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ŽODĮ TURI DIPLOMATŲ ŠEFAS
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS DIPLOMOTIJOS ŠEFU S. LOZORAIČIU.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcija, dedama si gauta is 
Romos autorizuota min. p. St. 
Lozoraičio pareiskima bei pasi
sakymus aktualiais klausiniais, 
randa reikalinga pareikšti, kad 
visu pirma astakomybe uz pasi
sakymus yra ju pareiškėju; an
tra, kad visi Lietuva ir lietuviu 
reikalus liečia klausimai, kuriu 
kaikuriais daug kuždama is 
ausies i ausį, juk yra visu musu 
reikalas ir yra viesas reikalas, 
kuris turi būti viseras zimonas ir 
visu svarstomas visa plačia 
apimtimi, del nieką nesivaržant, 
kaip dera kultūringos tautos 
žmonėms. Todėl “Nepriklauso
ma Lietuva”, kaip npartinis 
bei nesrovinis laikastis, kuriam 
terūpi tiktai Lietuviu Tautos ir 
Lietuvos reikalai, ir ateityje dės 
visus sios rusies rastus ir leis, 
keik vieta ir sąlygos leidžia, 
tautiečiams del ju pasisakyti. Si 
karta eina min. St. Lozoraičio 
pasisakymai, sekančiame nume
ry bus min. V. Sidzikausko pa
reiškimai, tolimesniuose numeri
uose dar kitu asmenų pasisaky
mai ir vis aktualiaisiais klausi
mais. Svgrbu pastebėti, kad šie, 
kaip ir min. K. Škirpos pasi
sakymai, yru pasisakymai tu 
asmenų, kurie šiokiu ar tokiu 
budu su pasisakomais klausi
mais turi tiesiogiu reikalu ir 
sudaro autentiškus, tiesiogius 
sultinius. Tačiau GG skaitytoju 
teise yra juos priimti, atmesti 
arba vertinti kritiškai, siūlyti 
savo korektūras ir t.t.

—Kuriu, žinių, Tamsta gali 
suteikti viešumai apie 
savo santykius su 
VLIKu?

—Nežiūrint žymiu, sunkumu, 
kuriu man kyla del nuomonių, 
skirtumo su VLILu tam tikrais 
klausimais, as nenustoju jies- 
kojes budu išmintingam susi
tarimui pasiekti ir bendram 
darbui f.utvarkyti. Si pavasari 
as buvau kreipęsis i kai kuriuos 
Lietuvos pasiuntinius, siūlyda
mas sušaukti konferen ija, kuri
oje dalyvautu VLIKas ir kuri 
apsvarstytu santykiu ir bendra
darbiavimo su juo klausimus. 
Is pasikeitimo nuomonėmis di- 
plamatu tarpe paaiškėjo, kad 
principe tokios konferencijos su
manymui pritariama, bet jo 
įvykdymas laikomas dar peran- 
kstyvu ir reikalingas tinkamo 
bei ilgesnio pasiruošimo.

—Ar Tamstos pasitarimas su 
VLIKo dedegatais bir
želio menesy ivyko mi
nėto sumanymo reniuose?

—Ne, nes paruošiamieji dar
bai, apie kuriuos minėjau, dar 
toli gražu nebuvo atlikti. Išrišo 
pasitarimas ivyko neiketai. Man 
isvaziavus is Italijos kitais reik
alais, su manim susitiko VILKo 
nariai! p.'' . Norkaitis ir Kar
velis ir pranese man, kad 
VLIKas juos pasiuntė tartis su 
manim del savitarpio santykiu 
sutvarkmo. Nors as nebuvau 
tam pasiruosees ir negalėjau 
taip urnai usisiekti su savo kole
gomis, vis dėlto as suformulavau 
savo pasiūlymus ir juos įteikiau 
VLIKo nariams.

—Ar galima žinoti kuriu' os 
sposiulymus Tamsta esi 
padaręs?

—As mielai pateikiu juos čia 
visuomenes žiniai, ypač kad tuo 
reikalu jau yra pasirodė ten
dencingu gandu. Štai mano pa
siūlyti susitarimo principai:

a. Lietuvos konstitucija tegali 
būti pakeista, atstačius 
Lietuvos valstybes nepri
klausomybe.

b. Lietuvos diplomatine tar- 
nuba ir Lietuvos diplomati
jos sefas nėra subordinuoti 
jokiam veiksniui.

Sanykai bei susisiekimas su 
svetimomis vyriausybėmis 
tėra diplomatines tarnybos 
ir dipl. šefo kompetencijoje. 
Vykdomosios tarybos užsie
nio tarnyba panaikinama. 
Kitos pavadinamos skyriais.

c. Diplomatine tanyba ir di
plomatijos sefas, vykdyda
mi savo uz davinius, ir 
VLIKas, užsiimdamas tarp
tautinio pobūdžio klausi
mais, glaudžiai bendradar
biauja tarpusavyje ir su 
kitomis organizacijomis.

d. VLIKas nėra seimas ir na- 
turi jo funkcijų. Vykdomoji 
taryba nėra vyriausybe ir 
naturi jos funkcijų.

e. Kuo plačiausios vvsuumenes 
dalyvavimui tautinėje veik
loje patikrinti, kasmet sau
kiama konferencija, kuri 
svarsto tautos reikalus ir 
organizacinius klausimus 
užsienyje.
Konferencijoje dalyvauja 
VLIKa, PLB, L. Raudono 
Kryžiaus, L. Rezistencijos 
Santarvės atstovai, Lietuvos 
Nepriklausomybes Akto si
gnatarai, diplomatijos sefas 
ir diplomatiniai atstovai, o 
taip pat organizacijų atsto
vai ir asmens, del kuriu 
dalyvavimo bus susitarta 
tarp VLIKo ir diplomatijos 
šefo.
Šiais metais tokia konferen
cija saukia diplomatijos 
sofas ir VLIKas ne vėliau, 
kaip uz 3-4 menesiu.

Be to, pasiūlymuose yra dar 
vienas punktas, liečiąs, nusta
tymo vieningo bendradarbia
vimo vienoje svarbioje srityje, 
kurioje toks bendradarbiavimas 
ypač reikalingas.

Teze del konstitucijos yra tiek 
aiški ir nesugriaunama, kad var
giai butu reikalo ja čia plačiau 
aiškinti. Negalima keisti konsti
tucijos uszieny. O be to, tam 
mes naturime kompetentingo 
valstybes organo. Sis klausimas 
nėra teoretinis, nes laikas nuo 
laikos pasizeiskia tendencijos 
konstitucija užmiršti, laikyti ja 
nesančia.

Kai del punkto liečiančio dipl. 
tarnyba, tai juo tiktai patvirti
nama teisine padėtis, egzistuo
janti nuo sovietu įsiveržimo i 
Lietuva 1940 metais ir išplaukia 
is tos padėties praktiški meto
dai, butini diplomatiniam dar
bui dirbti. Ir šiaip jau tai, kas 
mano pasiūlyto konstatuoti dipl. 
tarnybas klausimu, nėra nujiena. 
Jau 1947 metu konferencijoj a.a. 
ministeris J. Šaulys buvo parei
škė pasiuntiniu nusistatymą, tuo 
reikalu. Diplomatine tarnyba, 
t.y. diplomatines ir konsuliarines 
atstovybes yra valdžios įstaigos 
ir todėl negali būti subordinuo
tos ne valdžios organui. Visa tai, 
žinoma, ne kiek negali kliudyti 
dipl. tarnybai bendradarbiauti 
su VLIKu. Jeigu seikiama 
tinkamo ir nasaus bendradar
biavimo, o ne kokiu nors ambi
cijų patenkinimo, tai nėra jokio 
reikalo, kad atstovybes butu 
subordinuotos VLIKui ar ku
riam jo organui, ir gautu is ju 
pavedimus, — pakanka, kad 
dipl. tarnyba ir VLIKas butu 
nuolatiniame kontakte, keistųsi 
žiniomis, nuomanemis ir patyri
mais, kartu svarstytu sumany
mus del veiksmu, darytinu ben
drai ar kiekvieno savo veiklos 
srity. Šitokia tvarka pilnai ga- 
rantuoty musu veiklos uszieny 
vieningumą ir kartu apsaugotv 
mus nuo netikslingo paralelizmo 
užsienio reikalu srity. Tokiam 
bendradarbiavimui vykdyti as 
esu pasisiūlęs periodiškai susi
tikti su VLIKu.

Lietuvos egzilines vyriausybes 
sudarymas butu šiuo tarpu Lie

tuvos interesams nenaudingas. 
Pirmiausia, dabartinėmis aplin
kybėmis ji neturėtu sansu gauti 
didžiųjų valstybių pripažinimo. 
Todėl nesunku prisistatyti ko
kiu dideliu komplikacijų kiltu 
musu atstovybėms, jeigu egzi- 
line vryausybe butu paskelbta ir 
svetimu vyriausybių, prie kuriu 
atstovybes veikia, nepripažinta. 
O juk atstovybes yra mums iš
imtinos svarbos elementas, nes 
jos tarptautiniai pripažintos. 
Deja, kaikurie musu politikai 
vyriausybes klausima gerokai 
užtemdo, skelbdami kad tarp 
VLIKo ir vykdomosios tarybos 
is vienos puses ir egzilines vyri
ausybes is kitos skirtumo nesą, 
kad juos reikia traktuoti kaip 
vyriausybe, kad vyriausybes 
paskelbimas butu VLIKui tiktai 
vienos kepures pakeitimas kita 
ir t.t. Toks zongliavimas kepu
rėmis arba tiksliau sakant, ke
pure ir — vyriausybes —- eilin- 
deriu nėra nei naudingas, nei 
reikalingas. Todėl mano pasiū
lymu tarpe yra vienas, turis tik
slu išaiškinti tos tariamosios 
vyriausybes klausima tokiu 
budu, koks yra diktuaiamas da
bartinu aplinkybių ir tikrovės.

O kaip tik siu dienu tikrove 
raikalauja is musu daug realiz
mo ir salto galvojimo. Pasiseki
mas politikos ar diplomatijos 
srity priklauso nuo darbo ir 
tarptautines padėties, o ne nuo 
skambiu titulu. Pirmojo pasau- 
liniojo karo metu cekoslovaku 
kariuomene buvo Vakarv vals
tybių pripažinta sąjungine kari
uomene, bet Masarykas tesiva
dino tautinio komiteto pirminin
ku.

Galop, mano pasiūlymas 
saukti kasmet plačia, konferen
cija tautos rikalams uszieny 
svarstyti — siekia inesti i musu 
viesaji gyvenimą daugiou demo
kratiniu pradu ir metodv.

—.4r Tamstai einamo nuo
mone, kuria VLIKo tei
siu komisija yra pareiš
kusi del diplomatijos šefo 
pareigu? —.

—Taip, as esu sužinojęs apie 
ja is privačiu šaltiniu. Be to, 
girdžiu, kad ji, deja, paskelbta 
Amerikoj.

Pries kuri laika VLIKas pa
vedė savo teisiu komisijai pa
reikšti nuomene del diplomatijos 
šefo pareigu teisetumo. Komisija 
pasisakė, kad dakangi tokia šefo 
institucija Lietuvos įstatymu 
nenumatyta, tai Lietuvos užsi
enio reikalu ministerio tele
grama, kuria man buvo pavesta 
tas pareigas eiti, esanti niekinga, 
jokios teisines reikšmes neturin
ti. VLIKas šia komisijos nuo
mone apsvarstė ir nutarė priimti 
dėmesin.

Del to tenka pastebėti pirmi
ausia, jog kiekvienas pilietis ar 
organizacija turi teise nagrinėti 
savo vyriausybes aktu teisėtu
mą ar tikslingumą is juos kriti
kuoti. Tačiau tokia kritika, net 

MALONIAM GG SKAITYTOJU DĖMESIUI
Musu linotipo meisteris p. K. mums nepasiseke laikraščiui sur- 

Otto dar šia saveite, gydytojo inkti daugiau ined iagos—visos 
isakymu, turi ilsėtis, bet tikisi, spaustuves perkrautos darbais 
kad po to jo Sveikata jau bus 
sutvirtėjusi ir todėl tikimės, kad 
“Neprikl. Lietuvos” leidimą vėl 
gražinsime i normalias vezes. Sis 
gi numeris dar išeina sudursty
tas, nes Montrealio spaustuvėse
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jei ji pagrista, kritikuojamo akto 
galiosnepanaikina. Panaikinti ja 
tegali pati vyriausybe ar atatin
kamas teismas arba parlamen
tas. O VLIKo ir jo komisijos 
nusistatymas, be to, dar ir nėra 
pagristas.

Savo 1940 m. bir elio men. 
dienos telegrama N. 288 musu 
užsienio deikalu ministris pra
nešė visiems pasiuntiniams, kad 
jeigu Lietuva bus sovietu oku- 
puoa, man pavedama būti Lie
tuvos diplomatijos, likusios už
sieny, šefu, o min. Dr. J. Sauline 
—šefo pavaduotoju. Abu mes ta 
vyriausybes pavedima, priėmėm 
ir sovietams uspuolus Lietuva 
jis igyjo galios. Vykaydainasji. 
as as tuoj pradėjau susisiekti su 
pasiuntiniais, birželio men. 28 
diena turėjau pasiturima su Dr. 
Šauliu, liepos men. 4 diena — su 
min. Škirpa ir t.t. Kai del argu
mento, kad Lietuvos įstatymai 
nenumato diplomatijos šefo pa
reigu, tai musu įstatymai nenu
matė taip ir bolševiku okupaci
jos ir nepaprastos pa< Ieties, kuri 
jos pasekmėje susidarė. Tačiau 
modernioji — tiek vidaus tiek 
ttfrptautines — tiesės doktrina, 
ypač susidariusi po pirmojo pa
saulin karo, pripazista dėsni, 
kuriuo einant nepaprastoj, pavo
jaus padėty (angliškai - emer
gency) vyriausybe gali griebtis 
visu reikalingv priemonių vals
tybes interesams apsaugoti. Štai 
pora pavysdziu to dėsnio taiky
tojo. Latviu vyriausybe prieš 
soviet” isiverzima i Latvija taip 
pat paskyrė diplomatijos sefa. Ir 
negirdeti, kad pas latvius kas 
nors tai ginčytu. Hiteriui užpuo
lus Danija, danu pasiuntinys 
Va' ingston II. Kauffman nu
traukė rysius su savo vyriau
sybe, palikusia krašte, ir atsi
lakė klausyti jos isakymu, ir vis 
dėlto ėjo toliau savo pareigas ir 
net pasirase Danijos vardu 
Jungtiniu Tautu deklaracija. 
Tokio atsitikimo Danijos teiseje 
nebuvo numatyta, bet tai buvo 
kaip tik aktas valstybes inter- 
resams aprūpinti nepaprastoj 
padėty tr todėl—teisėtas. Galop, 
užsienio reikalu ministerijos de
partamentu ar šiaip ištaigu arba 
valdiningu kompetencija ir net 
pareigu pavadinimas pas mus 
(kaip ir daugely kitu valstybių) 
nebuvo nustatyti įstatymais, bet 
tvarkomi ministerio ar vyriau
sybes nutarimais.

Taigi, bandymas panaudoti 
pries diplomatijos šefo in't'fu- 
cija, formalius argumentus ne
turi pagrindo nei teises doktri- 
nuj, nei praktikoj. Šia proga 
konstatuotina, kad užsienio 
reikalu ministerio telegrama jau 
metu yra galioje. Nuo jaja su
teikto man pavedimo as neika- 
dos nebuvau atsisakęs ir neturiu 
teises atsisakyti. As negaliu 
paslėpti, kad būdamas privers
tas kalbėti šituo klausimu, da
rau tai su keistu najaukiu jaus
mu. Priimdamas 1940 metais 
man duoteji pavedima, as spė- 

ir laikinu darbu nenori nei im
tis dirbti. GG Skaitytojus mal
oniai prašoma mums uz tai at
leisti. Tikriausiai sekantis num
eris iseis jau normalesnis.

“NL” red. ir admin.

Politine praėjusios savaites 
pada :ge nepasižymėjo jokiomis 
svarbiomis savybėmis. Bendrai 
imant, visi klausimai sukosi apie 
ta pati karo ir taikos klausimus, 
kuria:s viso pasaulio politikai 
kanl. nas jau daugeli metu, ypač 
po .o, kai pasibaigė Antrasis 
Pas..ulinis karas. Ne veltui po to 
isi; dėjo priežodis: Karas pasi- 
bai ;e, bet taikos nėra.

I orejoje vyksta karas, bet ir 
te : deramasi del taikos. Tiesa 

jau, kad galiu turėti del jo sun
kumu, prileidau, kad del jo gal 
man reikes aiškintis įvairiom 
svetimom kalbom. Bet kad man 
reikes lietuviu kelba ginti ta 
ministerio telegrama rfuo ncikin- 
gumo priekaišto, kad toks prie
kaištas bus daromas po II metu 
is musu pačiu puses, — taks 
ėventualumas man tada, verži
antis bolsevi kams i Lietuva, ne
buvo atėjės galvon.

—Kuri bus tolimesne Tams
tos pasitarimu su VLIKu 
tvarka?

—Mano buvo sutarta su p.v . 
Norkah ūeiu ir Karveliu, kad 
sekantis pasitarimas ivyks rugp
jūčio men. 10 diena. Kartu musu 
buvo nustatyta, kad jeigu ku
riam musu to diena vėliau pasi- 
dorys netinkama, tai bus susi
tarta del kitos datos. Kadangi 
paskutinėmis savaitėmis iškilo 
nauju klausimu, tai as esu 
prasqs VLIKa nukelti pasita
rime i rugsėjo men. 10 diena.

Siekdamas susitarimo tiek del 
mano pasiulymu, tiek del tu, 
kuriuos eventualiai pateiks man 
VLIKas, ir stengdamasis suda
ryti pagrindą vieningam darbui, 
as esu pasiryžęs ir toliau vado
vautis gara valia ir Lietuvos in- 
terasais. ,

Paskutinėmis dienomis kai 
kuriuose laikrasbiuose pasirodė 
nukreiputu pries mane puolimu, 
esą as turis kaz kokiu totalita
riniu tendencijų, siekias būti 
“vadu” ir panašiai. Tai piktos ir 
naivos insinuacijos. Jos parodo, 
kad žmones, kuri", jas presimano 
ir platina, neturi dvieju politi
kui butinu elementu — proto ir 
sąžines.
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POLITINIS VEIDRODIS 
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natijausį NEWSWEEK periskop 
-^-Raso ffr. A ttšrotas-=-

Aplankys imperatorių
Galimas dalykas, kad netoli

moje ateityje gen. Ridgway 
įvykdys savo pirmaji oficialu 
vizitą Japonijos imperatoriui 
Hirohito. Nors gen. MacArthur 
niekada imperatoriaus nelankė, 
tačiau japonai tikėjosi, kad 
pries palikdamas Japonija Mac- 
Arthuras ji aplankysiąs. Japonai 
jautėsi giliai pažeisti, kai Mac- 
Aithuras to neatliko. Dabar 
Ridgway yra patariama, kad 
santykiams išlyginto ir japonu 
jausmams sušvelninti impera
torių aplankytiu. Sis vizitas 
buxes atidėtas po imperatoriaus 
motinos mirties gedulo laikotar
pio, kuris baigiasi rugpjūčio 25d. 
Naujas darbas Harrimanui

JAV presidento diplomatinis 
bedu lygintojas W. Averell Har
riman galis gauti kita kietesni 
uždavinį, jeigu pavyktu isspresti 
Irano z balo problema. Yra 
galima, kad jis bus nusiustas i 
Indija, kur bandytu tarpinin
kauti tarji Indijos ir Pakistano 
del Kasmiro srities.
Zinias is Anglijos

Britu socialistai kritikuoja 
Morrison:., uz jo straipsni Prav- 
doje, nes jis james nepakanka
mai pavaizdavęs gerbūvio val

stybes paveikslo ir stebuklu.
Uz Elzbietos ir Pilypo spaliu 

menesio vizitą i Kanada beveik 
visas išlaidas apmokėsianti Kan
ados vyriausybe.

Princess Margaret, kai sukaks 
21 metu amžiaus gaus dovanu 
žalia sportini automobili. Ji 
labai norėjo raudonos spalvos 
masinos, bet karalius ir kara
liene su tuo nesutiko. 
Užsieniuose

Generolas Eisenhoweris pa
prašė Prancūzijos vyriausybe 
pastatyti netoli jo vyr. būstines 
specialu SHAPE stabo karinin
kams apgyvendinti miesteli. Jis 
ypae susirupines skilimu tarp 
prancūzu ir amerikiečiu, kuriu 
perkamoji galia pakele butu 
mėnesines kainas net ligi 180- 
300 dol.

Vladimir Popovic, Jugoslavi
jos ambassadorius Vašingtone, 
šiuo metu derasi del prekybines 
sutarties su Kanados vyriausy
be. bet ne vien atostogauja, kaip 
apie tai oficialiai skelbiama.

JAV, Art. Rytu žvalgybos 
sluoksniai ispeja, kad reikai 
lauki nauju zmogzudysciu arabu 
pasaulyje. Daugelio neramumu 
priežastimi esanti raudonųjų 
propaganda nukreipta prieš 
turtinguosius asmenis.
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SAVAITINE POLITINIU ĮVYKIU APŽVALGA
sakant, ten deramasi del de
markacines linijos, t. y. del tos 
srities, tos žemes juostos, kuri 
turi skirti abu frontus, kai bus 
sulaikytas ginklu veikimas. Ir 
sios derybos, keistu panašumu 
sutampa su fiasko pasibaigusio
mis Paryžiuje derybomis del 
Keturiu Didžiųjų susitikimo. 
Ten nesusikalbėta del dienot
varkes, o čia nesusikalbama del 
demarkacines linijos.

Sovietai tebesiūlo Jungtiniu 
Tautu karo jėgoms atsitraukti 
iki 38 lygiagretes ir ja padaryti 
demarkacine linija, o šie siūlo 
dabartine fronto linija. Taigi so
vietu siūlymas grynai manevrin
is. agitacinis, kuri pietiečiai 
atmeta jau vien todėl, kad jeigu 
taikos derybos nepasisektu, tai 
juk komunistai neatsitrauks i 
senas pozicijas ir neužleis Korė
jos respublikai 60 myliu, i 
šiaure, kurias dabar JTO jėgos 
turėtu apleisti. Taip ir deramasi 
jau kelios savaites del demarka
cines linijos ir niekaip nesusi- 
derama. Del to JTO adm. Joy 
buvo isakes derybas nutraukti. 
Kinija paprašė derybas atnau
jinti, bet jos vėl įstrigo nesutari
muose del demarkacines linijos. 
Labai tenka abejoti, kad jos 
pasibaigtu teigiamai.

Nesiseka tvarkyti ir kitas 
neramumu židinys — Irano naf
tos konfliktas. Derybos, kurios 
buvo atnaujintos dėka Trumano 
pasiuntinio Harrhnano tarpinin
kavimo, pasibaigė nesusitarimu. 
Anglijos delegacijos primininkas 
isvysksta i Londonna, o Irano 
premjeras Mossadegh susauke 
ekstra kabineto posėdi svarsty
ti susidariusia sunkia padėti.

Trecias nerimą kelias židinys 
— Kasmiro klausimas taip pat 
nesiseka isspresti. Konfliktas 
tiek įsigilina, kad jau gresia 
rimtu karo konfliktu. Čia taip 
pat JTO rūpinasi nesutarimus 
išlyginti karo pavoju pasalinti.

Berlyne komunistai šukele er- 
mideri, bet ar tiktai cavo nau
dai? L

Todėl nerimas plečiasi vis 
placious ir taika darosi vis 
mažiau pastoyi.



2 PSL. VAULHIT VW0SflVTraiHd5N 1951. VIII. 23. — Nr. 32(227)

.VJSPRIKCrAVSOAlA LJET-UVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai.

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada
Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams:
Kanadoje ................  $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ........................$ 6.00
Teksto eilutė.................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et.

Ilgalaikiai skelbimai,

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries............ $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

(su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Istorinių dokumentų ir 
faktų konstatavimas.

Kazys
ŠKIRPA

Sukiliminės vyriausybes 
genezė

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.o! $LOOO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.
EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES /U4D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-W1BE PICK-UP

S AHD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

V.
Štai reikalavimai, kurie, pa

gal aukščiau suminėtus plat
forminius metmenis, buvo sta- 
somi LAF-to nariams ir ko
kios buvo jo organizavimosi 
gairės:

— Aktyvistų Fronto nariu 
gali būti kiekvienas lietuvis, ne 
atsižvelgiant į tai, kokiai jis 
anksčiau priklauso politinei 
partijai ir kokios jis buvo pa
saulėžiūros, jei jis dabar, yra 
veiklus ir ryžtingas, pritaria 
aktyvistų platformai, nutrau
kia visus ryšius su savo buvu
sia partija, nėra tiesiogis kalti
ninkas Lietuvos nepriklauso
mybės žlugimo ir jei jis praei 
tyje nėra padaręs veiksmų, ku 
rie labai paįkenkė mūsų tautos 
sūnums kovvoje su buvusiu mū 
sų krašto režimu.

stengtis kiek galima geriau su 
siorganizuoti ir gerai pasiruoš 
ti, bet vengti bereikalingų ir 
ankstyvų aukų.

Kolektyvinės aktyvistų va
lios reiškėją ir vykdytoja yra 
Aktyvistų Pronto Vadovybė. 
Ji vadovauja Aktyvistų Fron
tui, nustato jos organizaciją 
ir programinį veikimą, derina 
atskirų Aktyvistų Fronto pa
dalinių veikimą, ir disponuoja 
visomis Aktyvistų Fronto jėgo 
mis užsibrėžtiems tikslams šie 
kti.

Aktyvistų Fronto Vadovy
bės nurodymai yra privaolmi 
visiems Aktyvistų Fronto na
riams ir jie turi būti šventai 
vykdomi.

Kadangi, kaip jau sakiau, 
LAF platforminiai metmenys 
buvo aptarti dar prieš lapkri-

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tek YO 0529

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

ANTANAS MATULIS 

maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte. 

Wangen - Allgau — Germany.

Kiekvienas į Aktyvistų Fron čio 17 dienos susirinkimą, tai 
tą asmuo pasižada, nesikailė- 
damas nei savo sveikatos, nei 
gyvybės, visomis išgalėmis ko
voti už Lietuvos išlaisvinimą ir 
jos atstatymą Lietuvių Akty
vistų Fronto ideologijos pag
rindais, būti visuomet ištikimas 
Aktyvistų Frontui ir griežtai 
laikytis nustatytos drausmės.

Vienos idėjos vedini ir gy
vendami bendru likimu, Akty
vistų Fronto nariai tarpusavio 
santykiuose sugyvena kaip ge 
riausi draugai.

Aktyvistų Fronto padaliniai 
susidaro visur, kur tik plaka 
lietuviška širdis: (kaimuose, 
miestuose, įmonėse, ir t. t., 
kaip Tėvynėje taip ir užsieny
je. Tas, kuris imsis iniciatyvos 
sudaryti Aktyvistų Fronto pa 
dlianį ir sugeba jam vadovau
ti, tas yra to padalinio vadas. 
Atskiri kaimyniniai padaliniai 
tarpusavio ryšius palaiko per 
savo vadus arba patikėtinius 
ir praneša apie savo susiorga- 
nizavimą seaknčiam iš eilės 
aukštesniam vadui. Tokiu bū 
du susiorganizuoja visas Akty
vistų Organizacijos tinklas.

Juo bus remiamasi kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą. Ak
tinga veikla iš jo bus pareika
lauta tik tada, ikada Aktyvis
tų Fronto Vadovybė matys, jog 
lemiančibji valanda yra Jau atė 
jusi. Ijki to laiko visi turi tik

Lietuviškoje

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTIS“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

atstovybė — pardavimas. 
Didžiausias pasirinkimas 
gatavų minkštų baldų (per 
500 . vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

dėl jų ilgesnių diskusijų neke- 
kilo: susirinkimo dalyviai prin 
cipe visam tam pritarė, palie
kant LAF ideologinės progra
mos ir organizacijos projektu 
galutiną paruošimą pačiai LA 
F Vadovybei. Visiems buvo 
suprantama, jog nebuvo gali
ma gaišti laiko teoretįniems 
klausimams, susijusiems su pro 
gramos formulavimais, ir kad 
buvo dar svarbiau neatidėlio
jant griebtis kenkrečios veik
los. Tuo sumetimu, tą pačią 
lapkričio 17 dieną buvo vien
balsiai priimtas bei pasirašy
tas LAF steigiamasis aktas, 
kuriuo buvau įgalintas imtis 
žygių vykdyti susirinkimo da
lyvių priimtą nutarimą ir va
dovauti Lietuvių Aktyvistų 
Frontui. ~ 
užkrauta 
posto Berlyne pečių nelengva 
našta, kuri toli pralenkė nor
malias dipl. atstovo funkcijas 
ir reikalavo pavartoti veikimo 
metodus, kurių negalima rasti 
jokiame diplomatinės tarnybos 
rankvedyje.

Čia paduddu aukščiau sumi
nėto dokumento tekstą, su jį 
pasirašiusių asmenų pavardė
mis. Jis yra toks:

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ 
FRONTO STEIGIAMASIS 

AKTAS
Mes, žemiau pasirašę lietu

viai, likimo nublokšti į Vokie
tijos sostinę Berlyną, š. m. lap 
kričio mėn. 17 dieną susirinkę 
pas p. K. Škirpą, jo bute Achen 
bachstr. 1 ir išklausę jo prane
šimo apie Nepriklausomos Lie
tuvos žlugimo priežastis ir 
apie galimumus bei kelius Lie 
tuvos valstybei vėl atstatyti,—

Reiškiame visišką pritarimą 
sumanymui sutelkti visas lie
tuvių Tautos aktyviąsias jėgas 
į Lietuvių Aktyvistų Frontą 
kovai iš Tėvynės Lietuvos iš
laisvinimą iš komunistinio so- 
sovietų jungo.

Įsitikinę, kad atstatytos Lie 
tuvos tvarkymas Aktyvistų 
Fronto ideologijos pagrindais 
yra tikriausias kelias lietuvių 
tautosiidealams siekti, mes pir 
mieji stojame į Lietuvių Akty
vistų Frontą ir prisiimame vi
sas jo nariams uždedamas pa
reigas ir drausmę.

~~ Tėvynės Lietuvos ir Lietu
vių Tautos labui, kviečiame K. 
Škirpą, Pirmąjį Nepriklauso
mos Lietuvos Kariuomenės Kū 
rėją-Savanorį ir Lietuvių Ak
tyvistų Fronto iniciatorių, im
tis žygių vykdyti mūsų nusista 
tymą ir vadovauti Lietuvių Ak 
tyvistų FrontuL

Tuo tad būdu buvo 
ant Lietuvos dipl.

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandžių 

ir gėrimų.
7682 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.

Telefonas: TR 8112.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARI DUR,Ont.,CAN ADA | 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- ® 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip | 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- * 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

ALKSTA KOKYBĖ ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

Kaina U. S. dol.

HE 0106

RESTORANAS
(tarpe Verdun Ave ir

Telef.:
LIETUVIŠKAS

727 Church Ave, Verdun
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ. 
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

5 sv. mlt. p.kavos

1
2 sv. m. p. kavos 
Yz sv. kakao 
Yz sv. šokolado 
% sv. arbatos

į 11 oz. kompoto

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

Lietuvos nepriklausomybės ats 
tatymo išnaudojant eventualų 
Maskvos - Berlyno ašies su- 
sprogimą, bet kad šio laukiamo 
įvykio efektingas išnaudojimas 
Lietuvos tikslams be aktyvaus 
Berlyno posto įsijungimo į 
LAF konspiratyvišką veiklą 
vargu ar būtų, iš viso buvęs 
įmanomas dalykas, t. y., ar bū
tų privedęs prie rezultato, koks 
buvo laimėtas 1941 m, birželio 
23 d. Kaip jau buvo suminėta 
šio rašinio pirmoje dalyje, kal
bamas postas buvo ir arčiau 
Lietuvps, taigi galėjo palaiky
ti kontaktą su pogrindžio orga 
nizacijomis Tėvynėje, ir jam, 
kaip rezidavusiam Berlyne, bu 
vo geriau matyti Maskvos - 
- Berlyno, ašies negalavimai 
ir spragos.

Tačiau į tai, kas 17 lapkričio 
susikūrė Berylne, tebuvo gali
ma žiūrėti tik kaip į LAF už
uomazgą, konkretų pavyzdį 
kaip organizuotis, bet kad va 
dovavimas visai tai organizaci
jai dar turės būti perspręstas, 
kada, kovą pravedus, pasiro
dys įmanoma šį klausimą ga
lutinai išspręsti pagal LAF na
rių daugumos nusistatymą. To 
dėl LAF organiazcijos įstatų 
projekte, kuris buvo paruoštas 

. kiek paskiau, buvo numatyta 
i štai kas (str. 4) :

— Pirmuoju Lietuvių Akty-

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
Yz sv. arbatos 
22 oz. kompoto

Nr. 16

Kovok ! I 
Tvirtais žingsniais, 1

' Drąsiai pirmyn —
Už naują, laisvą Lietuvą! 

Berlynas, 1940 metų 
lapkričio 17 diena.

Parašai: J. Viliušis; E. Gal
vanauskas ; M. Kavolis; St. 
Puodžius; P. Skurauskas; J. 
Pyragius; J. Našliūnas; J. Jur- ; 
kūnas; R. Skipitis; B. Raila; 
Izė Dženkaitis; Jn. Dženkai- 
tis; J. Čiuberkis; Iz. Pyragius; ; 
M. Kukutis; T. Dirmeikis; ■ 
kun. St. Yla; A. Maceina; Dr. J 
P. Karvelis; Dr. A. Danta; 
pulk. Ambraziejus; kun. Ba
rauskas; J. Katilius; Dr. Pr. | 
Ancevičius; Dr. M. Brajkas;

sutinku: K. Škirpa.
Dviejų asmenų pavardės čia 

nesuminėtos, nes jie už „Gele
žinės Uždangos“. Sekančių 
asmenų nebėra gyvųjų tarpe: 
Iz. Dženkaitis; In. Dženkaitis ; 
St. Puodžius ir P. Skurauskas.

Kaip tiems, kurių parašai fi
gūruoja po LAF steigiamuo
ju aktu, taip ir man pašiar/i bu 
vo aišku, jog kitaip pasielgti 
tada nebuvo galima ir kad Lie 
tuvos dipl. postas Berlyne tu
rėjo sakytąją naštą prisiimti. 
Tą čia pažymiu ne dėl to, kad 
man teko griebtis iniciatyvos 
pasipriešinant Sovietų agresi- 

. jai priešLietuvą, efektyviai pri 

. sidėti prie Lietuvos Pasiunti- 
i nių protesto prieš tą agresiją vistų Fronto Vyriausiuoju Vfe- 
: suorganizavimo ir suplanuoti du skaitomas mūsų tautos shū- to, kam patikėtas bendras va- 

pirmus projektus, kaip siekti nūs, savo darbu ir asmeniniu dovavimas organizacijai ir jos

2 sv. m. p. kavos 
1 sv. ryžių 
4 oz. Salmon 
4 oz. Tuna 
6 oz. liežuvio 
1)4 oz- j- pipirlJ 
4 oz. kokoso 
Yą oz. kardamono 
1 y2 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
1)4 oz- paprikos

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
Yz sv. kakao 
% sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
Yz sv. kakao 
Yą arbatos

1.2 sv. gr. k. taukų

Nr. 18
$ 9.80

Njr. 19 
$ 9.50

Nr. 28 
$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.90

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.______
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

pasiaukojimu lemiamai pavei
kęs Lietuvos prisikėlimą nau
jam nepriklausimam valstybi
niam gyvenimui. Apie tokio as 
mens pasireiškimą sprendžia 
pirmasis Lietuvių Aktyvistų 
Fronto Didysis Kongresas. Jei 
toks asmuo neišryškėtų, tai Lie 
tuvių Aktyvistų Fronto Vyriau 
sįjį Vadą renka Lietuvių Ak
tyvistų Fronto Didysis Kong
resas balsų dauguma.

Asmuo pastatytas priešaky
je didesnės organizacijos vie
nas viską atlikti neįstengtų; jis 
yra reikalingas greų talkininkų 
darbe, už kurį formalinė atsa
komybė tačiau pasilieka ant

bendrai veiklai. Mano paties 
pasiūlymu, man buvo priduoti 
šeši taljkininkai, kurie buvo pa
vadinti LAF Vado patikėti
niais. Jais buvo pakviesti šie 
asmenys: inž. Ern. Galvanaus
kas ; adv. R. Skipitis; prokur. 
K. žalkauskas; doc. A. Macei
na, ir dar du asmens, kurių ne 
galiu suminėti, nes jie už „Ge
ležinės Uždangos“. Kai dėl. 
prokur. K. Žalkausko tai jis, 
nors ir skaitėsi šios grupės tar
pe, bet prie jos darbų aktyviau 
prisidėti negalėjo, nes gyveno 
Leipcige ir tik retkarčiais at
vykdavo į Berlyną susipažinti 
su reikalais ir tarti savo nuo
monę.

(Bus daugiau)



1951. VIII. 16. — Nr. 31(225) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Ž PSL.

RENE BOVRDAGES Reg‘d 
MAMERTAS M AČILK AS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS
, Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų .

Canados ir JAV vietovių.
Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

MOKUNKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH .

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių- | 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖisESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie 
dolerius mėnesiui. .

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P O. Box 294. Westmount, 

Quebec.

BALTICKA

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.

KAS REMIA 
NEPRIKL. LIETUVĄ* 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

I DĖMESIO
X Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
/ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
S Prekyba ir pataisymai.
| PETE‘S RADIO SERVICE
| 7688 Edvard St., Ville Lasaile. HE 3372

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd, Vjlle Emai d, Montreal, Tramvajus 36.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI 1
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director 
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

I
 CAPITOL FURNITURE CO.,

391 St. Catharine St. W. Montreal.
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų; 

ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.; 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.

Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie
tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.

TEL. LA 8621.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasaile. 

TR. 7849.
Gerard Cool 4337 Verdun

Ave., Verdun. YO 3323.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasaile TR. 7412.

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ 

(Bellwoods Dry Good Store)
921 DUNDAS STR. W. (šalia lietuvių bažnyčios) 

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.

Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaiįkų apatinių ir 
viršutinių baltinių, kojinių ir kitų aprangos reikmenų, 
taip pat gražių ir pigių mo teriškų suknelių.

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.
Sav. J. JURKŠAITIS ir P. LEL1S.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longęuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

BALDŲ, ELEKTROS REIKMENŲ, RADIO 
PREKYBA

Brouillette & Gagnon Ltee 
6014 BOULVARD MONK, WI. 6144, MONTREAL 
maloniai kviečia atsilankyti į savo prekybos namus, kur 
yra gausus įvairių baldų, elektros reikmenų, elektri
nių bei gazinių pečių, radio (PHILIPS — be kurio eu

ropiečiai neapsieina) pasirinkimas.
Duodama lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
6 krautuvės Montrealyje. Pirksite pigiau negu kitur.

Mūsų atstovas lietuvis 
JUSTAS STROPUS

Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas - 
informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu 

TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard).

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

JOJSAS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fason ų vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens A v e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % peno. Jų kai 
na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

JVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

IMPERIAL ALTO COLLISSION į 
G K F. R A I T I S, Į

į Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
1 spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- j 
i gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. i 
S ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. i 
į — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — ■ 
l------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------- į

J U N A Valet Service
♦ SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

; Valome, taisome ir dažome vyriškus ir moteriškus rū- 3 
f bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- S 

das (lengvas ir sunkias).
£ Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas tj 

sąžiningai.
‘j? 210 Dorchester-St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.

i PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS :
/ LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY į
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

? Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- • 
į genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. j 
/ Krautuvė atidaryta kasdi en iki 8 valandos vakaro. !
' * , 4 44 4-^.4 4 .4 4 4-^.4 ' < 4-^.4 4 —4 4"^-. 4 4-^,4 » 4 • 4 4--^.4 • 4 4*^^ >-^4 4 4-^.4 »-^_4 4"^. 4 k

į PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS /

K. STRAZDINS® . S

I
ij priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.® 

* 4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. g
? Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, g 
? rusiškai) 6

LIETU VISK A

IR DIRBT UVĖ 
PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 

UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasaile.

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longęuil. Telefonas: 7578.
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų '■ 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

t sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv margarino
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 vV 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL , USA

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95 
“1 sv. lūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių įaum 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4^4 sv cukrau'
2 gabalai t.ualet. muilo

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Aid Overseas. Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų ..............$ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr._24-$ 11.50 
į 5 sv. rūkytų lašinių 
1 3 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70

Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
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Rugpjūčio 26 d., sekmadieni, visi piknikan !

A'YOWTIPvEAL
DAR APIE “BUBULI IR DUNDULI”

musu akis prabėgs istisa ju eile: 
rimtas ir net juokingai orus 
Dundulis, karstakosis Bubulis, 
kaimo filosofas Girdžius, suktas 
piršlys Tarulis, raudonskruoste 
Rože . . . Smekstels smalsios 
našleles Agules ir nevykėlio Šal
tekšnio figūros. Jie visi, nors 
nesami iki komiškumo išpustu 
aistru, esmeje tiesus ir gerašird
žiai. Tikslai aiskus ir jie siekia 
ju be atodairos. Veikalui įsilieps
nojant, ju interesai pinasi ir per
sipina, užgriebdami is salies vis 
po nauja partneri-ir galu gale 
jie pasijunta suristi vienan, 
neatpainiojaman mazgan. Jie 
sprendžia greitai, pralaimi stai
giai, bet nei kiek nenusiminė, 
lygai taip pat nelauktai ir laimi. 
Visi jie pilni gyvenimų džiaugs
mo ir kažkokio saldžiai maud
žiančio nerimo. Lyg toji, po ju 
kojomis visais vasaros burtais 
tvinkciojanti žeme, juos sauktu 
i savo glebi. Jie visi skuba 
gyventi, skuba uzsigriebti uz 
laimes, tursi laiko džiaugtis jau 
nebūtu daug palike . . .

Gal iir musu niūria ir nieko 
neatnešančia diena nuskaidrins 
šypsena is anapus rampos.Med u 
šypsena is anapus rampos. Me
dum, perteklium ir alum puto
jančios sodybos, rasoti šventadi
enio rytai-sita žemes kvapo, dai
nos ir giedros pyne gal leis pa
miršti laika ir nuotolius. Ir 
jeigu visa tail atneš mums nors 
laša saldumo ir vilties, argi 
nebus ivykes didelis stebuklas?

“Keklajojant po platu pasauli 
Ir beskęstant graudžiam liūdesy, 
Kaip svajone, kaip žydinti saule 
Man kasdiena brangesne -esi.”

Šitie Antano Ruko eilerascio 
žodžiai, vykusiai parinkti “Bu
bulio ir Dundulio” prologui, te
būna musu vadovu per istisa 
veikalą. Taip ir reikia žiūrėti i 
Ruko Lietuva. Tai lyg drauge 
musu pačiu svajones ir ilgesio 
kūrinys. Viskas čia pakelta, 
papuošta ir pagražinta. Jau vien 
tik eiliuota veikalo kalba su
teikia daug šventiškumo ir gro
žio. Tvankus, pilnas žiedu kvapo

ATEINACIO SEKMADIENIO 1TKINIKAS
norintieji dalyvauti, skambina 
p. J. Macioniui tel. HE 0991. 
Kadangi išvyka truks visa diena, 
tai dalyvisi apsirūpina užkand
žiais ir kitkuo. 35 LLD kuopa. 
PRAĖJUSIO SEKMADIENIO 

POPIETIS 
gegužiniu aikštėje praėjo labai 

gražiai ir įdomiai. MLBD iždin
inkas p. Lymantas padare labai'pirmojo veiksmo subat vakaris- 
gražu paranesima apie Mazaja 
Lietuva ir jos organu veikla, o 
taipgi ir apie Mažosios Lietuvos 
Bičiuliu Draugija. Pažymėtina 
ir isidemetina, kad del vokiečiu 
pradėtos pries Mazozios Lietu
vos Tarybos pirmininką Erd- 
mona Simonaiti kampanijos, 
jam yra nutraukta pensija, kuria 
jis gavo kaip buvęs naciu kaceto 
kankinys.

MLBD—ja paskelbė Mažo
sios Lietuvos reikalms paremti 
loterija, kurios bilietai buvo 
platinami ir piknike ir kuriu 
galima jjauti pas platintojus. 
Visi tautiečiai paremkime Mažo
sios Lieutvos lietuviu kova uz 
Mažosios Lietuvos susijungimą 
su Didžiąją Lietuva, uz bendrus 
tikslus ir bendras pastangas.

Siame piknike, kuriam diena 
pasitaikė labai graži, dalyvavo 
is Čikagos Marija Aselskiene ir 
Anele Markevičiūte, viešėjusios 
pas pp. Markevičius, is Toronto 
—M. Miksys, Juozas Markevi
čius, V. Vaitkevičius, p. Valeska; 
is Ilamiltono—Bronius Aselskis, 
viesejes pas Igną Petrauska; is 
Sudburio—Emma ir R a n n i 
Hoeg, viešoje pas pp. Gosus; is 
Anglijos atvykęs Stasys Umbra
sas, kuris apsigyveno Montrealy. 

Ypatingas svetys buvo Mr. F. 
W. Stevens, Abitibi Power & 
Paper Co. Ltd., superintendan- 
tas, kuris priėmė pirmąjį trans
portą lietuviu, atvykusiu i Kan
ada su sutartimi kirsti mišką. 
Jis ir dabar tais reikalais, del 
kuriu yra painformuoti Belgijos, 
Anglijos ir Vokietijos lietuviai, 
atvyko specialiai is Sault-St.- 
Marie, Ont., i Montreal!, kad 
plačiau issiaiskintu miško kirtę- ]j0 skauįu sugiedojo atsisveikin- istams, atvezusiems i stovyklos 

gjesme “Auld Lang Sine” ir uždarymą toki nelauktai dideli 
baigė Bad-Ischl Austrijojef-7-ta --------
Jamboree. Lietuviu ir ypač 
musu diplomatu-ministeriu au
kos (St. Lozoraitis 830, P. Za- 
deikis 850, St. Girdvainis 830, 
B. K. Balutis 820, F. Meieris 
S5) ir didele per Pr. Zunde 
BALFo suteikta pagalba igalino 
musu skautu vienetą, vadovau
jant Sktn. V. Skrinskui, gražiai 
pasirodyti ir atstovauti Lietuva 
šiame 7-me sąskrydyje. Ypatin
gai lietuviai skautai susilaukė 
ovacijų, pagynų ir užuojautos, genems. 
del raudonojo bolševizmo nie
kinamos musu tėvynės, kai jie 
demonstravo tautinius sokius, 
dainas, savo gražiu dirbiniu 
paroda. Visiems aukotojams ir 
rėmėjams skautu brolija tario 
dideli aciu.

Gražiai baigėsi ir Montrealio 
Tunto skauciu-paukstyciu stov
ykla, kurioje per trumpa laika 
musu skautėms pavyko gražiai 
susigyventi, pasipraktikuoti, at
sigauti dvasia ir svarbiausia- 
graziai užsirekomenduoti pas 
Kanados kataliku (prancūzu) 
skautus, pasinaudojant ju viso
kia pagalba. Skautukes dėkoja 
visiems aukotojams ir ypač

Ateinančio sakmadienio Mon
trealio lietuviu piknikui numa1 
tomą idomiu pamarginimu — ir 
suaugusiems ir vaikams. Varybu 
laimėtojai gaus prizus. Praė
jusi sekmadieni nebuvo vyk
domi jokie kiti dalykai, nes tas 
piknikas buvo skirtas .Mažosios 
Lietuvos reikalu propagandai. 
Visokios varžybos yra atidėtos 
šiam sekmadieniui, rugpjūčio 26 
dienos piknikui.

DEL GELBEJIMO 
SVEDIJON 

PERPLAUKUSIUJU
Kaip žinoma, trim is Lietuvos 

pabegusiem lietuviam Švedijos 
valdžia davė prieglaudos teise, 
bet laikine, ribota. Todėl 
KLCT daro žygiu juos atsitrau
ki i Kanada. Jau padaryti žy
giai pas Švedijos konsulą ir 
parašyti laiškai.

Kai kas tautiečiu, norinčiu 
padėti apmokėti ju kelione, kas 
yra būtina, teiraujasi, kur siusti 
tam tikslui aukas. Todėl infor
muojama, kad aukas galima si
usti “Nepr. Lietuvas” adresu: 
7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P.Q. Jos bus skelbia 
mos “No. Lietuvoje”.

KLCT IR KLB-LOKO
p. Petronėlė Juskeviciene- 

Miller siomis dienomis isvykusi 
i Jungtines Amerikos Valstybes 
tvarkyti kaikuriuos reikalus. 
Sugris i Montreali rugp. 22 d.

MONTREALIO ALOKAS 
prašo visus žemiau is vardintus 
asmenis-surasinetojus rugpjūčio 
26 d., sekmadieni, tuojau po 
pamaldų A. V. Parapijos saleje 
gražinti užpildytas i 
lietuviu ' '' 
Kvietkauska, Gaputyte, L. Bar
auską, Kibirksti, Pauliute, Mic
kų, Pr. Alisauska. Dikinyte, 
Lukošiūte Karol., Piecaiti, M. 
Arlauskaite, Girini ir Sungail- 
iene.

ŠAUNIOS VESTUVES
Rugpjūčio 18 d. Ausros Var

tų baznkcioje susituokė KLCT 
narys Jonas Meilutis su soliste 
Birute Zaganaviciute. Sutuok
tuves buvo labai iškilmingos. 
Sutuoktuviu metu buvo solo 
smuikas ir vargonai. Po sliube 
sekė labai turtingos ir gražios 
vaisęs, kuriose dalyvavo didelis 
būrys svečiu. Vaises buvo para
pijos salėse. Laimingo jaunave
džiams gyvenimo.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Rugpjūčio 19 d. Lietuviu Dra

mos Kanadoje aktoriai Lem- 
eeyte-Dikiniene ir Algimantas 
Dikinis pakrikštijo savo sunu 
Jonu Algimantu. Kristo tėvais 
buvo Dalia Dikinyte ir Mintau- 
tas Miksys (is Toronto). Krik
štijo cun J. Kubilius.

LINKSMA IŠVYKA UZ 
MIESTO

Kaip kiekvienais metais, ir 
šiemet Montrealio 35 Lietuviu 
Darbininku Draugijos kuopa 
rengia linksma kultūrine išvyka. 
Rusp'. 26d. 8 vai. ryto prie 
Victoria tilto susirinka visu vyk- 
stacios masinos. Is čia p. Kiskis 
nežinantiems kelio nurodys 
krypti ir vieta. Isvyka-piknikas 
ivyksta naujoje gražioje p. J. 
Bakanaviciaus vasarvietėje. Da
lyvauti kviečiami visi. Neturin
tieji susisiekimo priemonių, bet R.R. 6, Tillsonburg, Ont.

ir tuščias 
surašinėjimo korteles:

fonas, kuriame uzsimezga vei
kalo intryga. Čia nejieskokime 
komplikuotu ir giliai pagristu 
pergvvenimu, dideliu rūpesčiu ar 
problemų. Situacija veja situa
cija, dialogas lengvas, pilnas 
žaismes ir lietuviško sąmojaus. 
Žodis mėtomas ir gaudomas, 
kaip sviedinys.

Visa tai, ką rasime praskleidė 
uždanga, bus mums taip pažįs
tama, artima ir miela. Bubulio 
ir Dundulio šauniu ūkininku 
sodybos, sena ju prietelyste ir 
staigus kivirčas del nulėkusio i 
giria spiečiaus, lengvute abieju 
vaiku-Radastos ir Dobilo meile, 
perpinta švelnia ir paprasta 
lyrika. Dvieju kaimyniniu seimu 
nesantaikos motyvas, kurio pasė
koje kenčia jaunoji karta, tiesa, 
yra gana senas, bet autoriaus 
sumaniai įvilktas i lietuviška 
ruba, apgaubtas gražiom, senom 
bitininku tradicijm ir patiektas 
komediniame plane, nuskamba 
visai naujai ir originaliai.

Autorius gerai pažįsta teatra, 
mokamai rutulioja intryga is 
ryškiai kuria personažus. Pro Hali, 1200 Bleury Str.

“Bubulio ir Dundulio” Mont- 
realio Lietuviu Dramos Teatre 
premjera ivyksta s.m. rugsėjo 
men. 8 diena 7 vai. 30 min. Gesu

POSVeTISRU

SAVAITINE SKAUTUOS APŽVALGA 
RAŠO SKTNL J. BUBOTA

Apjuosdami milžiniška pus- Tėvui Kubilili bei uz suteikta 
lanki 17,000 viso laisvojo pašau- visokeriopa pagalba automobil-

j u imigracijos klausimus. I pik
nike dalyvaujančius jis tarė žo
di, paliesdamas tuos reikalus ir 
pasisakė dziaugiasis galis ben
dradarbiauti su lieutuviais.

MUSU LIGONYS
P. Adomaitienei Verduno 

gonineje padaryta operacija. 
Adomaitiene jau sveiksta ir per
sikelia i namus.

Op. sol E. Kardeliene jau 
parvyko i namus ir čia taisosi.

Ville Lasalle netikėtai susirgo 
p. Mileriene, P. Mileriene pagul
dyta i Gener. Hospital.

MIRE
zSirges apie 7 metus, mire senas 
montrealietis Dovydaitis, kuris 
buvo ilgametis “Keleivio” skai
tytojas.

p.

PAJSESKOJIMAI
K.

Prasmutas, gyv. Jailown North, 
Victoria, Australia, prašo at
siliepti Edmundą Grikeni, 1949 
m. gyvenusi 406 Duluth Ave., 
E. Montreal, P.Q. Zinias pra
šoma pranešti aukščiau nuordy- 
tu adresu arba p-lei EI. Gaile- 
viciutei, c/o Mr. Rudzevičius,

REIKALINGA gabi mergaite 
namu ruošai 4 kambariu bute. 
Bendix, aukštas atlyginimas. 
Teirautis: EX 4410 (Cote St.
Catherine Rd., Montreal).
REIKALINGAS GARAŽAS 

pastatyti žiemos metui automo
bili. Galinčius išnuomoti, pra
šoma skambinti telefonu VI 
7634.

rimtus laiškus. Neapsivilsite. 
Rašyti: St. Triskus, H.E.P.C., 
Freeman, Ont., Canada.

REIKALINGA namu ruošai 
moteris-mergaite. Geras atlygin
imas. 8521 Foucher, Montreal. 
Telefonas DU 5358.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Jieskau drauges, ne senesnes 

kaip 45 metu, kuria noriu vesti. 
Pats esu 43-ju metu -amžiaus. 
Prašyčiau norinčias teketi pan
eles arba nasles atsiliepti rim
tais laiškais. Atsakysiu tiktai i

PARDUODAMA geležine du- 
beline lova su matracu, dreseris 
ir sofkute —“gerame stovyje. 
Kreiptis: CH 5763 po 6 vai. 
vakaro.

REIKALINGAS bačkų taisy
tojas pastoviam darbui. Geras 
atlyginimas. Kreiptis i Mr. Ellen 
telefonu MA 5270 arba namu 
telefonu WI 3709.

KLT TORONTO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
SKAUTU BIČIULIAMS

Toronto skauciu “ŠATRIJA” 
Tuntas rugsėjo men.l. d. rengia 
šokiu vakara, kuris iyyks 404 
Bathurst St., ukrainiečiu saleje 
8 vai. vakaro. Šokiams gros 
Studentu kapela.

Maloniai kviecaime jaunimą 
ir skautu bičiulius linksmai 
praleisti vakara.

Toronto Skauciu “Šatrijos” 
Tuntas

RYŽTINGUMAS DAUG 
LAIMI

Naujasis ateivis Arvidas Kal
endra, 17-kos metu jaunuolis, 
yre nukreipęs rimta dėmėsi i 
tolimesne ateiti. Šiais metais A. 
Kalendra jau buvo 3-jo kurso 
Toronto 
mokinys 
mechanikos mokslus. Be to jis 
pasiryžo pats išmokti skraidyti. 
Su gerom rekomendacijom jis 
istojo i Maltono skraidymo 
mokykla, kur paruošiami ir 
karo lakūnai. Tačiau jaunuolio 
pasiryžimus pristabdė Trans
porto ministerija. Nenusileista. 
Paduotas Transporto ministeriui 
skundas, kuriame nurodyta, kad 
Kanada nepripazista Lietuvos 
okupacijos ir kad tokiu budu 
veikia sudarytosios sutartys ir 
vaiaeijos reikalu. Po to Trans
porto ministerija A. Kalendrai 
leido mokytis Maltono aviacijos 
Mokykloje ir siekti savo užsi
brėžtojo tikslo.

P. DAGILIO NELAIME
Žinomąjį Toronto lietuviu vis

uomenes veikėja ir pirmąjį “N. 
Liet.” redaktorių V. Dagili ištiko 
nelaime: bekeliant jam fabrike 
sunkuma, nutruko rankos bicep
so sausagysle. P. V. Dagiliui 
padaryta operacija — susinta 
sausagysle. Dabar jis gydomas 
uz Toronto sveikstančiųjų ištai
goje. Neleimes ištiktam p. Dagi
liui linkime greito pasveikimo.

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS

Rugpjūčio 28d., 8 vai. vak. 
lietuviu parapijos saleje, Dundas 
941 St. W., saukiamas PLIAS 
nariu susirinkimas-arbatele. Na
riai prašomi atvykti su šeimo
mis. Pranešima padarys ALIAS 
centro valdybos pirmininkas inz. 
A. Maciūnas, atvykęs is New 
Yorko, USA.
PLIAS Kanados sk. Valdyba.

3 !
Rugpjūčio 11 d. ivykes vie

tinio Tarybos skriaus susirinki
mas, atsižvelgiant i nepatogu 
metu laika ir bendra organiza
cini snauduli, nebuvo perdaug 
gausus dalyviais, bet užtat pasi
žymėjo tikrai draugiška nuotai
ka, aptariant savo ir bendruosius 
organizacinio gyvenimo klausi
mus.

Senoji skyriaus veldyba, 
kuri eina jau antruosius metus 
tas pareigas, buvo paprašyta 
pasilikti iki begemuju metu galo. 
Pirm. K. Kalendra padare išsa
mia veiklos ir bendruomenes 
organizavimo apžvalga. Be ko 
kita jis. pazmejo tas nemalonias 
kliūtis, kurios stovi bendruo
menes kelyje, siekiant atskirai 
grupei dirbtinai dominuoti lie
tuviška visuomene, o ne siekiant 
tikro ir nuoširdaus bendradar
biavimo su visais lietuviais. 
Žmones, nežiūrint propagandos 
ir spaudimo is partiniu religin- 
inku puses, gerai skiria ju dang
stomus tikslus ir todėl Tarybos 
idėja, kaip nuosaiki ir visus 
kviečianti bendradarbiauti mar
gaspalvėje Toronto visuomenėje 
turi stipria atrama. Toliau apie 
vietines bendruomenes kūryba 
ir Tarybos i naša Toronto 
ALOKe pranese skyriaus ats
tovas organizacijų komitete A. 
Pulkauninkas.

Skyriaus veiklos pagyvinimui, 
iškilus keletai pozityviu pasiūly
mu, bei sumanymu, buvusiai 
parengimu komisijai, kurios dau
guma yra issiskirsciusi, 
talkininkauti B. Ruksa 
Garbuzaite.

Is revizijos komisijos 
simo, kuri padare pirmininkas 
J. Tumosas, paaiškėjo, kad sky- 

nebudamas finansiškai 
pasiuntė kanadiečiu

skaičių svečiu. Daugelis svečiu 
susidomėjo įdomiomis skauciu- 
kiu varžybomis, patys tai išmė
gino, o visiems juoko buvo iki 
asam. Pažymėtina, kad kanadie
tes skautes prase palikti kaipo 
parodai kitiems musu skauciu- 
kiu gražius stovyklos papuosi- 
mus-omamentus, aptverta kry
žių ir ruteleje pastatyta vėliavos 
stulpą. Bravo musu skauciukiu 
vadeivems ir pasisekimo kitiems 
metams-buti dvigubai skaitlin-

sutiko 
ir E.

prane-

rius ir 
pajėgus. . 
lietuviu atstovą p. E. Manku- 
viene i A.L.T. Kongresą New 
Yorke, parėmė Toronto ALOKa 
Diepholzo gimnazija ir tt.

Vykusiose pasikalbėjimuose 
didelis dėmesys buvo kreipiamas 
pagyvinti paramos reikalą-ben
druomeniškam ir virs sroviu 
stovinčiam “Neprikl. Liet.” lai
kraščiui. Susirinkimo pabaigoje 
dalyviai solidariai 
drimes reikalams 
dalis bus 
Vaitonio 
šachmatu 
veryje.

Kanados skautu Jamboree 
Vaudreuil nuo rugpjūčio 20 iki 
28 d. musu skautus atstovaus 
“Margio” draugove, vadoyau- 
jama vyr. skaut. J. Ramanaus
ko. Lankymo laikas kasdien nuo 
2 vai. iki tylos. Sekmadieni, 
rugp. 26 d., bus didele uždarymo 
švente, kurioje dalyvaus Mont- 
realio vyskupai, ministerial ir 
tt. Bus pamaldos, vizitai, spor
tas, folkliorae, laužas ir tt. Pra
šomi visi dalyvauti ir pamatyti 
3,000 skautu sąskrydi, kuris bus 
čia pat prie Montrealio jau žino
moje mums vietoje. —

(Bus daugiau)

^HAMILTON
GRAŽIAI PAVYKUSI GEGUŽINE

Tautos Fondo Hamiltono at
stovybe yra pasiryžusi visais 
prieinamais budais kuo daugiau 
sutelkti lesu Tautos Fondui. 
Siam tikslui siekti prieinamiau
sią priemone — pramogų rengi
mas, kuris pas mus teturi ta 
viena tikslą.

Rugpjūčio 12 d. įvykusi antro
ji si sezoną gegužine turėjo gera 
pasisekimą, nes joje atsilankė 
per 500 asmenų. Džiugu yra, 
kad Hamiltono lietuviai yra 
jautrus ir paremia Tautos Fon
do reikalus.

Gguzine, kurioje be hamil-

tieciai, praėjo gražioje, kultūr
ingoje nuotaikoje. Tautiečiai 
sekmadienio popiete praleido 
tyrame ore, atsigaivino ir Tautos 
Fondui sudėjo apie 300 doleriu.

JI. Dl.

NUSKENDO LIETUVIS
Windsor, Ont. Rugpjūčio 2 d. 

besimaudydamas Erie ežere nus
kendo Jonas Dėdinas, kilęs is 
Kudirkos Naumiesčio, Sakiu ap., 
gimęs 1922 m. birželio 2 diena.

J. Dėdinas i Kanada atvyko 
1948 m. kovo menesi. Pradžioje 

_ a___ ; __  _ gyveno Conistonė, o i Windsora
tonieciu dalyvavo is Toronto, persikėle praėjusiu metu rudeni. 
Welando, St. Catharines, Jung- Čia dirbo Bendix-Eclipse.
tiniu Amerijos Valstybių tau- ILU----

technikos mokyklos 
gilinesis i skraidymo

sumėtė ben- 
auku, kuriu 
meisterio P.
i Kanados

skiraima
kelionei
pirmenybes Vacou-

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUŠKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC
LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS

H. LAPAS
VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI

PATAI SYMAI
TELEF.: TU 3021 322 WILLARD Ave.
po 6 vai. vak. TORONTO - Ont.

draugais išvyko i ties Liming- 
tonu esanti Point Pelee Nation
al parka, kuri jis labai mėgo 
kaip vieta praleisti laikui. 13 
vai. besimaudant buvo pagau
tas stiprios bangu sroves ir nu
blokštas i giluma, kur pradėjo 
skėsti. Drauge besimaude F. 
Sprindys ir P. Januška šoko gel
bėti, bet patys pateko i srove, 
is kurios vos issigelbcjo. Tuojau 
buvo kreiptasi i parko priežiūra, 
bet ji jokios pagalbos negalėjo 
suteikti, o vėliau atplaukęs lai
vas ir kūno nesurgebejo rasti.

_ _________  M. Kūnas buvo rastas tiktai rugp. 
Nelaimes diena J. Dėdinas su 6 d. Pelee salos pakrantėje, apie

6 mylios nuo nuskendimo vietos. 
Nuvežtas i Detroitą ir palaido
tas is D. B. Brazio laidotuoju 
koplyčios, per sv. Antano bažny
čia sugp. 9 d.

Laidotuvėse dalyvavo daugh 
lietuviu; ant kapo sudėta daug 
vainiku: Onos Senkuvienes, Ro
mualdo Senkaus, Rimo Senkaus, 
Prano ir Jono Stankausu, A. 
Simonaičio, Petro Januškos ir 
daugelio vindsorieciu ir detroi- 
tieciu.

Velion is buvo ramus, labai 
mėgo spauda ir buvo pirkęs 2 
“NL” serus. Lai bus langva jam 
svetima žemele. P.J.
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