 
Aš kartoju: Niekuomet istori 
jos eigoje mes nebuvome taip 
atsiskyrę, kaip tuomet, kai mū 
su tautos buvo nepriklausomos.

Turbūt nieko negalime dėl to 
kaltinti. Mes buvome perdaug 
užimti savo reikalais. Mes ture 
jome tiek daug darbų atlikti, 
tvarkyti mūsų pačių sodą, kad 
labai mažai teliko laiko mūsų 
bendriems reikalams.

Bet taip nebuvo visuomet. 
Anais senais laikais, apie ku 
riuos aš noriu papasakoti, drau 
gingumas ir geri santykiai tik 
rai egzistavo tarp mūsų prabo 
čių. Kaip tik tuomet yra paste 
bimas bendrumo jausmas tarp 
mūsų protėvių. Tai yra šviesi 
žvaigždė mūsų šiaip tamsiame 
istorijos horizonte.

Grįžkime i 11 ir 12 šimtmetį, 
į vieną svarbiausių laikotarpį 
mūsų istorijoje. Man gimnazijo 
je besimokant, buvo aiškinama, 
kad santykiai tarp latvių, lietu 
vių ir estų tai laikais nebuvę 
labai draugingi. Gerai, gali bū

SIUNTINIAI
Per lietuvių bendrovę

OVERSEAS CARGO CO.
' galima užsakyti į Lietuvą 

ir kitus kraštus

SIUNTINIUS
su įvairiomis gėrybėmis: me 

džiagomis, vaistais, oda, mais 
tu, akordeonu ir kit. Visus rei 
kalingus mokesčius sumoka siu 
ntėjas. Pristatymas garantuo 

tas, nes
PILNAS lOO*/, DRAUDIMAS.

Gauname gavėjo parašą. 
JAU 10 METŲ kaip mūsų ben 

drovė siunčia siuntinius ir 
TŪKSTANČIAI musu klientu 
yra PATENKINTI musų RŪ 
PESTINGAIS PATARNAVI 
MAIS. Tad ir JuS kreipkitės į 
mus prašydami katalogų bei 

informacijų.

OVERSEAS CARGO CO., 
2633 W. 39 PL, 

Chicago 32, III., USA.

Baigiant, noriu dar papasa 
koti

apie vieną didelę meilę
tarp latvių kungo ir lietuviškos 
kunigaikštienės birutes. Visval 
dis buvo Latgalijos valdovas, 
didžiausios latvių piovincijos 
nuo 11 ligi 13 šimtmečio, jo 
žmona Birutė buvo lietuvių ku 
nigaikščio Dangerutos duktė. 
Visvaldžio rezidencija buvo Jer 
sikos pilis, rytuose nuo Daugav 
pilio, Daugavos dešiniame kran 
te. Jersikos pilies vardas išveda 
mas iš vikingų prekybinės vic 
tovės su Graikija. Pilyje tuo lai 
ku be graikų bažnyčios buvo 
daug prekybinių pastatų ir san 
dėlių, pastatytų laivių, lietuvių 
ii rusų pirklių.

Pirmoji ponia arba šitos vieš 
patystės karalienė buvo minėto 
ji kunigaikštytė Birutė, ištekė 
jusi už Visvaldžio. 1209 m. Vis 
valdžiui nesant pilyje, ji buvo 
nelauktai užpulta ir išduota, api 
plėšta ir sunaikinta. Miestas bu 
vo sudegintas, o kunigaikštiene 
Birutė paimta nelaisvėn ir išvež 
ta į Rygą, kur vyskupas Aiber 
tas norėjo ją priversti stoti vie 
nuolynan.

Tai buvo baisus smūgis kun 
gui Visvaldžiui, kuris sugrįžęs 
pamatė pilį ir miestą sudegintą. 
Akyvaizdoje šito, einant k.roni 
kininko pasakojimu, jis šaukęs- 
Jersika, Jersika, m ano tėvų pa 
likimas, sudegintas ir sunaikin 
tas.

Niekas negalėjęs jo sulaikyti 
surasti ir išlaisvinti savo žmo 
ną. Jis asmeniškai atvykęs į Ry 
gą pas vyskupą Albertą. Sąly 
gos už Birutės paledimą laisvėn 
buvo sunkios: pasiduoti Ordino 
malonei ir atiduoti pusę jo vieš 
patystės užpuolikams.

1209 m. spaliui m. 4 d. Visval 
dis pasirašė pasidavimo doku 
mentą. Kartu su jo išlaisvinta 
žmona Birute jis grįžo į Jersi 
ką. Pilis buvo atstatyta, mies 
tas naujai pastatytas.

Bet niekas ilgainiui nesulai 
kė pirmyn besiveržiančio Ordi 
no. Neilgai po to prasideda nau 
ji puolimai ir vėl sugriaunama 
Jersikos pilis.

Akyvaizdoje šito naujo verži 
mosi, Birutės tėvas, kunigaikš 
tis Dangeruta, 1213 m. buvo nu 
vykęs į Did. Naugardą ir ten su 
kniaziu Mstislavu sudarė drau 
gingumo sutartį, bendromis jė 
gomis atremti Livonijos Ordi 
no veržimąsi. Grįžtant, jis buvo 
užpultas Livonijos Ordino bro 
lių, paimtas į nelaisvę ir apkal 
tas Cesio (wenden) pilyje. Su 
rakintas jis ten buvo laikomas 
ir už jo paleidimą buvo reika 
laujama didelė suma pinigų. 
Nesulaukdamas išlaisvinimo, 
Dangeruta Cesio pilyje nusižu 
dęs arba gal buvo nužudytas.

Taip pasibaigė vienas ankšto 
bendradarbiavimo etapas tarp 
latvių, lietuvių ir estų giminių.

GYVENIMAS BOLŠEVIKŲ ROJUJE
Veterinarijos gydytojas J. 

Gutauskas iš Lietuvos buvo pa 
siųstas į Leningradą pasitobu 
linti savo specialybėje. Kelis 
mėnesius jis ten gyveno, ir pa 
sakoja „Europos Lietuviu“ sk 
aitytojams, kaip jis gyveno Le 
ningrade ir koks ten gyveni 
mas:

„Instituto patalpose buvo 
maža valgyklėlė, kurioje pietau 
davo ir kaikurie lektoriai. Mai 
tino labai blogai. Valgiai paga 
minti be riebalų, sriubos labai 
sūrios, iš kotletų, paspaudus, 
sunkdavosi vandenėlis. Pamėgi 
nau pietauti artimesnėse vai 
gyklose. Visur tas pat. Dar blo 
giau : visur susigrūdimas, labai 
tvankus oras, kvapas rūgščių 
kopūstų, mėsos beveik vienos 
sausgyslės. Pietūs kainuodavo 
apie 5 lubhus. Aišku, tokiose 
valgyklose pietaudavo tik „nu 
žemintieji“.

Sekmadieniais, turėdami vi 
są laisvą dieną, visi trys pietau 
davome restorane „Astorija“, 
kuris jau buvo žinomas caro 
laikais. Dabar iš jo likęs tik pa 
vadinimas. Pietūs čia pagamin

MŪS U ^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.
Po šaltoko pavasario oro, Lie 

tuvos sportinis gyvenimas iš sa 
lių persimetė į aikštes, kuriose 
vyksta futbolo ir lengvosios at 
letikos varžybos. Iš sportų ka 
ralienės — lengvosios atletikos 
— gyvenimo, reiktų atžymėti 
augštųjų mokyklų pirmenybes, 
kuriose buvo atsiekta Lietuvos 
rekordų ir neblogų šiaip pasek 
mių. Jau mums pažįstamas (iš 
spaudos) A. Varanauskas rutu 
lio stūmime pasiekė 17,08 m, 
taigi naują Lietuvos rekordą, 
lygiai kaip Jonas Mozūra, šuo 
lyje su kartimi — 4,13 m. Kiti 
Lietuvos studentų geresni re 
zultatai:

Vyrai: diskas — 1) A. Vara 
n. uskas 51.30 m. 2 ) Pocius 51. 
30 m.
šuolis į augštį—Švilpa 1,85 m. 
šuolis į tolį — Tamulis 6,82 m. 
trišuolis — Tamulis 14,51 m. 
Moterys 100 m — Petrikaitė

12,5 sek.
šuolis į augštį — Jančiauskaitė 

1,55 m.
šuolis į tolį — Sirutavičiūtė 

5,64 m.
Iš futbolo gyvenimo — tai 

Vilniaus Spartako pergalė (1: 
0) prieš Kalinino Volgą S. Sąj. 
B klasės pirmenybėse. Po šių 
rungtynių, vilniečiai turi surin 
kę 10 taškų ir dalinasi 4—5 vie 
ta su Kijevo KASK. Tuo tarpu 
Lietuvos A. klasės pirmenybė 
se, lygos naujoką — Mariainpo 
lės Cukraus fabriko komandą 
lydi nesėkmė, nes savo aikštėje 
pralaimėjo Plungės Linų atidi 
niams 2:3. Kiti rezultatai: Li 
ma—MSK 1 :0, Elnias—Elta 2 : 
1. Vilniaus Spartakas liepos mė 
nėšio pradžioje išvyksta į Šuo 
miją, kur sužais eilę draugiškų 
rungtynių. Jų priešininkai dar 
nėra žinomi. S. Paberžis, vie 
nas geriausių Nepriklausomos 
Lietuvos futbolo rinktinės sau 
gų, yra gavęs sporto meistro 
vardą! Jis buvo išvykęs į Mask 
vą pasižiūrėti futbolo rungty 
nių Anglija — Sov. Sąj. ir savo 
įspūdžius - kritiką aprašo Vii 
niaus Sporte.

Vakarų Europos pavyzdžiu 
(Tour de France, Gino de Ita 
lia, Tour de Swiss ir t. t.) ir ru 
sai pradėjo rengti dviračių lenk 
tynęs. Šiemet pirmą kartą į len 
ktynių maršrutą yra įtrauktos 
ir Pabaltijo valstybės ir pirmą 
kartą jose dalyvaus Lietuvos 
dviratininkai. Mūsų rinktinė su 
daryta iš B. Krulikausko, Miką 
lopo, Norvaišos, Danilevičiaus 
ir Venciaus, Joniko, Čelkio ir 
kt. Komandos treneriu — vado 
vų paskirtas K. Paršaitis. Iš 
Minsko, dviratininkai lenkty 
niaus per Pabaltįjį — Vilnių, 

ti skaniai ir su viena „kleboniš 
ka“ kainuodavo 15—18 rublių. 
Maloni muzika, švaru, jauku. 
Publika: aukštesnio rango ka 
riškiai ir civilių elitas, lai nau 
joji klasė. Pagyvenę Leningra 
dę, apskaičiavome, kad vien 
gungiui pragyventi tik maistui 
ir butui reikia turėti mėnesiui 
1000 rublių pajamų, žinoma, 
maitinantis ne „Astorijoj“, bet 
valgyklose. Maisto produktai 
labai brangūs. Pavyzdžiui, 19 
41 metais sviesto kg Kainavo 
25 rub., dešros kg 20 rub., kum 
pio kg 28 rub. Provincijoj mais 
to produktai kai kur net dvigu 
bai brangesni. Apie rubus jau 
nėra ną ir bekalbėti: jie, jeigu 
kur kiautuveje ir parodyti, tai 
kaip muzėjuje. Vyriškas kestiu 
mas apie 800 rublių, lietpaltis 
1.500 rubl., karakulio paltas 
15.000 rubl., moteriški bateliai 
250-3a0 rublių. Vidutinis darbi 
ninko ir tarnautojo uždai bis bu 
vo apie 500—700 rubl. mene 
siui. Iš tokio uždarbio sunku 
pragyventi ir viengungiui, ku 
ris pasisamdo guolį barakuose 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Rygą, Taliną, ir iš ten pasieks 
Leningradą ir Maskvą. Be abe 
io, Vilnius, Ryga, Talinas, dar 
) us padalintas į mažesnius eta 
pus.

TRUMPAI IS LIETUVOS
— Lietuvoje gastroliavo 

Gdansko (Dancigo) ,,Wybže 
že“ sporto klubo boksininkai.

— Kauno futbolo rinktinė lai 
mėjo prieš Gluchovo Trudą pa 
sėkmė 1 :0. Įvartį pasiekė Janu 
šauskas.

— Nors Lietuvos šachmatų 
pirmenybės dar nepasibaigė, ta 
čiau kiti rezultatai jokios įtakos 
pirmąjai vietai neturės, nes 
meisterio vardą po keturiolikos 
metų užsitikrino rusas Chol 
mov, turėdamas 13 taškų. Mikė 
nas ir Čiukajev turi po 10,5 taš 
ko.

— Augštųjų mokyklų fizinio 
auklėjimo dėstytojai buvo apdo 
vanoti garbės diplomais. Be ki 
tų, randamos ir N. Lietuvos sp 
ortininkų pavardės: J. Klimas 
(Vilniaus ir Kauno LGSF fut 
bolininkas ir ledo rutulininkas) 
A. Vietrinas (Kauno LGSF— 
lengvaatletas), V. Kulakauskas 
(krepšininkas) ir kt. K. B.

SPORTAS HAMILTONE
— Š. Amerikos kontinento 

sportinio gyvenimo dešimtine 
čio atžymėjimui, žuranlistas E. 
Šulaitis numato išleisti specia 
lų leidinį, didelio formato, su 
nuotraukomis, apie 100 psl. Ja 
me bus atžymėta visų sporto 
klubų veikla ir didesni įvykiai. 
Jo kaina numatoma 2 dol. ir 
nrenumeratoriai bus renkami iš 
anksto. Garbės prenumerato 
riai (jiems numatyta 5 dol.) 
bus paskelbti leidinyje. Hamil 
tono sportininkai ir sporto mė 
gėjai kviečiami paremti ir leidi 
nį iš anksto užsiprenuruoti. 
kreiptis į klubo sekrt. K. Baro 
ną tel. LI 5 0979.

— A. Grajauskas FASK’o bu 
vo pakviestas Pabaltijo lengvo 
sios atletikos rungtynėms Čika 
goję, atstovauti lietuvius šuoly 
je su kartimi.

— Hamiltono Kovas, įvykti 
siose lauko teniso rungtynėse 
Toronte buvo atstovaujamas 
G. Paltaroko, A. Tėvelio ir A. 
Grajausko. Kovieciai užėmė 4- 
tą vietą.

— Į Š. A. Lietuvių žaidynes 
New-Yorke vyksta plaukikas J. 
Giedraitis ir lengvatletas Pike 
ir Kronas.

— Nors ŠA žaidynių pavasa 
rio ratas Clevelande nuėjo jau 
į istorijos lapą, tačiau FASKas 
oficialiai dar nėra paskelbęs da
lyvavusių klubų ir jų laimėtų 
taškų. K. B.
SPORTINĖS VADOVYBĖS 

RINKIMAI
Einant Š. Amerikos Lietuvių 

Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są 
lungos statuto III (C) 1 pavagia 
fu FASKtas yra renkamas 2 me 
tams korespondenciniu būdu vi 
sų s-gos narių. Dabartinio FAS 
Kto kadencija pasibaigė birže
110 15 d. Tačiau visuotinio šuva 
žiavimo metu Rochesteryje, š. 
m. vasario 1—2 d., KASKui bu 
vo pavesta, remiantis statuto
111 (C) 5 paragrafu, išdirbti pa 
reigų perdavimo-perėmimo tv 
arką bei pakoreguoti rinkimi 
nius nuostatus ir, reikalui esą 
nt, pratęsti FASK-to kadenci 
ją-

FASKtas atsižvelgdamas, 
kad ankstyvas ruduo yra pats 
patogiausias laikas vykdyti rin 
kimus, skelbia naujojo FASKto 
ir Revizijos Komisijos rinki 
mus, slaptu korespondenciniu 
būdu, š. m. rugsėjo mėnesį, pa 
prašydamas Garbės Teismą pa 
skirti Rinkiminę komisiją. Dėta 
liškai apie rinkimus painfor 
muojami sporto klubai.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI į 
LIETUVA

10 Rublių už $1 — 
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2, New Jersey

Leista Bankų Dept, 
ir apdrausta.

I IETUVIŲ JAUNIMO DIE 
NOS VOKIETIJOJE 

buvo suruoštos Bendruomenės 
Vasario 16 gimnazijoje, kurios 
mokiniai sudarė pačią didžiąją 
grupę, bet buvo atvykusių ir iš 
Anglijos, JAV ir kitur.

Pagrindinę stovyklos progra 
mą sudarė 12 paskaitų: mok, t. 
Vykintas: „Lietuvių kalbos rei 
kšmė” ir „Lietuvių Literatu 
ra“; mokyt. Gailius: „Lietuvos 
sportas“; muz. Banaitis: „Lie 
tuviškoji muzika šŲpus ir ana 
pus geležinės uždangos" ir 
„Lietuvybės išlaikymas“; dr. 
Gerutis: „1918 — 1940 m. Ne 
priklausomybės laikotarpis"; 
dr. Deveikė: „Lietuvos valsty 
bės vaidmuo Europos istorijo 
ie”; dr. Grinius: „Kultūrinė bū 
klė L/etuvoje dabartiniu me 
tu“; K. Drunga . ,.Dabartinis 
gyvenimas Lietuvoje“; vyr. 
mokytojas Antanaitis: „Ato 
mas“; dail. Krivickas: „Lietu 
viškuoju dailės keliu“; inz. Zun 
dė: Bendruomenės organizaci 
jos reikšmė“. Diskusijų metas 
buvo vaisingai išnaudotas, o pa 
šnekesiai neretai persikeldavo 
į skaityklą, bendrabutį ir t. t. iš 
jaunųjų, diskusijose uoliai pasi 
reiškė visa eilė Gimnazijos auk 
lėtinių (Vidra, Čepuliavičius, 
Bauras ir kt.), Kastytis BauLi 
lys iš Anglijos ir t. t.

Pakankamai laiko liko ir pa 
ties jaunimo pasirodymams. Ke 
lėtą vakarų užpildė tautiniai šo 
kiai, literatūrinė kūryba, skau 
tiškas laužas ir kiti, kuriuose 
ryškiai vyravo Gimnazijos mo 
kiniai. Literatūrinėje kūryboje 
stilingai rodėsi Rūta Kiulkaity 
tė, o skautišką programą suma 
niai pravedė P. Cibitis. Impro.i 
zacijoje nepakeičiamas buvo Po 
čiulis.

Viena diena buvo skirta išky 
lai pareiniu iki Loreley, kuriai 
vadovavo mokyt. F. Skėrys.

KOMANDINĖS LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO 

PIRMENYBĖS
Komandinės S. Amerikos lie 

tuvių lauko teniso pirmeny 
bės, vykdomos bnželio 7—8 d. 
Toronte, oficialiai skaitomos 8 
jų Sportinių Žaidynių progra 
mos dalimi ir klubų pasiekti taš 
kai užskaitomi Diplomatijos Še 
fo taurei laimėti.

Vertinimas: I vieta — 20 tš., 
II v. — 12 tšk., III v.—8 task., 
IV v. — 4 tšk.

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
MEDALIAI GAMINAMI
8-jų Sportinių Žaidynių I-mų 

vietų laimėtojai 1 jo ir II-jo ra 
to varžybose, bus atžymėti gra 
žiais bronziniais medaliais, ku 
rių projektą padarė FASKto na 
rys dail. V. Raulinaitis. Dėl su 
sidariusių techniškų kliūčių me 
daliai nebuvo spėta laiku paga 
minti I-jo rato varžyboms. Me 
daliai duodami 20 metų sukak 
čiai nuo I-sios Lietuviu Tauti 
nės Olimpiados, įvykusios 19 
38 m. Kaune, paminėti.
• 179 medikai ir provizoriai šie 
met laike baigiamuoisus egza 
minus Medicinos institute Kau 
ne.

© Lietuvos augmenijos žemėla 
pis, masteliu 1 :600.000, dešim 
ties metų darbu sudarytas Mo 
kslų akademijos Biologijos ins 
tituto mokslininkų grupės.
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DR. M. MORKŪNAS

Lietuviškas 
architektūros stilius ?

KELIOS KRITIŠKOS PASTABOS DĖL NAUJOSIOS 
ČIKAGOS MARQUETTE PARKO BAŽNYČIOS 
ARCHITEKTŪRINĖS IR MENINĖS VERTĖS

Dar visai neseniai Marquette 
Parko bažnyčia išvydo dienos 
šviesą. Dabar mes turime pa 
kankamai vietos susirinkti mal 
dai. Pačiu faktu mes visi tikrai 
labai džiaugiamės, tačiau nusi 
viliame, kada pažvelgiame j to 
pastato architektūrinį bei meni 
nį apipavidalinimą. Panagrinė 
ius bažnyčios išorę ir vidų, tepa 
matome ,,švarų" pastatą, pasta 
tytą be architektuiinės bei me 
nines nuovokos. Ir ne kiek ne 
pcrdedant, taip yra! Architek 
tas dėl visų nepasisekimų, visą 
kaltę suverčia pi ei. J. Paškaus 
kui. (Žiūr. Dr. P. Celiešiaus 
straipsnį „Drauge“ „Šiluvos 
šventovė Čikagoje“). Tokie kai 
tinimai yra visai nepagįsti. Tik 
ras menininkas duotą uždavinį 
privalo meniškai realizuoti. Gi, 
jei kas mėgintų maišytis į jo kū 
rybą, turėtu visai nuo tokio dar 
bo atsisakyti. Kas liečia archi 
tektūrinius pastatus, paprastai 
užsakytojas priima architekto 
padarytą projektą, kuris yra 
tiek stiprus, kiek architektas su 
geba jį meniškai išpildyti. Po 
projekto priėmimo nebegaletų 
būti jokių išmėtinejimų, jog čia 
ne architekto kaltė, o vien tik 
užsakytojo.

Kas sudaro architektūros es 
mę? Architektūra yra statybos 
menas. Jo pradus sudaro: este 
tiškumas ir ritmiškumas. Gi ar 
chitektūros esme glūdi ritme, 
kuris yra ne kas kita, kaip pas 
tato plano, sienų plokštumų ir 
jų masių santykiavimas. Kadan 
gi architektūrinis pastatas pa 
prastai neužbaigiamas vien ar 
chitekto darbu, bet dar prie jo 
išgrąžinimo toliau dirba tapyto 
iai ir skulptoriai, tai reiškia, jog 
architektūros stilistikoje, labai 
svarbu tapybinis ir skulptūrinis 
sienų plokštumų bei konstruk 
tyvinių dalių traktavimas. Visi 
šie elementai yra taip glaudžiai 
susirišę, jog jų nepaisant, nebe 
gausime harmoningos vienu 
mos. Architekto uždavinys yra 
taip paruošti pastatą, kad to 
liau galėtų reikštis tapytojas ar 
skulptorius. Jei pastatas bus ne 
harmoningai pastatytas, tai kad 
ir geriausias tapytojas ar skulp 
torius nebegalės savo darbu 
gauti harmoningos vienumos.

Marquette Parko bažnyčios 
architektas šių architektūrinių 
reikalavimų nesilaikė, todėl išė 
jo tikras kompiliacinis „kuri 
nys“, paimtas iš įvairių stilių ir 

įvairių laikotarpių bei vietovių. 
Juk kiekvienam, šiek tiek nusi 
vokiančiam, aišku, kad ši bažny 
čia yra lipinys romantiškojo, bi 
/antiškojo, renesansinio, baro 
kinio ir net gotiškojo stiliaus. 
Šitoks lipinys tarptautinėje plo 
tmėje yra žinomas, kaip „com 
pelacia“ (sukergimas įvairių ži 
nomų dalykų j vieną). Kai kas 
nori Marquette Parko bažnyčio 
je įmatyti lietuvišką stilių. De 
ja, mes ir Lietuvoje neturėjome 
bažnyčių lietuviškojo stiliaus. 
Pirminės medinės bažnyčios 
Lietuvoje išsivystė iš kiečių sta 
tybos, o pastarųjų statyba atke 
iiavo iš Graikijos. Vienintelis 
daiktas, kas galima įvesti lietu 
viško į bažnyčių stilių, tai tik 
lietuvių liaudies meno ir archi 
lektūros motyvai. Bet tai dar 
nebus lietuviškasis stilius! Pir 
masis, kuris įvedė lietuvių liau 
dies meno ir architektūros mo 
tyvus į bažnyčių statybą Lietu 
voje, buvo V. Dubeneckis, pa 
statęs Karmėlavoje medinę baž 
nytėlę, iš kurios fasado daug 
kas yra paskolinta ir Marquet 
te Parko bažnyčios fasadui.

Ornamentiką reikia laikyti ir 
gi nevykusią, nes arba yra mo 
notoniškai perkrautos, gi kryž 
minės navos beveik tuščios. Ka 
piteliai, vartojant juose lietuviš 
kuosius elementus (nors ir išė 
io panašūs į astekų). jie yra vie 
ni iš gražiausių puošmenų šioje 
bažnyčioje.

Daugiausiai dėmesio vertas 
yra ventiliatoriaus ornamentas, 
kuris savo grožiu išsiskiria iš vi 
sos ornamentikos, lyg būtų ki 
to meistro padarytas.

Tenka paabejoti, ar vertėjo 
bažnyčioje arkadą įkonstruoti, 
kuri mums primena, tuos lai 
kus, kada visuomenė buvo pa 
dalinta į luomus. Kilmingojo 
luomo atstovai (bajorai) pamal 
dų metu sėdėdavo arkose, kad 
„prasčiokai" į juos žiūrėtų, o 
ypač tuo susikaupimo metu, 
kada suskambus varpeliams pa 
kėlėjimui, kada visų akys pa 
kyla augštyn ir pirmas vaizdas 
— išdidusis bajoras ar ponas. 
Nejaugi ir šiomis dienomis, ka 
da luomų nelygybes nebėra, tu 
retų mūsų visuomenė gėrėtis be 
sėdinčiais tose arkose? Mūsų 
supratimu daug geriau būtų, 
kad minia prieš save tematytų 
kunigą, atnašaujantį Šv. Mi 
šias. Tokiu būdu niekis neiš 
blaškytu besimeldžiančios mi 

nios ir daugiau dėmesio galėtų 
minia kreipti į atnašaujamą Au 
ką ir nebūtų nei paaugštintųjų, 
nei pažemintųjų.

Labjausiai nevykusiai įkons 
truotas yra bažnyčioje didysis 
altoriuos. Pirmiausia jis yra 
peraugštas, ir atrodo, lyg kry 
žius jau nori lįsti pi o lubas. Ki 
tas netobulumas, tai altoriumi 
uždengiama sanktynaus arka 
da. Tai kam ta arkada buvo sto 
tyta, jei vėl užstatoma altorių 
mi?! Taip pat iš esamų žemuti 
nėję arkadoje 11 arkų, šešios 
įau yra uždengtos altoriumi. Ar 
ba vėl, keturi altoriaus kapite 
liai padaryti visai skirtingi nuo 
visoje bažnyčioje esamų. Tai 
tikras pavyzdys, kaip „neturė 
tų būti“!

Kryžmos navos šoniniai ai 
toriai yra per arti prie suolų ii 
padėti tiesiog ant gimdų. Lai 
kant prie jų Šv. Mišias, kelias 
yra visai užblokuojamas. Nišo 
se nupiešti paveikslai yra išprie 
vai tauti būti perskiriami per pu 
sę altoriumi. Be to, kadangi šo 
nuošė tie paveikslai siekia že 
mę, tai savaime suprantama, 
kad jiems ten nevieta, nes kiek 
vienas praeivis juos gali palies 
ti, net ir kojomis. Visoje bažny 
čioje vyrauja lenktoji linija, gi 
nišų linijos staiga išvirto į tie 
siąsias. Kur logika ir bažnyčios 
stilius?

Vitražai yra lyg dviejų meis 
terių dažyti. Vieni jų — turi lie 
tuviškos ornamentikos elemen 
tų, kiti — jų nebeturi. Vieni jų 
taikyti daugiau barokiniam sti 
liui — kiti sumodernizuoti, ir 
daugiau darbo įdėta madonų rū 
bus gėlėmis išornamentuojant 
ir tik tokiu būdu stiklus išdegi 
nant. Gi tuo tarpu sumodernin 
tieji daugumoje sumontuoti iš 
daugybės įvairiaspalvių stiklų, 
duodančių pigesnio darbo efek 
tą.

Žiūrint bažnyčioje i vitražus, 
susidaro įspūdis, jog dailinin 
kui užsakytojas daugumoje bus 
padavęs paveikslėlius, pagal ku 
riuos vitražai turėjo būti pada 
ryti. Bet tuomet kyla klausi 
mas, kodėl nepažymėtas pirmi 
nis autorius, nuo kurio tie vitra 
žai buvo nukopijuoti?

O keisčiausia yra, kad visie 
ms žinomos Murillo Madonos 
kopija pavadinta „Marijos Dan 
gun Ėmimu“, jeigu visur ši ma 
dona žinoma kaip „Nekaltas 
prasidėjimas“. Nejaugi Bažny
čiai tos abi sąvokos tą patį įeis 
kia?!

Baigiant norėtųsi keliais žo 
džiais prisiminti Dr. Celiešiaus 
tilpusį straipsnį „Drauge“ 1957 
m. rugsėjo 7 d. „Šiluvos švento 
vė Čikagoje". Perskaičius šį 
straipsnį ir mačius pastatytą 
bažnyčią, susidaio įspūdis, lyg 
autorius, rašydamas šį rašinį,

DAIL. TELESFORAS 
VALIUS,

The Society of Canadian Pain 
terš Etchers and Engravers 
Inc. draugijos naiys, šiemet mi 
nėtos draugijos parodoje laimė 
jo C. W. Jefferys premiją už kū 
rinį „Tremtiniai“. Ta proga iš 
leidžiamas jo medžio raižinys 
„Kapitonas Cartier atranda Ka 
nadą“ ((dviejų spalvų, tiktai 
75 egz.).
PROF. DR. M. G1MBUTIE 

NĖS KNYGOS
leidykloje turi geriausi išparda 
vimą. Jos knyga „Prehistory of 
East Europe“ jau išparduota ir 
yra likę tiktai pas autorę kelio 
lika egzempliorių. Naujai išleis 
toji knyga „Ancient Symbolism 
in Lithuanian Folk Art“ jau at 
spausdinta, bet jos knygynuose 
nebus ir ją galima gauti tiktai 
pas autorę adresu, kaip ir anks 
čiau suminėtoji kita knyga. 
Kas norėtų šių knygų įsigyti, 
gali kreiptis šiuo adresu . Dr. 
M. Gimbutas, Peabody Muse 
um of Harvard University, Ca 
mbridge 38, Mass., USA. Pir 
mos knygos kaina 7.50, antros 
3.00.

DIDELĖ„VARPO”LAIDA
LV Liaudininkų žurnalas 

„Varpas“ išeina šiomis dieno 
mis. Jis turi 200 puslapių ir tu 
ri daug įdomios medžiagos, lie 
čiančios šių laikų aktualijas. 
„Varpą“ galima gauti adresu: 
Mr. J. Makauskis, 701 Willoug 
hboy Ave, Brooklyn 6, N.Y., U. 
S. A., arba ,Nepr. Liet.“ redak 
cijoje: 7722 George St., LaSal 
le, Montreal 32. Numerio kaina 
2 doleriai.

• Komp. J.Žilevičius parašė Šv. 
Juozapo mišias.

nebuvo įsižiūrėjęs į Marquette 
Parko bažnyčią. Autoriui, lyg 
gražioj pasakoj atsiskleidžia bo 
kštuose „stilizuoti tulpių stie 
bai“, o jų galvosena „pražysta 
žiedai“ ir tt„ kurių mes negali 
me matyti nei sauules, nei mė 
nulio šviesoje. . .

Ko vertas kritiškai Dr. P. Ce 
liešiaus straipsnis jau matosi, 
kad ir iš tokio sakinio: „Kiti 
vitražai vaizduoja lietuvių dau 
giau pamiltus Globėjus ir šven 
tuosius: Šv .Kazimierą, Šv. Jur 
gį, Šv. Antaną ir t. t." Greičiau 
šiai autorius bus matęs tuos šve 
ntuosius kurioje kitoje bažny 
čioje. gi Marquuette Parko baž 
nyčioje tesama tik vieno Šv. Ka 
zimiero, kuris yra daugiau pana 
šus į Vytautą, kaip į Šv. Kaži 
mierą.

- DR. J- EHRETO BROŠ1
KU LTURWwKKO^IKA

Prof. Dr. J. Ehretas išleido 
brošiūrą Rytų Europos klausi 
mais: „Vom russischen Men 
schen“ (Apie rusišką žmogų), 
24 pusi., Basei 1958. Atspaudas 
iš žurnalo „Schweizer Rund 
schau“. Joje įdomiai apibūdina 
rusų tautą, išryškindamas jos 
savybes istorijos šviesoje, iki 
nat paskutiniausjų laiku. Antro 
je brošiūros dalyje liečiami 
klausimai, susiję su Pabaltijo ir 
kitų nerusų tautų santykiavimu 
su rusų tauta. Autorius atvaiz 
duoja caristinės Rusijos ir bol 
ševikinės Sovietų Sąjungos ver 
žimosi prie jūrų. Nesą abejo 
nių. kad rusai siekia prieiti ir 
prie Atlanto, kurio pakraščiuo 
se, kaip autorius mano,gal būt 
išsispresianti ir būsimų šimtme 
čių pasaulio istorija. Esą labai 
įdomu, kad Sovietų Sąjunga tę 
šia caristinės Rusijos užsienio 
politiką, tad esą galima daryti 
išvadą, kad ir bolševikų įpėdi 
niai vėliau laikysis panašios 
imperialistinės politikos. Dau 
gelio rusų emigrantų laikysena 
esanti būdinga tuo, kad jie sme 
rkia Kremliaus vidaus politiką, 
bet, dažniausiai, sutinka su jo 
užsienio politika. Autorius vaiz 
duoja dar kai kurias lietuvių, 
latvių, estų savybes, ypač iš 
keldamas Lietuvos reikšmę. 
Baigia įspėdamas Vakarus ne 
pasiduoti Chruščiovo mulkini 
mui.
MONTREALIO LIETUVIS 

PASIŽYMĖJO MOKSLE
Montrealiečių pp. Žmuidzinų 

sūnus, Jonas Žmuidzinas, labai 
sėkmingai baigė Indianos Te 
chnikos College Fort Wayne, 
USA ir kaipo elektrotechnikos 
inžinierius, gavęs bakalauro su 
mma eum Įaudė laipsnį, palik 
tas dėstyti studentams elektros 
inžineriją. Be to, jis priimtas į 
Kalifornijos Technologijos Ins 
titutą tęsti elektronikos studi 
jas magistro laipsniui įsigyti. 
Kaip labai gabus Ir labai gerai 
baigęs kolegiją, J. Žmuidzinas 
gavo Instituto stipendiją ir ta 
me institute jauniems studentą 
ms dėstys elektronine inžineri 
ją-
TARPTAUTINIS JAUNIMO 

CENTRAS RABASKA
prie Ouareau ežero, Laurynijos 
kalnuose, ties St. Donat mieste 
liu, liepos 5—14 dienomis tuo 
šia tarptautinį jaunimo susibū 
rimą, kuris turės socialinių, me 
no, sporto ir kitų progų reikš 
tis ir 10 dienų praleisti kalnų 
gamtos sąlygose. Norinčiųjų 
dalyvauti registracija vyksta 
Montrealyje pas Gilles Beaure 
gard, 7852 rue St Andre.

RAMBYNO KALNE PRIEŠ 
30 METŲ

Šiais metais birželio 24 d. su 
kanka 30 metų kai Martyno Ja 
nkaus duktė Elzė Jankutė ir 
dail. A. Tamošaitienė-Mažeikai 
tė uždegė aukurą Rambyno kai 
ne ir ugnį saugojo visą šventės 
minėjimo laiką. Rambyne Lietu 
vos nepriklausomybes laikais 
vykdavo įspūdingos Joninės, į 
kurias suplaukdavo lietuvių eks 
kursijos iš įvairių kraštų.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 
VEIKLA

Trečiuosius gyvavimo metus 
pradėjęs Dailiųjų Menų Klubas 
Los Angeles, Calif., birželio 7 
d. susirinkime į savo tarpą pri 
ėmė žinomą lietuvių režisierių 
ir rašytoją Gasparą Veličką. Ta 
proga jis skaitė savo įstojamąją 
kalbą, Į kurią taip pat raštu at 
sakė Bronys Raila.

Pirmininkavęs Juozas Bertu 
lis skaitė pranešimą apie muzi 
kus Fr. Schubert — minint jo 
130 metų mrities sukaktį, ir 
Rimskij - Korsakova, minint jo 
mirties 50 metų.

Sekančiam laikui pirmininku 
išrinkta Danutė Mickutė-Mit 
kienė. Sekantiems metams DM 
K metraštininku išrinktas Alg. 
Gustaitis.
AR TURĖSIME LIETUVIŲ 

SPORTO 
ENCIKLOPEDIJĄ?

FASK pirmininkas ir vienas 
iš Lietuvių Bendruomenės va 
dovų, dr .inž. Algirdas Nasvy 
tis iš Clevelando, Ohio neseniai 
lankėsi Los Angeles, Cahf. Nas 
vytis kalbėjosi su Alg. Gustai 
čiu Lietuvių Sporto Enciklope 
dijos reikalu.

FASK pirm. dr. Alg. Nasvy 
tis principe reikalui pritaria, 
bet vienas nesiima atsakomy 
bės dėl tokio reikalo. Jis tą klau 
simą mano pavesti keliems spor 
to veikėjams.

Lietuviai įvairiose sporto sri 
tyse yra pasiekę pasaulyje augs 
čiausių laimėjimų, bet apie tai 
net patys visko gerai nežino, o 
kitataučiai netikėdami kraipo 
galvomis, kai minimi lietuviai 
buvę ar esą pasaulinio masto sp 
ortininkai.

• Komp. VI. Jakubėno muzikos 
mokiniai birželio 14 d. turėjo 
metinį koncertą, kuriame daly 
vavo 35 pianistai ir 2 daininin 
kės.
• Ostrauskas Kostas gavo filo 
sofijos daktaro laipsnį už moks 
linį darbą apie rašytoją Joną Bi 
liūną. K. Ostrauskas yra pats 
rašytojas.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
36.
Tuo tarpu ponia Survilienė primygtinai sodino pavėlavų 

sįjį svečią prie stalo ir įsakė Steponui atnešti stipresnių už 
kandžių.

Pasinaudodamas tuo, Mackevičius atsiprašė norįs pasi 
kalbėti vienudu su Akelaičiu. Kai juodu išėjo į verandą, ku 
nigas ištraukė iš erdvių savo kišenių ryšulėlį:

— Šituos popierius prašė tamstai įteikti studentas Bro 
ruslovas Bucevičius. Jis jau du kartus buvo tamstos raštų 
reikalu Klaipėdoje. Blogai, pons Akelevičia! Valdžios agen 
tai susekė, kokiu reikalu Bucevičius lankėsi Horcho spaustu 
vėj, ir išvogė tamstos raštus. Rusijos konsulas užprotestavo 
prieš tamstos proklamacijų ir Donelaičio „Metų ' spausdini 
rną. Kai ką Bucevičius čia tamstai grąžina.

Akelaitis išvyniojo ryšulėlį. Rado ten dvi išspausdintas 
patriotines revoliucines giesmes, savo paties išverstas iš len 
kų kalbos. Bucevičius tašė, kad Donelaičio poema ir Akelai 
čio proklamacijos „Gromata Vilniaus senelio“ u „Pasaka se 
nelio“ pateko į Rusijos valdžios agentų nagus ir kad dėl to 
didelis pavojus gresia ne tik Bucevičiui ir Akelaičiui, bet ir 
visiems, kurie apie tą reikalą žinojo.

Labai nusiminė Akelaitis dėl tokių naujienų.
— Aš jau seniai žinau, kad žandarai ir policija mane se 

ka. Dabar reikes pasisaugoti. Jei matysiu, kad bloga, spruk 
siu j užsienį, i Prancūziją. Ten yra daug savų žmonių.

— Negerai, jei visi išbėgiosime, pametę sąvo žmones po 
nams ir žandarams, — priekaištavo Mackevičius.

— Kunige! — sušuko įsižeidęs Akelaitis. — Jei mane 
dabar suims, aš niekad niekam nebūsiu naudingas. O jei išsi 
gelbėsiu, jei prasidės sukilimas, grįšiu ir kovosiu del savo 
kiašto laisvės. Užtikrinu tai savo garbe ir savo tėvo ir mo 
finos atminimu!

—Gerai, pons Akelevičia, tuo aš tikiu. O kol kas duok 
man tamsta savo giesmių pluoštą. Jos bus man reikalingos 
manifestacijų ir pamaldų metu.

Jis susikišo lapelius į kišenių ir pasiūlė Akelaičiui past 

vaikštinėti drauge po pono Survilos sodą. Iš verandos juodu 
nusileido laipteliais ir, paėjėję toliau rado vietą ,iš kui buvo 
matyti ir kiti dvaro trobesiai. Iš visko atrodė, kad Klevai — 
tai vidutinio dydžio dvaras, valdomas ne kokio magnato aris 
tokrato, bet sumanaus, praktiško bajoro ūkininko. Ūkio pa 
statais čia, matyt, buvo labjau rūpinamasi negu gyvenamuoju 
rūmu. Kluonas ir tvartai ne per seniai statyti, erdvūs, švariai 
laikomi. Rūmas — senas, vienaaukštis, medinis pastatas su 
salkomis ir veranda iš sodo pusės ir keturiomis medinėmis ko 
lonėlėmis, kurios puošė jį iš fronto. Rūmas, nois senas, bet 
rūpestingai prižiūrimas ir taisomas. Nuo senų laikų augę 
apie rūmą medžiai — liepos, topoliai, klevai ir kaštonai — 
buvo praretinti ir apgenėti, kad neužstotų saulės ir nedaty 
tų drėgmės. Jau vien iš Klevų dvaro išvaizdos galėjai spėti, 
kad čia vengiama prabangos, nebūtinų išlaidų, o stengiamasi 
tvarkyti praktiškai, pirmoj eilėj paisant ūkio reikalų, o ne 
komforto ir grožio.

Akelaitis, trypdamas greta dideliais žingsniais minančio so 
do žvyrą kunigo, kažką pasakojo apie pono Survilos kaimy 
nūs, bet kunigas, paskendęs savo mintyse, maža jo klausė. 
Tai štai tas dvaras, kurio savininkas buvo garsus visoje apy
linkėje ne vien kaip geras, sumanus ūkininkas, bet ir kaip de 
rnokratas, „chlopomanas“, kurio sūnus mokosi Peterburge ir 
yra pažangių, revoliucinių idėjų skleidėjas. Taip! Iš to jau 
nuolio, tur būt, išaugs šaunus vyras. Kunigas su pasigėrėji 
inu prisimena Viktoro žodžius apie liaudies būklę imperijoje.

O senajam Survilai Mackevičius savo širdyje neranda jo 
kio palankaus jausmo. Kas iš to, kad Survila humaniškas ir 
tariamai teisingas ponas. Jo humaniškumas yra grynai sava 
naudiškas, o teisingumas — iliuzorinis. Koks čia teisingu 
irias, jei iš vilstiečių darbo Survila krauna turtą, o jie patys 
vos išgali pramisti ir apsirengti. Survila — tai mažesnio mas 
to Oginskis, tiesa, doresnis, bet lygiai taip pat savanaudiškas, 
kaip ir anas. Gerai pasakė Kudrevičius, kad atėjo laikas, ka 
da valstietis ir dvarininkas darosi nebesutaikomi piiešai. Ne 
besutaikomi priešai jie buvo ir anksčiau, bet dabai jie tai žino 
ii pagal tai ima savo santykius tvarkyti. Gera Survilos ypa 
lybė yra ta, kad jis aiškiai mato podėtį, neapsigaudineja ir ki 
tų nemulkina.

Ponas Survila pasisakė sukilimą remsiąs, nes reikalas 
nuversti imperatoriaus valdžią jungiąs visus, nepaisant, kas 
kokių tikslų sukilimu siektų. O kokio tikslo siektų Survila ir 
kiti tos pačios kategorijos dvarininkai’ Atstatyti Žečpispoli 

tą senose ribose ir užtvirtinti bajoriškos-šlėktos viešpatavimą, 
apraminus valstiečius mažais žemės sklypeliais. Ne! Su šito 
kiomis aspiracijomis geriau tegu jie nekiša nagų! Šitaip jie 
gali pražudyti visą sukilimą.

Tuo tarpu saulė nusileido, atėjo laikas galvoti apie na 
mus.

— Na, pons Akelevičia, eikiva į vidų, kad nepamanytų, 
jog mudu pabėgome arba bodimės ponų draugystės, — pajuo 
kavo Mackevičius. — Tamsta pasilieki pas Survilos?

Akelaitis lyg ir sudvejojo:
— Taip, tur būt, pasiliksiu. Pagaliau nežinau, kaip po 

nas Kudrevičius. . . Aš esu jo sekretorius.
Jis sunkiai atsiduso, pažvelgęs į kunigą liūdnomis akimis 

ir tarė su neįprastu karteliu:
— Ak, kunige! Aš pats nežinau, pas ką aš gyvenuu ir 

kur mano namai. Bastausi po žmones, mintu iš svetimos ma 
Jonės. . . Nieko, yra gerų žmonių. . . Bet ne sykį vai, kaip ap 
karsta bastūno duona!

Mackevičius su užuojauta pažiūrėjo į savo bendrą.
— Suprantu, pons Akelevičia, —tarė paguosdamas. — 

It aš kelerius metus basčiausi po žmones. Tokia jau mūsų, 
kaimo vaikų, dalia. Kai išismušam iš gimtojo lizdo, patenkam 

svetimą aplinką. Pakentėkime. Ateis laikai, kada mokslas, 
šviesa bus lengvai pasiekiami ir kaimo vaikui. Tada jau ne 
reiks bastytis po svetimus kampus.

Juodu jau artinosi prie rūmo, kai pamatė, kad iš veran 
dos laipteliais nusileido Jadvyga su Viktoru ir pasuko nuoša 
lesniu, alyvų krūmais apaugusiu taku.

Mackevičius, atlaidžiai šyptelėjęs, tarė:
— Atrodo, pons Akelevičia, kad vaikų santykiai klostosi 

geriau negu tėvų. Dimša neapsiriko, man tai sakydamas.
— Iš tiesų, — sutiko Akelaitis. — Aš vien bijau, kad jau 

nystės romantika nenukreiptų jų nuo kietų šių dienų pareigų. 
Būtų skaudu, jei taip atsitiktų.

— Aš taip nemanau. Jaunystės romantika dažniau pa 
stūmi aukotis negu šaltas protas ir sotus gyvenimas.

Kai juodu sugrįžo į saloną, ponas Pianka paaskojo, kaip 
sėkmingai ėjo ruoša didžiajai patriotinei manifestacijai rug 
pjūčio 12 dieną. Vilnius, Kaunas ir Panevėžys pamatė, ko 
dar nebuvo matę. Dvarų ponai, o ypač ponios., suprato tų ma 
nifestacijų reikalą ir karštai jį parėmė, bet valstiečiai kol kas 
laikosi šaltai. Reikia išjudinti valstiečius. Kas tai galėtų pa 
daryti? Kunigai? Reikia stengtis kuo daugiausia kunigų pa 
traukti į sąjūdį. (d. b.)
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Paroda nuo pat pirmos die 
nos gausiai lankoma, ir iki šiol 
kasdieninis lankytojų vidurkis 
prašoka net 170.000. Gegužės 
10 d. susilaukta jau ir 4-milioni 
nio lankytojo. Bent kiek nuo 
dugniau apžiūrėti jai tektų skil
ti mažiausia savaitę laiko ir pa 
rodos aikštėje, pavilionų iaoirin 
tuose, suvaikščioti 152 kiiomet 
rus kelio. Tiek daug čia kas žiū 
rėti ir pamatyti, kad neįmano 
ma paliesti viską, kas joje yra 
sensacingą ir verta ypatingo 
dėmesio, kas mažėlesnio, nekal 
bant jau apie atskirų kraštų pa 
vilionų charakterį. Ir patys lan 
kytojai įvairiai domisi paroda. 
Vieni žiūri parodą iš vidaus, 
taip sakant, po stogu, nepaste 
bedami jos išorinio grožio, ats 
kirų pavilionų architektūros ar 
akis viliojančių vandens fonta 
nu, gėlynų, žolynų parodos aikš 
telėse kompozicijos. Vakarais, 
tūkstančiais įvairiaspalvių pro 
žektorių apšviesti, jie sudaro 
tikrai pasakiškus 1001 nakties 
vaizdus. Parodoje yra ir apie 70 
restoranų tiems, kurie šią paro 
dą „žiūri pilvu", yra neribotų 
galimybių paragauti įvairių kr 
aštų nacionalinių valgių ir gė 
rimų. Parodos pašonėje pastaty 
tas net atskiras miestas „Links 
moji Belgija“, pasinaudojant 
1900 metų architektūra, kuria 
ine tikrai linksmai galima pasi 
viešėti, pralaisti iaiką n pinigų.

Atidarant Pasaulinę Parodą, 
Belgijos karalius savo prakalbo 
je tarp kitko pasakė : „Žmonija 
žengia į naują istorijos erą. Da 
bar, kaip niekada, civilizacija 
susieta su mokslu, kurio galios 
ir ribų net prieš šio šimtmečio 
ketvirtį nieks negalėjo jsivaiz 
duoti, ir tarnauja žmonijai. Bet 
prieš mus stovi du keliai: vie 
nas — ginklavimosi lenktynių 
kelias, susietas su vis labjau 
žmonijai gresiančiais pavojais, 
kad šie mokslo atradimai bus 
nukreipti prieš ją, ir kitas ke 
lias, kuriuo einant ir atsižvel 
giant į skirtingas 
nes, politines ir
nes pažiūras, galime eiti į susi 
pratimą, politinį sąmoningumą, 
ir tai yra vienintelis kelias pa 
siekti taikos. Šios parodos tiks 
las, mano ponai, sudaryti bend 
radarbiavimo ir taikos atmosfe 
rą. Čia ryškiai atstovaujamos 
žymesnės Vakarų ir Rytų vals 
tybės, visos tautos ir rasės. Iš 
statytieji parodoje eksponatai 
rodo, kas jungia tautas, siekia 
nt tarpusavio susipratimo, nes 
čia reiškiasi pasaulinis mokslo 
pobūdis, sukurtas didžiausių 
"monijos protų. Tegul visi šios 
parodos lankytojai grįžta į sa 
vo šalis įsitikinę, kad virš mūsų 
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L 1 E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.

RA vmond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.

senos civilizacijos kyla naujas 
humanizmas, kuris negriauna 
tų žmonijos šimtmečiais sukur 
tųjų vertybių; tegu jie taip pat 
būna įsitikinę, kad tas humaniz 
mas pasiekiamas tik gyvenant 
santaikoje“.

Šiuose karaliaus žodžiuose 
nusakyti parodos tikslai ir lu 
kesčiai. Joje pirmą kartą pašau 
lyje demonstruojamas žmoni 
jos įžengimas į Atomini amžių. 
Parodos centre pastatytasis 
102 metrų augščio Atomiumas 
—150 miliardų kartų padidin 
tas mažiausiojo metalinio kris 
talo atomas — taip vykusiai si 
mbolizuoja tą Įžengimą Į atorni 
nę erą ir yra šios parodos augs 
čiausias ir svarbiausias taškas, 
panašiai kaip 1889 metais Pa 
saulinėje parodoje Paryžiuje Ei 
felio bokštas vainikavo aną te 
chnikos amžių. Atomiumas pa 
statytas iš plieno ir apdengtas 
aliuminijaus skarda. 9 jo ka 
muoliai sujungti 3 m diametro 
vamzdžiais, kuriuose Įrengtas 
liftas ir riedančios pakopos. Au 
gščiausias kamuolys iškeltas 
102 metrus ir turi 18 m diemet 
rą. Jis pasiekiamas liftu per 25 
sekundes. Iš čia parodos lanky 
tojas gali apžvelgti gražią paio 
dos ir Briuselio panoramą, o 
Įrengtam ten restorane už 350 
frankus papietauti arba už 450 
fr. pavakarieniauti. Apatiniame 
kamuolyje įrengta atominės en 
ergijos taikos reikalams paro 
da, kituose kamuoliuose taip 
pat įvairūs eksponatai. Įėjimas
Atomiumą 40, 50 ir 00 fr. (pri 

klauso nuo to, kaip augštai no 
rimą pakilti).

Kalbant apie atskirų kraštų 
pavilionus, visų pirma tenka pa 
minėti itališkąjį. Tai bene me 
niškiausias iš visų Expo-58 pa 
vilionų. Daug kalbama apie Če 
koslovakijos, Suomijos, Šveica 
rijos, Maroko ir daugelį kitų pa 
vilionų. Kiekvienas šioje paro 
doje dalyvaująs kraštas stengia 
si parodyti pasaulinei publikai, 
ką turi geresnio, gražesnio. Jei 
minėti patį didžiausią — Sov. 
S-gos pavilioną, tektų gal paša 
kyti, kad ten labjausiai krinta į 
akį atsilikusi sovietų architektu 
ra. šiaip gausybė eksponatų, 
kad „mes visko turime", ypač 
pramonės dalykų, žemės ūkio 
mašinų, traktorių, žemės grę 
žimo mašinų ir t. t. Žinoma, jų 
milžiniško paviliono viduryje 
stovi ir milžiniška Lenino statu 
la, sputniko modelis, Tupolevo 
keleivinių lėktuvų modeliai; 
Čaikos, Moskvičio, Pobedos ir 
kt. automašinos, kurių durys, 
langai, motorai uždaryti, ir lan 
kytojas gali pamatyti tik jų iš 
orę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Niekur nepastebimas Pabal 
tijo kraštų vardas, nors iš tenai 
i parodą atvežta nemaža ekspo 
natų. Tarp gausybės rusiškų 
knygų užtinkama ir lietuviškų, 
latviškų, estiškų (pvz., Abėcė 
lę, Saulutę, Lietuvių Liaudies 
Menas, bet plačią jai pasaulinei 
publikai tarp svetimo rusiško 
rašto Pabaltijo kraštų knygos 
mažai tepastebimos.

JAV pavilionas yra vienas di 
džiųjų, apskritos konstrukcijos 
pastatų pasaulyje. Apeiti ap 
link — 325 metrai, diametras 
104 m, augštis 30 m. Šie išma 
tavimai prilygsta Koiiseumą 
Romoje. Jame nušviestas visas 
Amerikos J V ūkinis ir kultūri 
lūs gyvenimas. Sensaciją čia su 
daro elektroniškieji smegenys, 
o iš filmų srities—„Cinerama", 
su 360 laipsnių scena.

Atskiroje parodu haleje nu 
matytos dvi atskiros parodos, 
kurios nušvies žmonijos meną 
per pastaruosius 4000 metų. 
Čia surinkti meno kūriniai iš 
įvairių kraštų muzėjų. Pirmoji 
paroda — „50 Moderniojo Me 
no metų“ tęsis iki liepos 21 d., 
o po to ten pat bus kita paroda 
— „Žmogus ir Menas“, nuo 
rugpjūčio 8 iki spalio 19 dien. 
Ten bus išstatyti meno kūriniai 
nuo priešistorinių laikų iki šia 
ndien. Be to. daugelis kraštų sa 
vo pavilionuose yra išstatę me 
no kūrinius, reprezcntuojan 
čius jų nacionalinį meną.

Lankant man „50 Modernio 
jo Meno metų“ parodą, salės 
sienoje buvo dar 12 tuščių vie 
tų. Jos buvo rezervuotos pavei 
kslams iš Ermitažo muzejaus 
Leningrade ir iš Puškino muzė 
jaus Maskvoje. Tie iki šiol trū 
kstamieji paveikslai buvo atvež 
ti Į Briuselį tik gegužės 8 d. 
Kodėl taip pavėlinta ? Pasirodo, 
praeitais metais per Picasso pa 
rodą Paryžiuje prie kai kurių 
ten rusų išstatytųjų paveikslų 
prisistatė jų buvusieji savinin 
kai ir panorėjo uždėti areštą. 
Rusams pasisekė tuomet pasku 
bom tuos paveikslus išvežti. Šis 
incidentas atšaldė rusų entu 
ziazmą statyti savo paveikslus 
Vak. Europos parodose. Tik ga 
vus tinkamą garantiją prižade 
tieji „12 rusu" atvyko į Briuse 
lį.

Atvykus 10 vai. Į parodą, pa 
tariama sėsti į Expo-ekspresą 
ir už 15 fr. apvažiuoti visą paro 
dą. Turint bendrą parados vaiz 
dą, jau galima rinktis atskirus 
pavilionus. Įėjimas į „Linksmą 
ją Belgiją“ —25 fr.

Už pietus įvairiuose pavilio 
nų restoranuose kainos svyruo 
ja nuo 80 iki 300 fr.

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS 
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

Mosklo - Technikos naujienos
MOKSLAS IR IŠRADIMAI 
ATIDENGIA FANTASTIŠ 

KAS GALIMYBES
Mokslas apie atomus daro 

milžinišką pažangą. Tiktai per 
kelioliką metų išvystytos nau 
jos mokslų šakos, kurių tarpe 
ypač plačiai naudojamos elekt 
tonikos. Elektroniniai prietai 
sai dabar plačiai naudojami te 
chnikoje. Bet vystant šią šaką, 
jau ruošiamasi elektroniką pa 
naudoti ir medicinoje.

Kaip žinoma, jau naudojami 
dirbtiniai plaučiai, dirbtinė šir 
dis ir. . . dirbtiniai smegenys 
(elektroninės sakičiavnno maši 
nos). Dabar jau daromi b.ndy 
mai padaryti ir dirbtinius inks 
tus.

Tiesa, ligšioliniai dirbtiniai 
plaučiai ir dirbtinė širdis, nors 
ir pakeitė natūraliuosius orga 
nūs, bet tiktai neilgą laiką, daž 
niausią — tiktai operacijų me 
tu. Dabar gi dedamos pastan 
gos, kad reikalui esant, dirbti 
niai organai galėtų veikti ir ii 
gesnį laiką, gal — visam laikui 
pakeisti natūralius oi ganus.

JAV Radio korporacijos 
nirmininkas D. Sarnavos pareis 
kė, kad einama prie to, kad pa 
senę, sugedę arba susidėvėję 
žmogaus organai būtų pakeisti 
dirbtiniais 
„Idėja — fantastiška, jis sako, 
kad elektronikos mokslui besi 
plečiant, sunku nustatyti, kur 
pasibaigia fantazija ir kur pra 
sideda tikrovė”. Jis teigia, kad 
dirbtiniai, elektroniniai, plau 
čiai, širdis ir inkstai jau esą su 
konstruoti, nors dar netobulai, 
bet jis neabejoja, kad jie bus iš 
tobulinti, ir netolimoje ateityje 
netinkamos žmogaus kūno da 
lys galės būti pakeistos dirbti 
nėmis. . .

IŠRASTA ŽAIZDOMS SIŪTI 
MAŠINA

Ottavoje gyvenąs ir dirbąs 
dr. Vogelfanger išrado mašiną, 
kuri labai greit ir labai gerai su 
siuva žaizdas. Ir ne tiktai žaiz 
das, bet ir kraujagysles. Ji siu 
va tantalo metalo vielomis. Iš 
radimas dar tobulinamas ir po 
to bus pradėta masinė gamyba.

• Dr. Vengris yra Massachus 
setts universiteto profesorius.

elektroniniais.

Kai anks 
temokėta 
tai dabar 
tokią pa

Kioske prie sovietų pavilio 
no, be kitų suvenyrų galima ga 
uti literatūros — Ogoniok, Ko 
munist, Krokodil, Pravda ir k., 
o už 130 fr. ir butelj vodkos. T.

(EL).

5 PSL.

with the

M

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

MOKSLAS KOREGUOJA 
GAMTA, BET MOKSLAS 
GALI JĄ IR IŠKRAIPYTI

Labai įdomių dalykų išgavo 
darydamas mokslinius bandy 
mus Paryžiuje College de Fran 
ce profesorius dr. E. Wolff, 
Vesdamas eksperimentines em 
briologijos institutą, proi. Wo 
Iff naudojo X spindulius, ku 
riais švietė viščiuko gemalą. To 
kiti būdu jis išgavo viščiukus 
su dviem galvom, su viena ko 
ja, be sparnų ir tt. Jis sako, kad 
panašiai galima pasielgti ir su 
kitais gyvuliais ir su žmogumi.

AMERIKA ŠAUDYS I 
MĖNULĮ

Rugpjūčio mėnesį JAV avia 
cija nusistačiusi raketomis ap 
šaudyti Mėnulį. Tyrimų virsi 
ninko generolo S. E. Anderso 
no pareiškimu, į Mėnulį bus pa 
leistos trys raketos, kas mene 
sį po vieną. Aviacijos moksliniu 
kų skaičiavimu, i akėtų kelionė 
į Mėnulį truks dvi su puse die 
nos, nes iki mėnulio yra 278, 
000 mylių. Be aviacijos ir JAV 
armijai leista padaryti du to 
kius bandymus.
INKSTŲ TRANSPLANTACI 

JA MONTREALYJE
Po kai kurių ligų tenka išim 

ti žmogui inkstus, o be inkstų 
žmogus gyventi negali, nes in 
kstai atlieka svarbią kraujo va 
lymo funkciją. Anksčiau turį to 
kius inkstų sutrikimus turėda 
vo neišvengiamai mirti. Bet mo 
kslas ir šioje srityje yra pada 
ręs didelę pažangą, 
čiau prieš 50 metų, 
tiktai odą persodinti, 
jau medicina padarė 
žangą, kad moka persodinti ne 
tiktai ištisus gabalus odos su 
raumenimis, bet chirurgai mo 
ka persodinti ir akis ir inkstus. 
Akis persodina išėmę iŠ jau mi 
rusių žmonių. Persodina ir ins 
kstus.

Štai šiomis dienomis Rayal 
Victoria ligoninėje padaryta 
viena tokia operacija, kuri pui 
kiai pasisekė. Tūla montrealie 
tė p. Johnson po operacijų nete 
ko abiejų inkstų. Jai grėsė mir 
tis. Bet jos sesuo pasiaukojo se 
sers naudai ir atidavė jai savo 
vieną inkstą. Taigi, gydytojai 
iš Nelės Johnson paėmė vieną 
inkstą ir jį persodino nelaimiu 
gai seseriai. Abi seserys dabar 
jau sveikos ir gerai jaučiasi. 
Vienos sesers transplanuotasis 
inkstas kitai gerai priaugo. Ir ji 
galės dar ilgai gyventi, jeigu 
jos neužpuls kokia kita nelai 
mė.

Teigiama, kad Kanadoje tai 
buvusios pirmos tokios rūšies 
operacijos. Džiaugiamasi, kad 
yra sėkmingos.

IŠRASTAS GIRTUMUI 
MATUOTI PRIETAISAS
Šis išradimas daugiausia tai 

kimas automobilių vairuotoja 
me nustatyti jų girtumo laips 
niui. Tai yra savotiškas vairas, 
kuris elektroninių įrengimų pa 
galba nustato girtuumo laipsnį. 
Netrukus galėsime išsigėrusius 
laipsniuoti. . .

• Komp. J. Kačinskas iš Bosto 
no persikėlė prie Čikagos, Whi 
ting, Ind., kur dirba didelėje pa 
rapijoje, turinčioje didelį cho 
rą. J. Kačinskui duotas uždavi 
nys pakelti muzikinį choro ly 
gį ir padaryti koncertų.

> Verdun PO 6-5641 Ji
HICKSON GROCERY $

Ulus ir MAIŠO PRODUKTAI;;
J* Pristatymas nemokamai X
0 • vjJ 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

LITUANISTINIAI KURSAI 
AUSTRALIJOJE

Australijos lietuviai progre 
siškai plečia lietuviškąją veiklą. 
Didžiosios kolonijos jau turi 
Lietuvių Namus, o Sydnėjaus 
lietuviai net dvejus — miesto 
centre ir Bankstowno priemies 
tyje.

Paskutiniu metu Australijos 
lietuviai labai didelį dėmesį at 
kreipė į lietuviškąjį švietimą, 
jei ligšiol jie turėjo tiktai sa 
vaitgalio mokyklas, tai dabar 
jau susirūpino augštesniųjų 
Igursų steigimu. Štai Bankstovv 
no Lietuvių Namuose įvyko ini 
ciatorių pasitarimas tikslu įs 
teigti lituanistinius kursus Syd 
nėjuje.

Pasitarimą sukvietė žinomas 
Bankstowno visuomenininkas 
J. Ramanauskas, kuriame daly 
vavo kun. P. Butkus, Sydne 
jaus skautų tuntminkas dr. Ki 
šonas, Bankstovno apyl. pirm. 
E. Dryža, rašyt. V. Kazokas, 
Krašt. V-bos šviet. ir kult, va 
dovas J. Veteikis, mokyt. B. 
Stašionis ir skautų laikraščio 
„Pėdsakio“ redaktorius B. Ža 
lys.

J. Ramanauskas painforma 
vo į ką buvo kreiptasi ir kas jau 
sutiko kursuose dėstyti.

Kadangi lituanistinių kursų 
įsteigimas Sydnėjuje yra būti 
nas, tai nutarta nedelsiant kr 
eiptis į jaunimą ir jų tėvus, kad 
’aunieji užsirašytų į numatytuo 
sius kursus.

• Panevėžyje veikia: 5 vidurį 
nės mokyklos, 3 darbo jaunimo 
mokyklos, hidromelioracijos te 
chnikumas, vidurinė ir septyn 
metė muzikos mokyklos, vidų 
rinė, medicinos mokykla, ir 
mechanizavimo mokykla.

$ TAISAU |
• • • • • •y televizijos ir radio aparatus. A 

$ H. Valiulis. ''
• 1g Skambinti po 5 vai. vak &

HU 1-4313. ?

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

| D- E. BELANGER 8c SONS 
t 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
& 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

tt £

f LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

A. NORKEL1UNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave,, Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas

S Daromos jvairio® durys, langai, virtuvėms kabitai 
X ir kiti įvairūs medžio dirbimai.

SAV. K. KIAUŠAS ir .1. š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 

J> Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
X Lietuviams nuolaida.

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

g O $
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O A J I B A X 1 *1 CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER —bteriitnal Automol)ilc - ta,p visv r°s,v vartotos masinos.
Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RU1 H-RU TKAUSKĄ 77 Rachel St. E., Montreal. Tel. VI 5-3202, namu BE (>481.

MES STROPIAI IR RUP ESTINGAI APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PLIAS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

TORONTO LIETUVIŲ VISUOMENEI IR ŠEŠTADIENI 
NĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVAMS.

Atleista pagal prašymus — 
11 šeimų.

Nesutvarkė mokesčio reikalo 
— 7 šeimos.

Šiais metais mokykla įsigijo 
šviesos projektorių, kuris nuo 
sekančio rudens bus pakaito 
mis naudojamas klasėse ir jo pa 
galba ekrane bus parodomas 
aiškinamasis objektas.

Įsigyta keletas Pabaltijo kr 
aštų ūkininkų sodybos vaizdų. 
Iš jų vaikai sužinos Lietuvos 
ūkininkų gyvenimą ir pažins 
ūkio padargus.

1957-58 metų laikotarpyje 
įvyko mokyklos vedėjų pasikei 
timas. Buv. ilgametis mokyklos 
vedėjas p. J. Širka išvyko j J. 
A. V., jo pareigas perėmė nuo 
vasario mokytojas J. Gustainis.

Pradedant trečiu skyrium šie 
met buvo pravesti metiniai eg 
zaminai. Keli tėvai buvo pa 
kviesti stebėtojais.

Tėvų komitetas užvedė mo 
kyklos vaikams kartoteką. Be 
to, numatyta užvesti turto kny 
ga.

Be abejo lietuviškų R. Kata 
likų parapijų, kurios visą laiką 
aktyviai remia ir globoja mo 
kyklą, nuolatiniais mokyklos 
vedėjais pasidarė lietuvių ban 
kelis ,,Parama” ir SLA 236 kuo 
na Toronte (Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje. Ačiū jiems.

Šiais metais įvyksta mokyk 
los refroma. Mokyklai sudaro 
ma nauja programa. Galutinai 
ji paaiškės tik vidurvasarį. Rei 
kia tikėtis, ji bus paskelbta ir 
visuomenei lietuviškoje spaudo 
je.

Mokyklos veiklos detalės ir 
finansinė apyskaita bus patiek 
ta visuotinam mokinių tėvų su

Pasibaigus mokslo metams, 
Toronto lietuvių Maironio vai
do šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas nori patiekti jums 
trumpą tos mokyklos veiklos 
apyskaitą už 1957-58 mokslo 
metus.

Pereitą rudenį mokyklą lan 
kyti įsiregistravo 276 moki 
niai. Stropiai šią mokyklą lan 
kė iki mokslo pabaigos 249 vai 
kai. Metų bėgyje dėstė 1 1 nuo 
latinių mokytojų.

Į pirmą skyrių įsiregistravo 
119 vaikų. Mokyklos globėjo 
klebono P. Ažubalio rūpesčiu 
ir pastangomis buvo gauta vie 
na papildoma klasė. Teko pada 
ryti tris pirmuosius skyrius.

Mokyklai išlaikyti metinis 
mokestis buvo 7 dol. šeimai, ne 
atsižvelgiant, kiek vienos šei 
mos vaikų mokyklą lankytų.Ne 
pajėgūs šio mokesčio sumokėti 
buvo nuo jo atleisti.

Nepaprastai gili tėvų meilė 
savo vaikams ir kalbai sponta 
niškai įpareigavo juos sumokėti 
mokyklai šį makestį. Didelė pa 
dėka jiems.

Mokykloje mokėsi — 187 
šeimų vaikai.

Sumokėjo mokestį — 169 
šeimos.

St. CATHARINES, Ont.
STIPRUS BIRŽELIO TRAGEDIJOS PAMINĖJIMAS

Minėjime dalyvavo šešios 
tautybės: be rengėjų, lietuvių, 
latvių, estų, dar slovakai, veng 
rai ir ukrainiečiai. Visam vado 
vavo lietuviai.

Tylos minute pagerbus Balti 
jos tautų žuvusius anomis bir 
želio dienomis nuo Sovietų Ru 
sijos okupantiškų rankų, minė 
jimas buvo įspūdingai pradėtas 
akordeonų orkestro Sibelio „Fi 
nlandija“. Orkestras vietos mu 
zikos mokyklos. Pats dalykas 
buvo išpildytas labai gerai ir ti 
ko minėjimo dvasiai: „Finlandi 
ja” yra gedulingas dalykas.

dir
Pa 

Pri 
Ka

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
i (važiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V DUNDYS

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus tubus, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Turime parda 

vimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, 
priedų ir įvairių kitokių prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo mašinas, 
laikrodžius, stiklui pjauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, 

maistą ir t. t. ir t. t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
(žemesnės rūšies)

1. 4 košt. viln. medž
pamušalo.................
šerinės (klijonkės)

sirinkimui rudenį, į kurį kvie 
čiami visi mokinių tėvai ir ku 
rių pareiga yra jame visiems da 
lyavuti.

Visiems vaikams, tėvams, mo 
kyklos rėmėjams, mokytojams 
ir visai lietuvių visuomenei te 
vų komitetas linki gražių atos 
togų ir linksmų vasaros pramo 
gų. Tėvų Komitetas.

NAUJAS PRIS. PARAP. 
VIKARAS

Darbininko redakcijoje 
bęs T. Modestas Stepaitis 
skirtas pirmuoju vikaru į 
sikėlimo parapiją Toronte,
nadoje. Į savo paskyrimo vietą 
išvyko birželio 13.

Darbininke dirbo apie penke 
ris metus su pertrauka 1956-7, 
kai ėjo tretininkų vizitatoriaus 
pareigas. Visą laiką taip pat re 
dagavo šv. Pranciškaus Varpe 
lį. Taipgi, sėdėjo net dviejų re 
daktorių kėdėje.

T. Modestas Stepaitis, O. F. 
M., yra žemaitis eržvilkietis, gi 
męs 1916 kovo 13, pranciškonų 
vienuolynan įstojęs 1935 rugp 
jūčio 1 (įvilktuvių diena), ku 
nigu įšventintas 1941 liepos 6. 
Amerikon atvyko iš Italijos, 
kur mokėsi, kur jį karas buvo 
užklupęs ir iš kur atkilęs ėjo 
įvairias pareigas lietuvių pran 
ciškonų vienuolynuose Grene, 
Kennebunkporte, Brooklyne ir 
k. Daug važinėjo po JAV ves 
damas misijas ir rekolekcijas.

3*

Po to vienas po kito kalbėjo 
tautybių atstovai. Sava kalba ir 
angliškai. Sava dello, kad daly 
vavo minėjime visų paminėtų 
tautybių žmonės.

Visi kalbėtojai buvo puikiai 
pasiruošę ir kalbėjo labai stip 
riai. Paskutiniu kalbėjo ukrai 
nietis advokatas Doličny. Jis 
daug sentimentų išreiškė spe 
cialiai Lietuvai.

Ir būdamas kanadietis pasiū 
lė mintį, kad Kanados valdžia 
pasiimtų imigrantus patarima 
ms Rusijos reikaluose. Taip pat 
ragino tautybėms eiti čia prade 
tu keliu — jungtis ir pravesti 
savo kandidatus į valdžią.

Kalboms pasibaigus buvo pri 
imta rezoliucija visoms Jungti 
nėms Tautoms. Priminti, kad 
Baltijos valstybės buvo okupuo 
tos, nežiūrint to, kad tarp tų va 
Istybių ir Sovietų Rusijos buvo 
sudarytos visos sutartys reika 
lingos palaikyti taikai ir gerie 
ms santykiams. Dėl to prime 
nanti ne tiek siekti viršūnių 
konferencijos, kiek to, kad pa 
sirašytos sutartys būtu respek 
tuojamos.

Toliau sekė meninė dalis.
Latvių 
gražiais 
pagrojo 
rinkinį.

Gale svečias iš Toronto — 
sol. p. Ščepavičienė gražiai pa 
dainavo keturias lietuvių iiau 
dies dainas ir buvo apdovanota 
puokšte gėlių.

Minėjimas buvo baigtas visie 
ms giedant ,,Queen“.

Dar keli žodžiai šia proga 
apie paminėtų tautybių bendrą 
pasirodymą.

Savo laiku vienas mūsų ko 
respondentų — J .Š. parašė į 
spaudą, kad čia iškelta mintis 
suorganizuoti tautybes. Jam bu 
vo nė vieno priminta, kad ši mi 
ntis nėra nauja ir, kad kitur tau 
tinės grupės veikia nuo seniai.

Šis minėjimas parodė, kad S. 
Š. turėjo nemaža tiesos. Grupių 
yra dideliuose miestuose. Čia 
maža vietovė. Anos grupės eg 
zistuoja, Čia norima padaryti 
stipriai veikiančią, dalyvaujan 
čią visų tautybių politinės r ei 
kšmės minėjimuose tuo juos pa 
darydami didelio skaičiaus 
žmonių lankomais, kas šiame 
minėjime ir pasitvirtino: daly 
vių prisirinko pilna didžiulė sa 
lė.

Taip pat čia siekiama, kaip 
galima stipresnio reagavimo į

sovietų išvystytą propagandą 
šiame krašte, ko nei viena gru 
pė iki šiol nedarė ir nedaro, jei 
neskaityti vieno antro spaudoje 
atsikirtimo per metus. Pav., net 
mūsų politinis komitetas, at 
rodo, bus užgęsęs, gana kietai 
ir tikrai, kai tuo tarpu sovietų 
propaganda darosi tikrai kurti 
nanti. Šio krašto gyventojai, be 
abejo, norėtų dažniau girdėti ir 
kitą istorijos dalį. Tuo galėtu 
mem nors dalinai atsilyginti ir 
šiam kraštui širdingai mus pri 
glaudusiam.

• Palangos vasaiojimo sezonas 
prasidėjo geg. 15 d. „Gintaro", 
„Žuvėdros" ir kituose poilsio 
namuose šiemet būsią 13.000 
poilsiautojų, o „Palangos", 
„Bangos" ir kitose sanatorijų 
se apie 3.000 ligonių. Paplūdi 
myje bus pastatyta 150 didžių 
skiečių ir sūpuoklės. Tarp Vii 
niaus ir Palangos skraidys ke 
leivimai lėktuvai.

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI

JKAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

835 QUEEN ST.W-TORONTO 3-EM4-4025

GYVENIMAS BOLŠEVIKŲ ROJUJE.
Atkelta iš 3-čjo pusi.

pianistė, apsirengusi 
latviškais drabužiais, 
latviu liaudies dainų

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

$ 81.90

(geresnės rūšies)
2. 4 košt. viln. medž. 14 yrd. 

pamušalo ...... ? . 8 yrd.
šerinės (klijonkes) 4 yrd.

$ 108.50
(Vietoje 4-riems kostiumams gali būti 3 kostiumams ir
1 paltui medžiagos ir tuo atveju reikia primokėti $ 4.00. 
Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.).

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų 
gryno svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu 

ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 

ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

' . :-- xk " xx----------------------

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D ALKSNIS 

Advokat as-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond ) 

TORONTO, ONTARIO

ir valgo fabriko ar kontoros vai 
gykloje. Tai kaip jie išsilaiko? 
Žmonės dirba įmonėse diena iš 
dienos, be jokio poilsio, dirba 
vakarais, sugrįžę iš darbovietės 
dar uždarbiauja. Tokiems paša 
liniams darbams reikalingi įran 
kiai ir medžiagos. Iš kur tai ga 
imama? Ogi vagiama iš darbo 
viečių. Žmonės vagia vilną, au 
dėklus, siūlus, vinis, instrumen 
tus ir įrankius. Nenubaido ir 
žiaurios bausmės už valstybi 
nių gėrybių vogimą.

Gyvenamųjų butų buvo dide 
lis trūkumas. Kelių asmenų šei 
ma talpinama viename kamba 
ryje, virtuve naudojasi net ke 
lios šeimos. Atvykęs iš kaimo 
darbininkas lengvai gauna dar 
bą, bet kur apsigyventi? Ten 
visai jprastas dalykas, kad mei 
gina įkeliama į kambarį, kur gy 
vena viengungis vyras. Čia nie 
ko bloga neįžiūrima. Dažnai to 
ks buto klausimo spiendimas 
baigiasi vedybomis. Butai nere 
montuojami, sienos apipelėju 
sios ir aprūkusios. Jau iš gat 
vės per skaimalais užtiestą lan 
gą gaiima pastebėti apkrautas 
daiktais spintas.

Visai kitaip gyvena naujoji 
sovietine buržuazija, ji stengia 
si susilyginti su senąja, revoliu

cijos sunaikintąja. Jie priiminė 
ja svečius, dėvi smokingus, ba 
lines sukneles, moterims bu 
čiuoja rankas. Moterys, aišku, 
nedirba. Laiko tarnaites. Vai 
kai gerai auklėjami, mokomi 
svetimų kalbų. Is kur visa tai? 
Jie nevagia, bet jiems ateina į 
pagalbą sovietinis valdžios apa 
ratas, geri butai, uždari kitie 
ms piliečiams sandėliai".

LENKIJOJE PRADĖTA 
KOVA

prieš jaunimo ištvirkavimą, gir 
tuokliavimą, chuliganizmą ir 
netikusį elgesp

Varšuvos miesto savivaldybė 
nutarė imtis griežtesnių prie 
monių. Įsakyta: jauni žmones 
iki 16 metų amžiaus negali vie 
m vaikščioti gatvėse be vyrės 
nių palydovų po 9 vai. vakaro. 
17 ir 18 metų jaunikliai negali 
vaikščioti gatvėse vieni po 10 
vai. vak. Jauniems iki 18 metų 
draudžiama parduoti alkoholi 
nius gėrimus. Jauni iki 18 me 
tų negali užsiimti prekyba gat 
vėse, ajuni iki 19 metų negali 
rūkyti gatvėse, jauni žmonės 
turi užleisti sėdimas vietas trau 
kiniuose ir gatvėkariuose suau 
gusiems ir t. t. Šių potvarkių 
vykdymą turi prižiūrėti polici 
ja, tėvai, mokytojai.

SIUNTINIAI LIETUVON '

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
k~ ■ —xk’   xicrzrxKrzrot

ŠA. E. McKAGIIEl
•č Barrister and Solicitor

Advokatas ir Notaras
J Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
£ 1008 North Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

C

2

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res BE 3-0978

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— 
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5Į/2—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro.
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičaini atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

R

J
$

Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas prekes.

* Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
* Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.0U už 

3% y- ir daugiau.
* Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašina su iš 

laidomis $ 160.00.
* Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
* Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainarasų.

Vaistai:
Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainus:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg į 5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENE)

100 tab. 1 mg $ 8.00 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm $ 2.15
Largactil 100 tab. i 3.00
Multavitaminai 1000 tab. $ 7.50
Streptomycin 10 gr į 2.60
Isoniazid (rimifon) 1000 tab. 50 rngm $ 4.60
PAS 0.5 gr 500 tab. $ 3.50

ORBIS
Reikalaukite kainaraščių:

298 Bathurst St.
TARONTO, Ont.
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St.
Chicago 32, 111.
Tel. YA 7-2445

Lietuviški kainaraščiai: 

578 Wyandotte St. E. 

WINDSOR, Ont. 
Tel. CL 6-3982

3570 W. Ver nor 

Detroit 16, Mich. 
Tel. TA 5-9783
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Visi, renkamės, Visi

i rengiamą

š. m. birželio 30 d., pirmadienį,

„Dominion Day” išvakarėse,

DIDELĘ IR LINKSMĄ

•)

kuri įvyks

„B R A N T 

aikštėje,

I N N — S K Y CLUB 

B u r 1 > n g t o n, Ont.

gi
Vietovė ant pat ežero kranto, mėnulio, 

žvaigždžių ir prožektorių apšviesta. 

Romantiška ir jauku! 

Įvairus bufetas, turtinga loterija. 

Benni Ferri muzika ir

Pradžia 7 v. v., iki 12,30

t. t.

v. n.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS
NO IR VISŲ PLAČIŲJŲ APYLINKIŲ LIETU 

VIUS KUO SKAITLINGIAUSIAI ATSILANKYTI.

HAMILTO

c v T. Fondo Hamiltono Skyr. Valdyba.
s,',',',',','.'.

į Įėję šaukiamas visų tėvų ir 
liet, visuomenės susirinkimas. 
Dėl mūsų jaunimo lietuviškos 
ateities rimčiau susirūpinti da 
bar yra pats augščiausias lai 
kas, todėl visų tautiečių lietu 
viška paieiga šiame susirinki 
me dalyvauti. Jo pradžia 7 vai. 
30 min. vakaro. Sk. St.

LINKSMA GEGUŽINĖ!
w Tautos Fondo, Hamiltono 
A skyriaus Valdybos rengiama 

įvyks š. m. birželio 30 d. pir 
madienį, „Dominion Day“ šv 
entės išvakarėse, „Brant In 
n‘o“ Burlington, Ont., turimo 
je gražiausioje „Sky Club“ ai 
kštėje moderniškai įrengtoje, 
ant pat ežero kranto. Vieta ro 
mantiška ir jauki kaip jaunie 
ms, taip ir seniems.

(Randasi apie 10 mylių nuo 
Hamiltono, Toronto kryptimi, 
prie 2-jo kelio).

Kadangi antradienį bus šv 
entė „Dominion Day", o dau 
gumai ir pirmadienis nedirba 
mas, tai susidaro ilgas 4-rių 
dienų savaitgalis, kur pirmadie 
nį į rengiamą gegužinę bus ge 
riausia proga visiems iš arčiau 
ar toliau, atsilankyti ir dar 
prieš darbą bus laiko pailsėti. 
Atsilankiusieji ne tik turės gr 
ažiausią progą linksmai pra 
leisti laiką, po sunkių darbų, 
bet ir su artimaisiais susitikti, 
ar naujus pažįstamus susirasti 
ir kartu romantiškoje nuotai 
koje praleisti keletą valandų, 
kas liks ilgoje atmintyje.

Veiks įvairus bufetas, links 
ma BenniFerri muzika, turtin 
ga loterija laimei išmėginti ir 
t. t. Pradžia 7 v. v., baiga 12 
v. 30 m. nakties.

Esant blogam orui—viskas 
įvyksta ten pat „Brannt Inn“

> Ž g
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KRONAS -i
VALEVIČIUS į

LIMITED J

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

HAAAlfgTTOIV
LIETUVIŲ NAMAI ATIDA RO SAVO KINO, 

ti filmai „Merry Andrew' 
Danny Kay ir 
„Shiralee“ su 
Dana Wilson. 
6 ir 9 via. vak.

SKAUTŲ PARAMOS 
•suaktyv,trumui šį ketvirtadie 
nį, birželio 2 6d., parapijos sa

P Ateinantį antradienį Delta 
kiną pradeda operuoti patys. 
Kaip žinome, liepos 1 d. turi 
me šventę, kuri sutampa su 
mūsų kino atidarymu. Tad vi 
sus maloniai kviečiame šią 
dieną atsilankyti į savąjį kiną. 
Ateinančią visą savaitę Delta 
kine bus rodomi gražūs spalvo

su
ir
ir

Pier Angeli 
Peter Finch 
Seansų pradžia 
Įėjimas 60 et.

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje
J „TALKA“.

:> Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už
.< paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

< IA L- zl ■ z. —z, r. . 1 ) . fe~ 1 - t .. -.1 2 . .   t —. * . . — - - C. , . „ I . . 1 . ■!-« O - - 1Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

YVON L'HEUREUX LTD. ENTERPRISES cs'Skelbia

t 
i 
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Ranch tipo namus
puikioje vietoje — Beloeil, netoliese St. Hillaire kalno 
iRichclieu upės, 15 mylių į pietus nuo Jacques Cartier

ir 
ar 

Victoria tiltų. Pilna kaina $ 13,000 ir $ 13,500 su 3 mie 
gamaisiais ir išbaigtu kambariu rūsyje.

namai jau pastatyti ir galima juos apžiūrėti. Finansuo 
ti CMHC ir statytojo su tik $500 įmokejimu.

Statome namus ir pagal Jūsų planą.

X $ Šie

Prieš perkant ar parduodant 

namu*, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:
Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas te). JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. L eonas Gasiūnas tel. LI 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telel LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jum* pa 
geidaujamas informacijas.
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Maloniai kviečiame visus 
maloniuosius Hamiltono, To 
ronto ir visų kitų kolonijų lie 
tuvius kuo skaitlingiausiai at

NIAGAROS
ST. CATHARINES IŠVIEN 

SVARBIUS
Abi valdybos susitarė, kur 

galima dirbti ranka rankon. 
Pasitarimas įvyko Wellande 
lietuviškame viešbutyje. Tai 
buvo malonus pasitarimas.

Nutarta drauge ruošti tau 
tos šventę. Greičiausiai, Nia 
garoje, nes čia nedaug minėji 
mų ar švenčių. Taip pat nutar 
ta drauge paremti „Ramovės" 
ruošiamą kariuomenės šventės 
minėjimą.

Nutarta suruošti dešimtine

silankyti į šią gegužinę. Kar 
tu savo atsilankymu prisidėti 
prie lėšų teikimo mūsų btan 
giosios tėvynės ir savų brolių- 
-sesių išlaisvinimo iš žiauriau 
sios raudonos vergijos pagret 
tinimo bei šiuo metu radio ban 
gomis perduodamo moralinio 
sustiprinimo.

Laukiame visų. Iki malona 
us pasimatymo.

J tisų
TF Hamiltono sk. valdyba.

UŽPULTAS
piktadarių netoli savo namų 
buvo jonas Sakalauskas, ku 
riatn taip pat atėmė 7 dol.

AIRIŲ LOTERIJOJE
VI. Kybartas laimėjo 2.200 
dol., nors pradžioje jo biletas 
buvo priskirtas prie 140 tūkst. 
laimėtojų.

PRASIDĖJUS VASAROS 
atostogoms, daug hamiltonie 
čių žada vykti į JAV, savo gi 
minių aplankyti. Ir visuo 
meninis gyvenimas taip pat 
perėjo į atostogas.

PUSIASALIS
SU WELLANDU SUTARĖ 
REIKALUS
čio šventę bendrai visam pusią 
saliui, nes visi maždaug tuo 
pat laiku įsikūrė.

Tai šventei jau talką yra pa 
žadėjęs Hamiltonas. Žada pa 
statyti „Pabaigtuves“, taip, tai 
jau ansamblio darbas. Ilamil 
tonas gali viską. Tai patvirti 
no paskutinis koncertas.

Šventė įvyks spolio 
je. Spalis — čia dar- 
spalvinga vasara ir 
šiai įvyks vėl pačioje

pradžio 
graži ir 
greičiau 
Niagaro

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu- 

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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Cannon Rexall Dm
Kampas Cannon ir James Street

Siunčia vaistus

Lietuvon, Rusijon bei Lenkijon.
Turi padėkos laiškų iš Sibiro. Vaistinę veda labai j>a 
tyręs provizorius latvis, turintis virš 20 metų patyri 
mą. Išpildo rusiškus ir Europos daktarų receptus.

Sąžiningas patarnavimas.
Lietuviams teikia privilegijų. Kalba daugeliu Euro 

pos kalbų, tame skaičiuje ir slavų kalbas moka. 
Lietuviai maloniai kviečiami!

Sav. G. E i k e r t s

je.
Jei tai visa įvyktų, tai butų 

vėl didelis lietuviškos kultu 
ros laimėjimas šiame krašte, 
kuo jau dabar galima tik pa 
sidžiaugti.

Dar vieną svarbų dalyką su 
sitarė abi valdybos, būtent — 
bandyti įsteigti lituanistikos 
kursus vyresnio amžiaus jau 
nimui šiame krašte, kursus bai 
gę galėtų gauti atatinkamus 
pažymėjimus.

Patalpos—neproblema. M o 
kytojai irgi ne. Bet jaunimas? 
Bet, kaip su mūsų ateities švie 
suomene Iš kur jos paimti be 
visų didelių pastangų juos pa 
ruošti, kol dar tam laikas?

Anketos bus išsiuntinėtos tė 
vams ir žinoma jų vaikams. 
Jei sakys — nori, kursai bus, 
jei sakys ne - 
bandyti reikia.

nebus. Bet
Kitos išeities

3

š
I
$

nėra.
Paskaitos galėtų būti skau 

tų sueigų metu. Neilgos ir įdo 
mios, visa tai kas reikalinga 
lietuviui šviesuoliui žinoti šiais 
tautinės gyvybės išlaikymo ko 
vos laikais, 
tikslo!

Nedelsiant prie

valdybos priėjo 
išvados, kad ko 

ir šiaip rašinėto

Gale abi 
prie vienigos 
respondentai 
jai, rašą spaudoje, viską iš nei 
giamos pusės, kad ir su dalimi 
tiesos — lietuvybei nepadeda, 
bet jai pakenkia. Darbą pada 
ro labai sunkų, o kita sykį viro labai sunkų, o kitą sykį 
sai nebeįmanoma atitaisyti.

• Daugiau kaip 20 lietuvių 
udijuoja visasąjunginiuose 
nematografijos instituose Ma 
skvoje ir Leningarde. Pastara 
is metais čia studijas baigė 11 
lietuvių.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

j
S Aplankykite mūsų projektą 595 Brousseau St., Beloeil 
** Station. Skambinti (reverse charges) FOrest 7-5220, 
v* po 6 val. vak. FOrest 7-2392, klausiant Mr. Harold.

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

< ttumcmmmunmtm

AUGSTOS

RANKŲ

KOKYBES 

DARBAS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

Sepps -

t s ©
A. M. D I K I N I s

Gyvybės Draudimo Atstovas 
The Royal Guardians

A Mutual Life Assurance Company
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 «

£

8
$

PO 7 0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

PO 8-5151 * "* Vilk Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langę rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS
Į

Laidotuvių Direktorių n

C. Halpin Funeral Home Reg’d.g
KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE 

4500 VERDUN Ave., Verdun.-------Tel. PO 9-1193 |

augščiausios kokybės maisto produktai Montieaho lietuviams yra žinomi jau 25 metai. Daugybė rūšių dešrų, geriau 

šia mėsa, lūkyti unguriai ir lašiša — mūsų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, rauginti kopūstai, 

ruginė duona—Jūsų patogiampatarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse:

3769 St. Lawrence Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cole des Neiges Road, Tel. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;

1376 St. Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augsi ai gerbiame todėl remiame PLIAS Stipendijų Fondą.
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PAGERBTA PP. V. IR L. 

GIRINIŲ ŠEIMA
Įsikurdinant pp. Giriniams 

farmoje prie La Flaine, P. Q-. 
apie 25 mylios nuo Montrea 
lio, birž. 22 d. pp. Giriniams 
buvo suruoštos pagerbtuvės- 
-staigmena. Apie 50 bičiulių, 
bendrzidarbių, likimo draugų 
ir gerų pažįstamų netikėtai, Jo 
ninių priedanga, susibūrę p. p. 
Girinių ūkyje. Gražiai paruoš 
ti stalai vos talpino suvažiavu 
sius. Iniciatoriui H. Adamo 
niui atidengus paslaptį, apibū 
dinus pagerbiamuosius kaip vi 
suomenininkus ir veiklius as 
menis įvairiose organiazcijose 
ir bendruomeniniame Montre 
alio lietuvių gyvenime, buvo 
įteikta naudinga dovana—mo 
torinė žolei kirsti mašina ir po 
to sveikinimus, tai su humoru, 
tai iškeliant lietuviškas proble 
mas, tai prisimenant senesnę 
ar neseną praeitį, pareiškė, su 
sveikinimais, L. Balzaras, P. 
Paukštaitis, P. Narbutas, Po 
nia Baltuonienė, K. Toliušis, 
DLKV Klubo prez. J. Skinkis, 
Įuozas Lukoševičius, Seimelio 
Prezid. pirm. J. Malaiska, D. 
Norkeliūnas, J. Kardelis ir kt. 
P. Girinis į sveikinimus atsi 
liepė gražiu padėkos žodžiu ir 
pabrėžė, kad jų ūkis yra visie 
ms Montrealio lietuviams, kur 
jie gali praleisti savaitgalius. 
Pagerbtuvės buvo gražios ir 
prasmingos.
• Tuokiasi Petras Adamonis 
ir Julija Jokubaitytė šį šešta 
dienį.
• Stovyklą berniukams Moky 
klų Komisija ruošia neokana 
diečiams; kapelionu pakvies 
tas Tėv. St. Kulbis, S. J.; pia 
sidės birželio 30 dieną ir baig 
sis liepos 14 d. Priimami ber 
niukai nuo 10 iki 17 metų am 
žiaus. Kaina — vienas doleris 
j dieną, šeimoms — daroma 
nuolaida. Šios stovyklos reika 
lais prašoma kreiptis į Tėv. 
St. Kulbį telefonu PO 6-5 755.

DR. J. Š E M O G A S
Office 5441 Bannantyne

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

I $
š

©

$
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m 

šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS 

D r. J. MALIŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m.

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547

10 p. m.

g

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS

Štjštadienį visuomenininkai 
Ona ir Mykolas Šulmistrai iš 
leido už vyro savo antrąją dūk 
terį Ertą, kuri susituokė su Jo 
nu Martinaičiu, kaip ir ji nau 
jakanadiečtu, vieno likimo vy 
ru. Vestuvės, kuriose dalyva 
vo apie 100 asmenų, buvo la 
bai gražios. Po šliūbo Šv. Jono 
Bažnyčioje, paupio salėje vy 
ko vestuvių puota, užtrukusi 
ligi vėlyvos nakties.

Jaunavedžiai, lietuviškąja 
tradicija, po šliūbo buvo su 
tikti tėvų su douna ir druska. 
Prie vaišių stalo jaunieji, Erta 
ir Jonas Martinaičiai, sušilau 
kė daugelio gražių sveikini 
mų, dovanų ir linkėjimų lai 
mingo šeimyninio gyvenimo. 
Subuvimą vedant J. Kadreliui, 
sugiedojus „Ilgiausių metų", 
sveikinimus plačiau pareiškė 
L. Girinis, K. Otto, p. Kazeke 
vičienė, A. Markevičius, K. 
Leipus, J. Šulmistras, jaunojo 
brolis Jurgis Martinaitis, kai 
bėjęs lietuviškai ir angliškai. 
Už sveikinimus u vaišių šeimi 
ninkėms padėkos žodį tarė J. 
Martinaitis.

Vaišių puota buvo turtinga 
ir labai skoningai paruošta. 
Grojo puiki muzika, skambėjo 
lietuviškos dainos ir linksmu 
mo bei džiaugsmo buvo kūpi 
na.

BELIKO TIK SAVAITĖ 
iki Tautos Fondo vajaus pabai 
gos. Nepraleiskite progos lai 
mėti labai gražią iš Lietuvos 
gautą staltiesę. Paaukokite 
Tautos Fondui.

PADĖKA
Montrealio Seimelio Prezi 

diumas nuoširdžiai dėkoja už 
pagalbą ir paramą minint Bir 
želio įvykių minėjimą: Aušros 
/artų parp. klebonui J. Bore 
vičiui, chorvedžiams, choristą 
ms, adv. S. Daukšai, L Šipely 
tei, skautėms, G. Malaiškaitei, 
S. Morkūnaitei, Br. Malaiškie 
nei, „NepriKl. Lietuva" laikraš 
čiui ir visiems dalyvavusiems 
minėjime.

Seimelio Prezidiumas.
• A. V. Gyvojo Rožančiaus 
Draugija paaukojo labai gra 
žią žalią kapą AV bažnyčiai.

PARDUODAMAS NAMAS 
dupleksas: 2 butai po 4 kamb., 

naujas, centrinis šildymas. 
9168—15 Ave., St. Michel.
Skambinti po 6 vai. vak. 

CL 9-8626 
Kaina $ 15.000, 
įmokėti $ 3.500.

ė>

$
$

c£

PHOTO STUDIO $
„K 1 N G” REG’D. $

Vestuvinės ir grožinės 
fotografijos. C

Specialybė bei visi precizi 
niai fotografijos darbai ir £ 
kopijavimai, be to restaura 
vimai dokumentų ir nuot y 

raukų.
Darbas pagal susitarimą.

Kreiptis:
Studija PO 6-1286 

namai PO 7-6985, 
vakarais ir savaitgaliais 

pas F. Safrončiką.
Y

• Pp. Leknickai, Maiija ir 
nas jau išvyko atostogų į 
vo vasarnamį prie Golden 
ke.
• P. Adomoniui ir p. Jokūbai 
tytei buvo suruošta priešves 
tuvinė staigmena, kurioje daly 
vavo apie 100 asmenų. Buvo 
puikios vaišės, įteiktos gražios 
dovanos ir pareikšti gražiausi 
linkėjimai.
• S. ir O. Virbylai susilaukė 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Ta proga artimų 
jų ir giminių iniciatyva Šv. Ka 
zimiera parap. salėje buvo su 
ruoštos sukaktuvinės vaišės, 
kurių metu sukaktuvininkai 
buvo pasveikinti ir apdovano 
ti.
• Mokyklai vieta LaSalle nu 
matyta kampe tarp Edward ir 
Lacharite gatvių.-

Jo 
sa 
La

C

TAISAU 
levizijos ir radio aparatus 

Albinas Pranevičius. 
Skambinti po vai. vak.

PO 8-5566 
Darbas garantuotas.
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• Išvykus nuolatiniams ir pa 
stoviems NL talkininkams, 
pirmadieniais susidaro NL 
ekspedijavimui didelė spraga. 
Būtume nepaprastai dėkingi 
tautiečiams, kad pirmadieniais 
porai valandų užsuktų (7—9

j* v. vak.) į NL redakciją padėtį 
* laikraštį išsiųsti skaitytojams.

Pernai vasarą labai padėjo stu 
dentės ir High School moki 
niai, kurie buvo sudarę links 
mą grupelę. Būdami jiems dė 
kingo, prašytume ir šiemet jau 
nimo talkos.

> STUDENTŲ STOVYKLA
Akademikų skautų Toronto 

skyrius birželio 29 — liepos 1 
d. d. pp. Tamošaičių ūkyje, 
prie Kingstono, Ont. ruošia 
stovyklą, į kurią kviečia akad. 
skautus, studijuojančius skau 
us, abiturientus ir kitus iš lo 

ronto, Montrealio, Rocheste 
rio, Bonstono bei Newyorko. 
Stovyklai ruošiama studijinė 
programa. Užsiregistruoti rei 
kia iš anksto pas G. Šerną, 25 
Triller St., Toronto, Ont., pri 
siunčiant du dol. 
mokesčio.

i cgistracijos

PARKAS 
kanadiečių 

ir remia

NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ SPECIALISTAS

IR CHIRURGAS
Dr. R CHARLAJTD
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

jDr.E.Andrukaitis
$ 956 SHERBROOKE E.
$ Te!.: LA 2-7236

g 
y g$

Raštinė vakoais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes 
VI 9-8045

• Inž. Mikalajūnas buvo susi 
laukes svečio iš Vancouveiio 
— tėvo Pov. Mikalajūno, ku 
ris čia viešėjo.

• A. Naginionis susižeidė ran 
ką ir turėjo kreiptis į ligoninę 
pagalbos.
• Šią vasarą studentams, ku 
rie atostogų metu turi reikalą 
užsidirbti mokslapinigius, yra 
sunkiau, nes žymiai mažiau 
yra darbo gavimo galimybių. 
Daugiau kaip 1000 studentų 
dar laukia darbo. Ne visi ir lie 
tuviai studentai aprūpinti dar 
bu.

IŠVAŽINĖJO STUDENTAI
i Toronte esant sunkiau su 

vasaros darbais, todėl daug 
studentų išvyko j tolimesnes 
vietoves. Studentų sk. pirm. 
V. Bersėnas dirba netoli Foy 
William, R. Vaštokas ir N. 
Bersėnaitė prie Peterbourgh 
kasinėja indėnų kapus, gi A. 
Kuolaitė nuvyko net į Banff, 
Albertoje, kur dirbs turistų na 
muose.
JUDĖJIMAS WASAGOJE

Vis daugiau lietuvių įsiku 
ria Wasagos vasarinėje — per 
ka sklypus ar statosi vasar 
namius. Kiti net dideles vilas 
deja, be išimties visi lietuvis 
ki vasarnamiai dar labai skur 
dūs grožio atžvilgiu.

Šį sekmadienį pradėtos lai 
kyti pamaldos šv. Jono par. 
salėje, taigi vasarojimo sezo 
nas kaip ir oficialiai atidary 
tas. Kadangi jau pernai žmo 
nės pamaldoms į salę nebesu 
tilpdavo, linkėtina, kad šiemet 
būtų sudarytos sąlygos pamal 
das išklausyti po atviru dangų 
mi.

Klebono kun. P. Ažubalio 
rūpesčiu vitiečiams sportinio 
kams padedant, pradedamos 
įrengti sporto aikštės šalia baž 
nyčios esančiuose parapijos sk 
lypuose. Numatomos paruoši, 
lauko teniso, krepšinio, tinkli 
nio ir kroketo aikštelės. Tokiu 
būdu apie salę susidarytų ne 
blogas centras, apie kuri vaka 
rais burtųsi nuobodžiaują va 
sarotojai, ypatingai jaunimas.

VALIAUS DARBAS 
KELIAUS PO V4SA 

KANADĄ
Į šiemetinę National Galle 

ry sponsoruojamą grafikos kil 
nojamą parodą, kuri susidės iŠ 
38 rinktinių darbų ir per de 
šimt mėnesių keliaus po dau 
gelį Kanados miestų, pakvies 
tas dail. Telesforas Valius su 
savo litografija (spausdiniu 
nuo stiklo) „Pabėgėliai". 
Prieš kiek laiko šis darbas Ca 
nadian Society of Graphic Art 
metinėje parodoje buvo atžy 
mėtas augščiausia premija.

EVANGELIKŲ SUVAŽIA 
VIMAS KANADOJE

Š. m. liepos 4, 5 ir 6 d. d. 
Toronte, nuosavoj Malonės liu 
terionių bažnyčioje, 1424 Da 
venport Rd., tel.: L. E. 4-48 
13, įvyksta didelis suvažiavi 
mas, į kurį kviečiame visus 
Kanadoje gyvenančius lietu 
vius evangelikus. Suvažiavime 
dalyvaus mums gerai visiems 
žinomas svečias iš Čikagos, 
kun. J. Pauperas su savo Zio 
no parapijos bažnytiniu choru.

Iškilmingos pamaldos, ku 
rias laikys svečias kun. J. Pau 
peras, bus laikomos sekmadie 
nį, liepos 6 d., 9 vai. 30 min.

Kun. L. Kostizenas.

TARPTAT1N1S
Vienas jaunų 

klubas, skatinamas 
mas parkų departamento, de 
da pastangas įsteigti tarptau 
tini parką, kuriame paskiros 
tautybės įruoštų savo skyrius 
- darželius. Ketvii tądien; nu 
matyto parko vietoje įvyko 
antras pradininkų posėdis su 
tautinių grupių atstovais. Ten 
nusistatyta priimti parkų dep. 
pasiūlyta vieta ir eiti prie pra 
dinio projekto paruošimo. Šis 
parkas būtų gana patogioje 
vietoje Yonge gatvėje, truputį 
į šiauurę nuo FSglinton. Taip 
pat būtų tinkama proga tauty 
bių reprezentavimuisi ir prisi 
dėti prie dabar uoliai vykdo 
mo miesto atvirų vietų pagra 
žinimo. Bendruomenės apylin 
kės valdyba šį sumanymą re 
mia ir savo atstovais yra pa 
skyrusi dail. T. Valių ir A. Ba 
nelį.

3.
4.
5.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PIRMOJI GEGUŽINĖ

Sėkmingai mokslo metus 
užbaigdami,

mūsų šeštadienines mokyklos 
mokiniai, vadovaujami p. J. Na 
rušienės ir kun. K. Rickaus su 
vaidino šio sapylinkės hetuvia 
ms vaidinimą „Našlaitė".

Nežiūrint įvairių sunkumų 
pasiruošime, vaidintojus ir pa 
tį vaidinimą publika sutiko su 
pasitenkinimu ir tikisi, kad 
ateityje ir vėl galės pamatyti 
jaunuosius vaidintojus.

Šeštadieninę mokyklą pra 
dėjo lankyti 42 vaikai, iš ku 
rių daugiau kaip trisdešimt 
lankė pastoviai ir padarė labai 
didelę pažangą.

Šie skaičiai rodo, kad jauni 
mo turime ir tik tėveliams pa 
dedant galime jį suorganizuo 
ti į bendrą tautinį vienetą.

Didelė padėka priklauso mo 
kytojams, tėvų komitetui ir 
tautinių šokių grupei, bei jų 
vadovams.

Tėvų koimtetas, kurį suda 
rė: P. Augaitis, M. Račys, L. 
Rutkauskas, ne tik padėjo mo 
kyklos vadovybei, bet suruoš 
darni pasilinksminimus puikiai 
sutvarkė mokyklos finansi 
nius reikalus.

Mokyklos išlaikymo apys 
kaita yra ši: pajamos:
1. Iš parengimo ............. 122.16
2. Gauta iš Bendruom. 25.—

Šių metų birželio 29 d., fek 
madienį, 3 v. po pietų, Tillson 
burgo ūkininkų klubas — ren 
gia pirmąją gegužinę - joninių 
laužą, kurį praves su dainomis 
ir įvairia programa, vietinei ir 
svečiai skautai — senoje kegu 
žinių rengimo vietoje. Links 
ma mušiką, programa ir įvai 
rūs netikėtumai padės jums Ii 
nksmai praleisti laiką ir ati 
trūkti nuo kasdieninių rūpės 
čių. Todėl kviečia me ne tik 
vietinius, bet ir tolimesnius 
apylinkių lietuvius, mus šia 
proga aplankyti, gal net dėl 
vasaros darbų susitarti.

Rengėjai.

IŠNUOMOJAMAS
gražus kambarys Rosemoun 

te, 5290 — 16 Avė. Teirautis 
po 6 vai. vakaro.

SKLYPAI
rezidencinėje vietoje 

naujame Subdivision Vaundre 
uil statybai arba investavimui. 
Dydis — 50”X100”, pilna kai 
na $600.—. Įmokėti $60.
kutis išsirnokėjimui 36 menes. 
Kai teirausitės, priminkite šį 

„N. L.“ skelbimą.
ME 1-5212 dieną ir vakaią.

-, Ii

ADVOKATAS į ;

STASYS DAUKŠA, LL. D. ;
25—26 ; ;

Dame St. E. ; j 
6-8969 |

Res. 5657—12 Avė., Rsm. ?
RA 2-5229

Suite
152 Notre 

UN

ADVOKATAS
j: JOSEPH P. MILLER,
|Į B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

Montreal. UNiversity 6-7026
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS i
MILTON W. WINSTON « 

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E.
Montreal. UN 6-6556

j pLG. ELECTRIC Rd
< T? 1 . 1 - A _ . 1» a S-—- s «•«««*

v*

Elektros kontraktorius

G U R č I N A S 
Curatteau

G N A S
3260

MontreaL TeL CL 5-5515

Gauta iš ūkin. klubo 20.— 
Surinkta iš tėvų . . . .54.85 
Iš aukų „Eglutės pa 
rengimo ........................28,—

Viso pajamų 250.01
Išlaidos:
Mokyklos patalpos ..40.—
Sargui ............................. 5.—

. .40.68 
. .150.—

1.
2.
3. Vaikams „Eglutė"
4Į. Mokytojai ............
5. Nupirkta T. K. dovana 750.

Viso išlaidų ............. 243.18
Lieka kasoje ..................6.83
Tautinių šokių grupė, kuri 

veikė prie šeštadieninės mo 
kyklos, turėjo keletą išvykų 
pas savus ir kanadiečių publi 
koje. Tikimės, kad vadovai p. 
p. Racevičius, p. p. Norkai ir 
ateityje šiai grupei vadovaus 
ir su mūsų tautiniais šokiais 
pasirodys publikoje.

Skautų sueiga 
įvyks — sekmadienį 29 d. š. 
mėn. Renkamės 12 Ann Delhi 
— 11 vai. iš ryto išeiginėse 
uniformose (stovyklavimo prie 
monių nereikia). Z. P.

Raštinė: LE 4-4451

DANTŲ
MOK KIS

GYDYTOJAS
JEI NORITE PARDUOTI ar P IR K T I: 

Gyvenamus namus, apartmentus, g
Žemę, statybai, investavimui,

Užsakyti pastatyti namus. y
Reikalinga namams paskola, y 

Draudimas (visų rūšių)
KREIPKITĖS: 

DISTRICT ESTATE BROKERS — 
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga
Nariai Montreal Real Estate Board

177 Sherbrooke St. W. PL 8501 £
Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.

Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00
D. N. Baltrukonis 
F. Yasutis 
A. Markevičius

J-Skučas LA 2-7879 J
OR 1-8951 1 E. Yaffe — Sekretorė.

RA 2-6152

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos- Augštos palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambary.

Konsultacijos: išanksto susitarus.
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

C h i r o p o d i•t a s — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery

> 6075 St. Denis. CR 4-2565 Montreal..

ir šeštadieniais 
susitarimą.I

 Vakarais
pagal

1082 Bloor WToronto 4.
' ’ (j rytus nuo Dufferin St.) |

$
$
i

l;(2

DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja į 

129 Grenadier Rd., 
namas nuo Roncesvalles);

TORONTO
Tel. LE 1-4250

A. L I Ū D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

::
I

::

Dr. JONAS YČAS
Gydytoajs ir chirurgas 

1390 Dundas St. W. 
Telefonas LE 6-1794 

Pakeičia priėm. valandas. 
Priima susitarus telefonu.

i
Dr. E. Z U B R I E N Ė | 

Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W. | 

(netoli Dundas St.)

TORON TO
Tel. LE 2-4108 J

| Dr. A. Pacevicius
y Gydytojas ir Chirurgas
< ; 280 Roncesvalles Avė

Telefonas LE 4-4778
Priėmimo valandos: 11-1 v 

; ;vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
; į dieniais ir šeštadieniais 11-3

1 v. pp. Kitu laiku, susitarus
c Naujas kabinetas

4
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