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Eisenhower’is lenkia
Churchiil’i

ANGLŲ EKSPEDICIJA ĮKO PĖ Į AUGŠČIAUSIĄ PAŠAU 
LIO VIETĄ — HIMALAJŲ......... ............... " ‘
Visą praėjusią savaitę vyko i 

stiprus šaltasis karas, kuris su 
kosi aplink Korėjos karo pa- i 
liaubas, naujus sovietinius ma
nevrus Indokinijoje, „naujus“ 
Maskvos „taikos“ pasiūlymus 
ir Anglijos karalienės karūna
vimą. Tiems dalykams Įkan
din satelitavo Egiptą, bandy
mai suvaidinti Naguibp’ dikta
toriškąjį autoritetą, atmetant 
Britanijos pasiūlymus pertvar 
kyti Sueco priežiūrą ir tolimes 
nį tvarkymą.

Į visą šitą šaltojo karo žaidi
mą įsimaišė

DVI ŠNIPINĖJIMO 
KOMBINACIJOS.

Sovietai sušaudė 4 įtartus, 
esą Amerikos siųstus, šnipus, 
kurie lėktuvu buvę nuleisti Uk 
rainoje su ginklais, radijo apa 
ratais ir net nuodais. . ,

Iš antros pusės pačioje Ame
rikoje susektas bandymas šni
pinėti iš sovietiškos Rumunijos 
atstovybės, kurios sekretorius 
Zambetti sukombinavo pasiūly 
mą tūlam iš Rumunijos pasi
traukusiam Georgescu. Dėl to 
kilo

DIPLOMATINIS 
SKANDALAS,

kurio pasėkoje Amerikos vy
riausybė paprašė Rumuniją, 
kad jos sekretorius tuojau ap
leistų Ameriką, kaip persona 
non grata, susikompromitavu
si. Tokiu būdu susidarė savo
tiškas šnipinėjimo aferų „ba
lansas“'.

Šaltojo karo atmosferoje vy 
ko ir
ANGLIJOS KARALIENĖS 

KARŪNAVIMAS,
kuris buvo apstatytas nepaprąs 
tomis iškilmėmis, kokių, kaip 
teigiama, niekada dar nėra bu
vę,

Elzbietos antrosios karūna
vimo iškilmės yra pirmosios ką 
ralių karūnavimo iškilmės, 
transliuotos per televiziją. To 
kiu būdu plačioji viso pasaulio 
publika geriau matė iškilmes, 
negu dalyvavę pačiose iškilmė
se asmens.

Labai reikšmingą staigmeną 
karalienės Elzbietos karūnavi 
mo dienai sudarė tai, kad

ANGLŲ EKSPEDICIJA 
ĮKOPĖ Į EVERESTĄ

įr ten iškėlė D. Britanijos vė
liavą. Ekspediciją, vadovauja
ma pulk. J. Hunt, žygį į augš- 
čiaušią žemės viršūnę — Hįmą- 
lajų kalnų Everesto viršūnę —- 
pradėjo kovo 10 d., iš Nepalo 
sostinės Katmandu. Joje da
lyvavo 362 nešėjai. Per 80 die 
n9, geg. 29 d. ekspedicija, pa
dedama vietinio vadovo Ten
sing Bhutia, kuris jau apie 30 
ekspedicijų buvo lydėjęs, paga 
liau pirmą kartą istorijoje įko 
pė Everestą. Pirmasis Everes 
to viršūnę pasiekė N. Zelandie 
tis Ė. P. Hillary. Tai savotiš
ka karūnavimo dienai dovana.

Šaltojo karo eigoje labai svar 
t>us

JAV PREZIDENTO D. 
EISENHOWERIO 
PAREIŠKIMAS,

kuriame jis iškėlė pagrindinius 
vakarų valstybių santykių prin 
cipus — laikytis vienybės ir 
veikti sutartinai. Dabar nėra 
vienos kurios valstybės, kuri 
sugebėtų viena reikalus tvar
kyti, Amerikoje nėra izoliacio 
nizmo, kurio bijojosi Europos 
valstybės. Bet reikia pirmiau
sia patiems vakarams susikal
bėti. Tam tikslui yra Barmu-

VIRŠUKALNĘ EVERESTĄ 
duose ruošiami pasikalbėjimai. 
Kai čia bus sutarta, tada gali
ma bus kalbėtis ir su Maskva. 
Tiktai Maskva, numatydama, 
kad Bermuduose vąkąrąi ras- 
bendrą kalbą, jau vien dėl to 
atmeta derybas.

Kai Eizenhoweris pareikala
vo, kad sovietai darbais turi 
įrodyti savo tikslų taikingu
mą, tai
RUSIJA ATSISAKĖ DALY
VAUTI PASITARIMUOSE 
DĖL AUSTRIJOS TAIKOS, 
Tokie yra faktai, kurių nenorį 
suprasti Churchillis, pasiryžęs 
eiti į naują Miuncheną — pa
siduoti Sovietų diktatui įr pa
aukoti Rusijos pavergtas tau
tas, su kuo jokių būdu negalį, 
ma sutikti. Dėl to jau kyla 
protestų bangą prieš ChųręhiĮ 
lio pasisakymus, dėl kurių sų- 
drumsčiamos ir karalienės EĮz 
bietos karūnavimo iškilmės,

Tūlas nesutarimas vyksta ir 
dėl Korėjos karo baigimo, nes 
naujų pasiūlymų, kurie JTO 
padaryti Anglijai spaudžiant 
Ameriką,

PIETINĖ KORĖJA 
NEPRIIMA.

, Teigiama, kad naujuose JT 
O pasiūlymuose žmoniškumo 
principai išlaikyti. Bet pietų 
korėjiečiai nengri pasiduoti įr 
patys vieni žada kariauti, jei-: 
gu bus sutikta su tonais sąly
gomis.

INDOKINIJOJE VYKSTA 
KOVOS.

Ir Vjetname ir Laose, kur 
komunistai įsiveržėliai siekią 
grobuoniškumg.

Čia kliuvinį sudarų Prancū
zijos laikyseną: Lags įr Kam
bodža reikalauja visiškos ne
priklausomybės', bet Prancūzi
ja nenori atsisakyti savo kolo
nizacinių šioje srity tikslų. To 
kių būdu vįeįos žmonės laikęsi 
pasyviai įr nęngrį aukoti savo 
žmonių.

SVARBI KELIONĖ 
UŽBAIGTA.

Dulles ir Stassenas jau sugrį 
žo iš kelionės į artimuosius ry
tus ir apie tai raportavo pre
zidentui, p taip gi DrJles kalbė
jo per radiją. Jis sako, kad ši 
kelionė yra labai svarbi ir reikš 
minga. Jos nauda bus labai di 
dėlė. Aplankytieji 12 krąštų 
yra Amerikos draugai. Su jais 
mezgami artimesni sąntykiąi,

Paskuįiniu metu aiškėja,, kad.
SOVIETINIUOSE; KRAŠ

TUOSE PRASIDĖJO
BADAS

Rytinėje Vokietyje trūksta 
maisto, ypač riebalų Kinijoje 
badauja ištisos jrovincijos, 
bent 4 milionai žrmnių, dau-

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENĖ ELZBIETA II, 
karūnuota 1953 m, birželio mėnesio 2 dieną.

KAIP GALI BOTI ĮGYVTN DINTA TAIKA EUROPOJE
Britų „Times“ 1953. 5. 6. pa 

skelbė Centro ir Rytų Europos 
Komisijos pirmininko Richar
do Low ir tos pačios komisijos 
gener. pranešėjo D. V. Kelly 
pareiškimą, pavadintą „Taika 
Europoje“, kuriuo IsdiŠtomi 
jų samprotavimai, kaip iš tikro, 
taikos Europoje turį "būti §ię-. 
kiąmą. „Times” redaktoriuj 
laiške rašomą :

Šir, Prezidentas Eisenhowe- 
ris savo reikšmingoj kalboj, pa 
sakytoj balandžio 16 d., dėl 
Rytų Europos pasiūlė du daly 
ku. Pirmiausia jis paprašė pa
sakyti, ką naujięji Sov. Sąįųn-

sipasakojo apie gyvenimo pe- 
žrhgnįškūrną SOViėtų okupuo
toje Vokietijoje.

į— Per Montrealio miestą 
karūnavimo dieną,, birž. 2 d, 
perskrido 100 raketinių lėktu
vų, Mieste vyko paradas, 
kurio priėmimo punktas buvo 
prie McGill universiteto.

— JTO vergų darbams tir
ti komisija suvedė dvejų metų 
tyrimo darbus. Ji priėjo išva
dų, paremtų parodymais buvu 
siu stay.yklosė,"kad vergų dar
bus Rusijoje dirba apie 15 mi- 
lionų prievartaujamų žmonių.

— Viešėdamas Graikijoje, 
Dulles pakvietė Graikijos ka
ralių aplankyti jĄy

zį Paleistas iš Korėjos ne
laisvės prancūzų žurnalistas pa 
šakoją, kad šiaur. Korėjoje ko
munistai labai žiauriai elgiasi 
su karo belaisviais. Jis pats ma 
tė, kaip komunistai šaudė JAV 
karininkus, kai jie pavargę ne 
galėjo sekti belaisvių kolonos.

— Vengrijoje baleto prem
jerai Nora Kovač ir Ištvan Rąb 
pabėgo į vakarinį Berlyną ir 

giausia ūkininkų, kuię metą są paprašė prieglaudos.
vo ūkius ir vyksta jięjkoti mais 
to. į

Čekoslovakijoje, yšium su 
ekonominiais sunkusais, pa
skelbtas pinigų nuvįrtinimas. 
Komunistinė valdžia levalvuo- 
ja čekų pinigus: už 3 senųjų 
kronų dabar duoda 1 Saują krg 
ną. Žmonės, darbininai įr ūki 
ninkai, netenka paskyinių sa
vo santaupų ir lieka įsai val
džios apiplėšti.

— Vengrai geguls 31 d. 
Montrealy minėjo koą už lais 
vę dieną. Prie nežinmo kario 
kapo padėjo vainikuįie veng
rų dar ir lenkai ir lieįviai.

— Į Kanadą atvyita daug 
vokiečių, pabėgusių J rytinės 
Vokietijos. Naujas jjtranspor 
tas birželio 1 d. Monrealy pa-

— Nevadoj padarytas 15- 
tas atominis sprogimas.

— Per dvi dienas iš ryt. Vo
kietijos perbėgo 6.000 asmenų.

— Jugoslavija pasiūlė nau
ją planą Triesto ginčui išspręs 
ti: Italija gauna sritis dabar 
valdomas sąjungininkų ir sri
tį itališkai kalbančią, bet valdo 
mą Jugoslavijos. Jugoslavija 
gauna slaviškai kalbančias sri
tis ir išėjimą į uostą.

— JAV senatas susirūpino 
kom. Kinijos vedama nelegalia 
prekyba narkotikais.

— Rusijos valdžia uždraudė 
savo basketbolininkams žaisti 
su JAV komanda.

— Prancūzijos kabineto kri 
zė gali sutrukdyti pasitarimus 
Bermuduose.

. gos valdovai yra pasiryžę yyą. 
daryti taikai, ir, kaip tokių sa
vo taikių norų įrodymą, kurį 
pasaulis tik sveikintų, ar nau
jieji Šov. Sąjungos vadai sų- 

. tiktų leisti kitoms tautom#, 
tam skaičiuje ir Rytų Europos, 
laisvai pąsirinkti savo valdymo 

; si fgrmą įr ąr pripažins teisę 
; jtwns laisvai bendradarbiauti 

su kitomis laisvojo pasaulio 
tautomis.

Antrąjame pasiūlyme Prezi 
dentas priminė planus, kaip rei 
ketų Vakarų Europos tautoms 

: dar glaudžiau savo tarpe apsi- 
; jungti, ir pažymėjo, kad jis yra 
p pasiryžęs kovoti už išauginimą 

platesnės Europos bendruome
nės ir kad ši laisvųjų bendruo
menė ir visiška. Rytu Europos 
tautų nepriklausomybė baigs 
dąbąrriųį nenatūralų Europos 

, padalinimą. Sir Winston Chur 
chll pareiškė savo aiškų ir nuo 

, širdų šiems samprotavimams 
pritarimą.

Centro ir Rytų Europos Ko 
misija ( y m igs' nariai, tarp jų 
įę vicepirmininkas, yra kiek
vieno už gelež. uždangos kraš 

. to atstovai ir įžymios Vak. Eų 

. ropos asmenybės) priėmė dė
mesin tą reikšmiųgą dęklaraei 
ją, pabrėžiančią, kad atstaty- 

' mąs'įeisęs Vidurio ir Rytų Eu 
ropos tautoms laisvai pasirink 

. ti savo politinę valdymogį fer
mą sudaro vieną iš gyvybinių 

. elementų pasaulio taikai. To 
dėl komisija sveikina šį pareiš 
kimą kaip istorinį įnašą į tarp 
tautinį susipratimą, teikiantį 
naują viltį taiką ir laisvę, mylia 
čių Centro ir Rytų Europos 
tautų ateičiai.

Tačiau Komisija drauge su 
apgailestavimu įsitikino, kad 
Sovietų oficialus atsakymas vi 
siškai ignoruoja svarbiausią pja 
reiškimo vietą, padarytą Prezi
dento dėl Vidurio ir Rytų Eu
ropos tautų. Čia reikalas eina 
ne apie „reakcinių režimų at
statymą“, kaip tat nori nusaky 
ti „Pravda“, bet apie tai, kad 
Sov. Sąjunga nustotų valdžiusi 
dabartinius režimus, sudarytus 
jėga. Centro ir Rytų Europos 
Komisija dar kartą patvirtina, 
kad ji ir tolfau laikysis rezo
liucijos, priimtos per 1952 m. 
sausio mėn. Alberto salėje su
važiavimą, būtent — kad jokie 
susitarimai tarp Vakarų vals
tybių ir Sov. Sąjungos negali 
duoti tikros ir pastovios taikos, 
jei jie sutiks su besitęsiančiu 
Centro ir Rytų Turopos tau
tų pavergimu. Elta.

SUSIJADINIMAS VLIK’e
ORO PAŠTU

Po piaskutinių garsiųjų deba 
tų Anglijos ir Amerikos seimuo 
se, lietuvių visuomenę apėmė 
nerimas ir keistas dvilypumo 
jausmas: ir nesinori tikėti, ir 
faktai verčia tikėti.

Kas galėjo manyti, kad Chur 
crillis, tas vyras, kuris taip gra 
šiai suprato tarptautinę būse
ną prieš abu Pasaulinius karus, 
kuris juos atspėjo, — kad tas 
pats Churchillis taip negarbin 
gai viešai susikompromituos 
prieš visą laisvės ir demokrati
jos principus gerbiančią žmoni
ją ; kad jis pamins pavergtųjų 
tautų kančią, laisvės ir teisėtu
mo principus? Ir vardan ko? 
Juk jo pasiūlytasis „naujas Lo 
karno“ yra atgyventoji ir skau 
džiai atpirktoji praeities klaida 
ir didžiausia nesąmonė. Juk jis 
turi žinoti, kad jokios „Lokar- 
no“ Anglijos negrąžins į impe
rinius galybės laikus. Juk 
Churchillis, atrodo, turėtų ži
noti, kad tie laikai jau praėjo. 
Reikia jieškoti naujų kelių, nau 
jų bendradarbiavimo ir sugy
venimo būdų ir priemonių.

Deja, Churchillis svajoja ne 
sąmones apie „buferines valsty 
bes“, kurios dabarty yra abso
liučiai nerealus dalykas, kaž
koks atavistinis svaičiojimas, vi 
sįškai netinkąs rimtam ir paty 
rūsiam politikui.

Taigi, Churchillio pareiški
mai labai sujaudino lietuvius, 
kitus pabaltiečius ir bendrai vi 
sus netekusius savo tautų lais 
vės žmones. Šis pareiškimas 
imstebinęs ir visą žmoniją, lais 
vę ir teisėtumą mylinčių žmo
nių tarpe pasėjo netikrumą ir 
nusivylimą.

Iš kitos pusės jis didėja ir 
kyla susidomėjimas Amerikos 
politika, Amerikos, kuri tikrai 
gelėtų, bent ilgiau negu Ang
lija, laikytis izoliacionizmo, 
amerikinės politikos ir pasaky
ti tūkstantį kartų stipriau ir 
rimčiau už Churchillį; Ameri
ka — ne Europa. Bet ta užar
iančių Amerika nesako, kad ji 
ne Europa, kaip kad Churchil
lis kratosi Europos, nuo kurios

RUOŠIASI TAIKAI...
8.000 sunkiesiems darbams 

nuteistu politinių kalinių, 18— 
60; nu amžiaus, dirba tarp ki
tų 18.000 darbininkų Riugeno 
saloj prie karinių statybų. Ka 
liniams tenka kasti 80 m plo
čio kanalą, sujungti Jasmun- 
der Bodden su Baltija. Kanalo 
gale rengiamas milžniškas beto 
no pylimas.

Stoka mąjatv: ir primityvios 
higienos, sąlygos kaltos dėl 
ąųgšto darbininkų mirtingu
mo, kurie apgyvendinti griū
vančiuose barakuose.

Jasmunder Bodden‘e. ir Sas- 
nitz‘e turi išaugti kariniai uos
tai su povandeninių laivų at
sparos taškais. Pagal sovietų 
planus, projektas turėtų būti 
Įgyvendintas per 8 metus. Tuo 
met šis Baltijos „Gibraltaras“ 
būtų vienas iš didžiausių karo 
uostų Rytų bloko kraštuose. 
Tarp kitko, ten pat numatyta 
kareivinių, radaro stočių ir di
džiulių aerodromų bei artileri
jos tvirtovėms statybos.

Nors visoj zonoj viso trūks
ta, lyg iššluota, tačiau projek
to darbams visos statybos me
džiagos verste verčiamos, kur 
didelė dalis, „planavimo“ dėka, 
sugenda.

— Rytinės Vokietijos poli
cija tardė psichinius ligonius.. 
bylai prieš gydytojus. . .

— Vysk. Dibelius pareiškė, 
kad komunistą iVokietijoje yra 
pasiryžę sunaikinti protestan
tų bažnyčią.

IŠ TREMTIES
jam vis tiek niekad ir niekaip 
nepasiseks atsipalaiduoti ir ati 
trūkti. Veltui Churchillis kra 
tosi.

Viena viltis, kad visa Chur
chillio kalba yra tiktai kombi
nacija — paspausti Ameriką 
daugiau išgauti dolerių. . .

Lietuviškame bare dėl tų kai 
bų yra susirūpinimo. Churchil 
lio ir Attle kalbos praskambė
jo tartum skambučiu, kad rei
kia kiekvieną akimirką būti pa 
siruošusiems. Reikia VLIKo 
pasiruošimo ir reikia VLIKo su 
siderinimo su Diplomatija. Kad 
ir šiokiu atveju. Ir labai pajus
ta, kad žūt būt reikia darnos.

Gerą naujieną galiu pra
nešti, kad Mąžlietuvių priėmi
mas į VLIKą daro labai teigia 
mą įspūdį. Teigiamai atsilie
pia. Šis ir kiti mąžlietuvių veik 
los vaisiai yra tokie apčiuopia
mi, kad tenka tiktai pasidžiaug 
ti. Yra faktas, kad daugelis re 
alių Rytprūsijos vokiečių, ku
rie vis rimčiau įsisąmonina da 
bartį ir ateitį, supranta, kad bū 
simoji Lietuva bus kitokia, ne 
gu buvo ir kad buvusioji Vo
kietija jau nebus atkurta tose 
ribose, kuriose ji buvo išsiplė
tusi. Todėl rimti vokiečiai jau 
artinasi prie lietuvių. Tai yra 
teigiamas reiškinys, kalbąs lie
tuvių ir Lietuvos naudai. Bet 
plačiau apie tai teks kalbėti dar 
ateity.

Gaila, dar negaliu nieko pa 
sakyti apie Mąžlietuvių įsijun
gimą į konkretų VLIKo, kaip 
Lietuvos laisvinimo organo, 
darbą. Girdėti, kad Mažlietu- 
vių Rezistencijos Centras pa
skirsiąs į VLIKą MLT pirmi
ninką Erdmoną Simonaitį ir jo 
pavaduotoju dabartinį VT narį 
p. Gelžinį, bet oficialiai tas dar 
nesą patvirtinta. Tačiau, jeigu 
pasitvirtins šios žinios, visų 
nuomonė viena — tai bus di
delis įnašas į bendrą lietuvių 
kovą už vis^ etnografinę Lietu 
vą ir vieningą akcijos suderini 
mą. Tai didelis politins mūsų 
žingsnis pirmyn, labai vertin
gas faktas, (hlj).

NEPRIPAŽĮSTA SOVIETŲ 
ĮGALIOJIMŲ

„Amerikos Jungtinės Valsty 
bės nuosekliai tebesilaiko nusi 
statymo, paskelbto dar 1940 
metų vasarą, nepripažinti so
vietų okupacijos Liteuvoje ir 
Latvijoje bei Estijoje, ir visų 
tos okupacijos padarinių. Pro
gai pasitaikius, Amerikos vy
riausybė šį savo tvirtą nusista 
tymą pakartoja. Tokiu būdu, 
1948 metų pavasarį, Depart
ment of State buvo išsiuntęs 
visų 48 valstybių gubernato
riams laišką, prašydamas, kad 
jie praneštų savo valstybių teis 
mams, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nepripažįsta so 
vietų okupacijos Pabaltijo vals 
tybėse ir neigia sovietų konsu
lams ir kitoms įstaigoms teisę 
atstovauti tų kraštų gyventojus 
ir jų vardu veikti. Todėl De
partment of Statė prašė paaiš
kinti teismams, kad ir įgalioji
mai, kurie ateina iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių, ir yra 
patvirtinti sovietinių įstaigų, 
yra nepripažintini Amerikoje. 
Tatai buvo padaryta dėl to, 
kad keletas amerikiečių advo
katų, pavedami sovietinių įstai 
gų, bandė atstovauti Amerikos 
teismuose Pabaltijo valstybių 
piliečius, iš išgauti jiems pri
klausomus pinigus.“

— Čikagoje išėjo naujas de 
mokratinis laikraštis „Sėja“.

— Iš,ėjo naujas nr. „Litera
tūros Lankų“.
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Aktualiaisiais politiniais 
reikalais

Š. m. gegužės 11d. Anglijos 
žemuosiuose rūmuose W. Chur 
chilllis pasakė didelės reikšmės 
kalbą užsienio politikos reika
lais, kuri sukėlė viso pasaulio 
susidomėjimą. Mus teliečia 
ypačiai toji kalbos dalis, kuria 
Churchillis kalba apie santy
kius su sovietais.

Teigdamas, kad pq Stalino 
mirties Sovietuose yra įvykęs 
neabejotinas nuotaikų pakitėji
mas, Churchillis pasisako, jog 
klysta tie, kurie nori bandyti 
labai giliuh ir svarius skirtingu 
mus tarp Sovietų ir laisvojo pa 
šaulio išspręsti vienu ypu, vie
nos kurios nors sutarties keliu.

Savo tolimesniuose išvedžio 
jimuose Churchillis perša nau
jo LOCARNO įdėją. Kaip ži
noma, 1925 m. Locarno sutarti 
mi buvo garuotas „status quo“, 
pasižadant visoms susitarian
čioms valstybėms eiti į pagal
bą tam, kieno būti; pažeistos tei 
sės ir integralumas. Pripažin
damas, kad dabar sąlygos iš es 
mės yra pakitusios, Churchillis 
vis dėlto reiškia nuomonę, jog 
pati Locarno idėja tiktų ir da- 
bartiniems laikams, ypač san
tykiams tarp Vokietijos ir So
vietų sunormuoti. Sovietai tu
ri teisę remtis Lenkija, kaip 
draugiška buferine valstybe. 
Churchillio nuomone, didžiųjų 
valstybių konferencija, kurioj 
uždaromis durimis dalyvautų 
tik pačios viršūnės, turėti: susi
rinkti nedelsdama ir jieškoti iš 
eities.

Vertindami šią Churchillio 
kalbą, mes negalime prileisti 
minties, kad šis žymus valsty
bės vyras būtų pasirengęs pa
aukoti buvusias prieš Antrąjį 
pasaulinį karą laisvas valsty
bes su daugiau kaip 100 milio- 
nų žmonių Sovietų imperializ
mui. Jeigu jau karo metu bu
vo parodyta pakankamai atspa 
rūmo ir nepasiduota Stalino 
primygtiniams reikalavimams 
pripažinti Baltijo valstybių 
aneksiją, tai dabar sankcionuo 
ti aiškų agresijos aktą būtų

didžiausias moralinis smūgis 
visam laisvojo pasaulio presti
žui. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Chamberlainui vadovau
jant Anglijos politikai, buvo 
tikėtasi, kad ryšium su Čeko
slovakijos užėmimu Hitlerio 
kariuomenei įžygiavus, nuolai 
domis aukojant draugiškų vals 
iybių laisvę, bus išgelbėta tai
ka. Deja, Muncheno kelias tik 
pagreitino Antrąjį karą.

Mums atrodo, kaj, atiduo
dant bolševikams sudoroti tau 
tas, prieš jų norą patekusias 
Antrojo pasaulinio karo eigoj 
į negirdėtą vergiją Maskvai, 
būtų neabejotinai ne tik visos 
Europos, bet ir Anglijos impe
rijos galo pradžia. Amerikos 
Jungtinių Valstybių preziden
to Eisenhowerio neseniai iš
dėstytas kelias, reikalaujant, 
kad būtų bolševikų agresijos 
aukoms grąžinta laisvė, yra vie 
nintelis teisingas kelias "Rytų 
ir Vakarų santykiams išlygin
ti.

Mes pakartotinai kviečiame 
visa mūsų visuomenę imtis vi
sų žygių, kad viešoji laisvojo 
pasaulio opinija nebūtų sūkiai 
dinta ir nepasiduotų bolševi
kų kad ir labai suktiems įtaigo 
jimams nuslėpti savo tikruosius 
tikslus suskaldant ir užmig- 
dant Vakarų demokratijų bud 
rūmą. ' j

Churchillis, baigdamas savo 
kalbą, pasisako, kad jokiu atve 
ju negali būti sumažintos pas
tangos ginkluotis. Ir mums at- 
lodo, kad tai vienintelis vykęs 
atsakymas į visus bolševikų 
bandymus sukiršinti laisvąjį pa 
šaulį.

Ne Maskvos žodžiai, bet dar 
bai turi lemti visą santykių 
raidą su Sovietais. Mes su 
ypatingu pabrėžimu turime vi 
sur skelbti, kad be laisvės ir ne 
priklausomybės grąžinimo mū
sų tautai ir visoms kitoms bol
ševikų pavergtoms valstybėms 
negali būti nei taikos, nei sau 
gurno, nei ramybės. URT.

Mie lūs
p. IDĄ VĖLIŪTĘ ir 

p. A. RAŠKEVIČIŲ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu H 
geriausios sėkmės. Z. Domeikienė, g

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SKELBIA TAI, KO 
NESKELBIA „LAISVĖ”, „VILNIS“ IR „L. BALSAS“.

NĖRA IR NEBUS TVARKOS
Ir tai tik vienoje įmonėje. O 
kas būtų, jei pvz., bolševikai su 
vestų visų įmonių metines „pra 
vaikščiotas“? Partijos vadovy 
bė visaip skatina „kritiką iš vir 
šaus ir savikritiką iš apačios". 
Bet tarp bolševikų, ypač frurin 
čių „stiprius pečius“, yra nema 
ža tokių, kurie drįstantiems kri 
tikuoti ne liaudies priešus, bet 
juos pačius, tuojau griebia už 
pakarpos ir vienu ar kitu pag
rindu išveja iš tarnybos. Pvz., 
kad ir Dusetų MTS dir. Over 
ko per 1 metus pakeitė 6 vyr. 
buchalterius, 6vyr. agronomus, 
8 mechanikus, 10 šoferių. .. O 
kiek tokių Overkų yra visoje 
okup. Lietuvoje? Bolševiki
niai etatai visur nepaprastai iš 
pučiami. Pereitais metais tik 
vieno Vilniaus finansiniai orga 
nai, tikrindami ir registruoda
mi etatus, surado „organizacijų 
sąmatose nepateisinamų asig- 
nacijų už 908.000 rublių. . .“ 
O kur kitos įmonės ir įstaigos?

Visokių priekaištų nesiduo- 
dančiai surusinti ir subolševi- 
kinti lietuvių inteligentijai šių 
metų pradžioje per viešus su
sirinkimus ir spaudą buvo pa
reikšta ypač gausiai. Okupan
tų organas „Sov. Litva“ pada
rė didelių prieakištų mėsos ir 
pieno ministerijai, kur, esą, 
„buržuaziniams nacionalisti
niams elementams eilėje atsiti
kimų pavykę prasiskverbti net 
į vadovaujančius postus minis 
terijos įmonėse. Žalingi ele
mentai ne tik toleruojami, bet 
ir remiami. Valstyb. banko res 
publikinės kontoros ved. Edi- 
novis tiek maža parodė politi
nio budrumo, kad per ilgą lai
ką aiškiai gynė ir globojo vie
ną atkaklų tarybinės liaudies 
priešą, amerik. špioną, kuriam 
pavyko pralįsti į banko siste
mą. . ." Rytojaus dieną ta pa
ti „S. L.“ prisiminė, kąd „savo 
laiku respublikoje buvo demas 
kuoti anglų-amer. imperializ
mo samdiniai, kosmopolitai, 
liet, ir žydiški burž. nacionalis 

Drazdauskas, Miškinis, 
Kaplanas, Keliuotis. . .“ Ta 
proga Ariogalos rajono komi
tetui prikišta, kad „priėmė į 
partiją kažkokį V. Šmitrių, su
rištą su burž. nacionalistais...” 
O sausio 23 d. ta pati „S. L.“ 
dar daugiau rodė neapykantos 
dėl „budrumo stokos“, konsta
tuodama, kad „. . . politinis nu- 
rimimas ir žioplumas įsigalėjo 
kai kurių Klaipėdos pąrt. dar
buotojų tarpe. . .“ Nusiskun- 
dusi, kad į vieną vandens trans 
porto įmonę įlindęs nepatiki
mas „tūlas Žalis“, toliau pažy 
mėjo ,kad pvz. „mėsos kombi
natas užterštas visiškai politiš
kai nepatikimais žmonėmis. Jo 
vedėjas Oleinikov į darbą ėmė 
visus be jokios atrankos. Kai 
kurių cechų vedėjais dirbo vi
sai svetimi taryb. liaudžiai žmo 
nės. .."

1953 m. sausio 9 d. „Tiesa“ 
paskelbė, kad „respublikos kol 
ūkių pirmininkų tarpe yra tik 
7,6 proc. specialistų...“ Tad 
ar tenka stebėtis, kad, sugrio
vus N. Lietuvos ūkį, net ir ta 
pati „Tiesa“ tame pačiame nu 
meryje skundžiasi, jog „kol
ūkiniai produktai iššvaistomi 
išgertuvėms organizuoti“.. . 
Trikotažo pramonėje per perei 
tų metų 9 mėnesius „iš visų tu 
rimų kojinių automatų 12 pro 
centų visai nedirbo, du kartus 
daugiau negu leidžia normos 
stovinėjo verpstės. . .” „Smar
kiai pažeidinėja žemės ūkio ar 
teles įstatus pati žuvies pramo
nės ministerija, kuri niekuomet 
laiku neatsiskaito su žuvinin
kystės kolūkiais ir yra neišmo
kėjusi kolūkiams apie 883.000 
rublių už viršum plano prista
tytą žuvį. . .” Lengvosios pra 
monės vicem. Klusas pats ofi
cialiai skelbia, kad jo žinybos 
įmonės „dar išleidžia daug že
mo rūšingumo gaminių. Tai 
ypač liečia avalynės, siuvimo ir 
kojinių pramonės įmones. „El
nio“, „Inkaro“ ir „Stumbro“ 
kombinatų, „Lelijos“, „Coton“ 
ir „Aušros“ fabrikų pagaminta 
produkcija realizavimo bazėse 
ir prekybos tinkle neretai dar 
vis pervedama į žemesnę rūšį. 
Labai daug trūkumų esama iš
naudojant techniką ir įrengi
mus. . .” Pereitais metais ne
įvykdė plano lengvosios pramo 
nės ministerija, mėsos ir pieno 
pramonė, taip pat vyriausioji 
auto transporto valdyba. Bol
ševikiška gamyba ir tų įmonių, 
kurios giriasi planą įvykdžiu- 
sios ar net „perviršijusios“. 
Štai trikotažų gamyba planą pa 
skelbė įvykdžiusi 101,5 proc., 
bet kai kuriose jos įmonėse ga 
mybos rodiklius yra žemas. To 
kio Klaipėdos „Aušros“ fabri
ko produkcija planą pradėjo 
vykdyti iš kito galo, būtent ją 
mažindama, — produkcija su
mažėjo 10 proc., o Telšių „Mas 
tis” — 15 proc. Batų-avaly- 
nės fabrikuose trūksta teisin-^taiJ 
go, techniškai pagrįsto norma 
vimo principo“. Tad ar nuos
tabu, kad. pvz. „Elnio“ kombi 
nate normų įvykdymas 1952 
m. popieriuje ir ofic. skaičiuo
se siekė 170 proc., o iš tikro pa 
ti įmonė, anot„S. L.“ (1953. I. 
23.), „nesusidorojo su gamy
bos uždaviniais“. Maisto pra
monės ministerijoje net ir tokių 
popierinių planų neįvykdė ket 
virtadalis įmonių, o ir įvykdžiu 
šių daugelis išleidžia žemos ko 
kybės gaminius.

Vilniaus statybos - remonto 
treste jo vedėjas Curakov'as 
tik per 9 mėnesius išvijo iš dar
bo 260 statybininkų. Darbo or 
ganizaciją ir drausmę patys bol 
ševikai kvalifikuoja kaip „pakri 
kusią”. „Metinis planas sužlug 
dytas, o valdinio turto iššvais
tyta beveik 300.000 rublių“. . .

LONDON, Ont

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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KLBENDRUOMENES REIKALAI
BENDRUOMENĖS TARY BOS SUVAŽIAVIMAS.

Tarybos atstovų suvažiavi
mas įvyks š. m. spalio 10 ir 11 
dd., o Padėkos Diena (Thanks 
giving Day), kuri šiais metais 
išpuola spalio 12, — bus tin
kamas laikas suvažiavimo da
lyviams išsiskirstyti namo. Su
važiavimas įvyks Toronte, Lie 
tuvių Namuose. Valdyba pri
ėmė suvažiavimo dienotvarkę, 
kuri bus paskelbta spaudoje.

KLB Krašto Valdyba svars
to galimybes prie Krašto Val
dybos sudaryti politinį organą 
— Lietuvių Politinį Komitetą 
Kanadoje.

Atrodo, jog minimas organas 
turėtų būti panašus į Ameri-

DANUTĖ STRAZDAITĖ J
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

kos Lietuvių Tarybą (ALT-ą).
Premijų Fondas numatomas 

greitu laiku iššaukti gyveni
mam Tai lietuviškai kultūrai 
puoselėti ir ugdyti institucija.

Komisija iš dr. J. Gutausko, 
prof. A. Zubrio ir pedag. A. 
Rinkūno jau paruošė Fondo 
nuostatų projektą.

Krašto Valdybą yra nutaru
si išleisti istorinį veikalą „Ka
nados Lietuviai". Premijų Fon 
do komisija yra paprašyta pa
ruošti atsišaukimą į Kanados 
lietuviškąją visuomenę, jieš- 
kant leidimo išlaidoms padeng 
ti macenato arba keletos jų.

PASKAITŲ CIKLAS
Apie Pabaltijo Valstybių tra 

gėdiją ir pirmąsias masines bal 
tiečių deportacijas 1941 me
tais, per Londono radiją, ban
ga 980, bus skaitomos angliš
kai : birželio 7 d. prof. A. Drei- 
manis, birželio 14 d. Alf. Po
cius, birželio 2 1d. B. Babanec. 
Paskaitos bus vakarais, 10 vai. 
30 min.

nės išlaidas ir tik tokiu būdu 
galima buvo subalansuoti pa
rengimo apyskaitą. Londoniš- 
kiai tikrai dėkingi už gerą vai
dybą ir supratimą mūsų pinigi 
nio pajėgumo.

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

VYKĘS SPEKTAKLIS
Toronto lietuvių meno mėgė 

jų grupė turėjo išvyką į Lon
doną ir čia su geru pasiekimu 
suvaidino 4-rių veiksmų ko
mediją „Avinėlis Nekaltasis“. 
Režisavo p. J. Jagėla, dekora
cijos p. K. Manglico.

Malonu pažymėti, kad atsi
žvelgdami į mūsų mažutės ko
lonijos ribotas pajamas, jie pa 
ėmė tik minimaliausias kelio-

IŠVYKOKUN.JOKUBAITIS

Londono lietuvių kolonijos 
kepelionas kun. P. Jokūbaitis 
išvyko ilgesniam laikui gydy
tis į JAV. Išvykusįjį pavaduo 
ti atvyko ir Londone apsigyve 
no kun. Danielius, anksčiau gy 
venęs Windsore. L. E-tas.

Ką rusai galvoja apie 
Lietuvą

G. KLIMOVAS APIE PABALTIJO ATEITĮ
bės vyrai ir diplomatai turi 
tūkstančius galimumų, kaip tek 
tų ateityje išėjimo į jūrą ir 
uostų problemą išspręsti lygy
bės ir abišalio bendradarbiavi
mo pagrindu. Tai yra grynai 
tik transporto sutarties tarp 
valstybių klausimas, kur nė vie 
nai iš susitariančių šalių netu
rėtų būti padaryta skri^ida. 
Mums, pokario Sovietų emi
grantų kartai, Lietuva, Latvi
ja ir Estija yra nepriklausomos 
valstybės, laikinai okupuotos 
svetimos kariuomenės, kur žvė 
riškai siautėja bolševizmas, mū 
su bendras priešas.

— Ar yra daugiau rusų gru 
pių ir organizacijų, kurios ly
giai taip žiūri į Pabaltijo vals
tybių ateitį?

— Žinau, kad yra kelios ru
sų grupės ir atskirų asmenų, 
bet nedaug, kurie į Pabaltijo 
problemą žiūri su senaisiais re 
sentimentais. Man taip pat ži
noma, kad Pabaltijo diplomatai 
ir tremties politikai į rusus žiū 
ri su tam tikru nepasitikėjimu. 
Dėl to mums nepavyko sudary
ti nė bendro antibolševikirtio 
fronto, nes baltai bijojo, kad 
taip bendradarbiaudami jie ga
li būti suvirškinti. Ir tai ten
ka tik apgeilestauti. Aš iš savo 
pusės labai pageidaučiau, kad 
baltų antibolševikinės kovos or 
ganizacijos sudarytų bendrą 
frontą su tomis rusų kovos or
ganizacijomis bent ten, kur pa 
grindai yra aiškūs ir kur nie
kas tokio bendradarbiavimo ne 
turėtų kliudyti. Aš būčiau la
bai dėkingas, jei šie mano žo
džiai būtų išgirsti visų baltų 
politikų.

— Kaip vertinate Sov. Są
jungos vidaus padėtį mirus Sta 
linui?

— Sov. Sąjungos vidaus pa 
dėtis po Stalino mirties žymiai 
susilpnėjo, o ypač viršūnėse: 
Vakarams dabar yra kaip tik 
pats patogiausias momentas 
psichologiškai Sovietams pa
spausti ir tą spaudimą sustip
rinti. Turi būti veikiama ryž
tingai, nesvyruojant, tik nesi
duoti užliūliuojamiems ir ne
laukti, kad bolševizmas pats 
savaime sugrius arba pasidarys 
„žmoniškesnis“.

— Kuo galima išaiškinti 
Kremliaus sutikimą eiti į komp 
romisus ir paskutinėmis savai
tėmis dėl akių rodomą nuolai
dumą? "

— Tariamasis Kremliaus 
triumviratas šiuo metu yra rei 
kalingas pertraukos, kad ga
lėtų atsikvėpti ir sustiprinti sa
vo vidaus frontą. Taip pat jo
kia paslaptis, kad šiai „troikai“ 
teikia laiko taip pat savo tarpe 
išsikovoti. Ir to laiko Kremlius 
šiuo metu prašo iš Vakarų la
bai nuolankiai, nes, kaip pasku 
tinių dešimtmečių patyrimas 
parodė, Vakarai visuomet su
darydavo progą Kremliui atsi
kvėpti, kai tik tas pakliūdavo 
į kokius nors sunkumus. Ta
čiau, kai tik jie viduj susikon- 
soliduos ir vėl pasidarys kaip 
reikiant stiprūs, naujieji Krem 
liaus valdovai vėl tvirtai suims 
vadžias į rankas, vėl griebsis 
senosios taktikos ir pakeis savo 
kalbos toną.

Elta norėdama supažindinti 
skaitytojus su kitų tautų anti
komunistiniais sąjūdžiais, jų 
organizacija ir veikla, šį kartą 
duoda vieno iš rusų emigranto 
vadų, G. Klimovo, pasisakymą 
apie Pabaltijo valstybes, jų atei 
tį, reikalą visiems stiprinti an
tikomunistinę akciją ir kt. Sa
vo nusistatymą būdingą didžią 
jai rusų emigrantų' daugumai, 
G. Klimovas yra pareiškęs tiek 
per pasikalbėjimą su estų lais
vės kovotojų organo „Voitle- 
je“ spec, atstovu Munchene, 
tiek per 5 Sovietų karininkų 
vokiečių spaudai duotą inter
view Hamburge, tiek kitokio
mis progomis. Prieš pasitrauk 
damas į Vakarus, inž. maj. G. 
Klimovas dirbo Sovietų kari
nės administracijos vadovybė
je ir paskiau parašė visame pa
saulyje didelį susidomėjimą su 
kėlusį veikalą „Berlyno Krem
lius“. Šiuo metu jis vadovau
ja pokario emigrantų kovos or
ganizacijai ir yra rusų laikraš
čio „Svoboda“ („Laisvė“) vyr. 
redaktorius. Būdinga, jog Kli
movas, kaip visa eilė kitų rusų 
emigrantų vadų aiškiai ir ne
dviprasmiškai pasisako, kad 
Pabaltijo valstybės turi teisę į 
nepriklausomybę.

— Kaip jūs, Jūsų vadovau
jama organizacija ir Jūsų turi
mais duomenimis rusų tauta 
žiūrės j Pabaltijo valstybes, 
kai bus komunizmas sugniuž
dytas?

— Aš norėčiau į šį klausi
mą, — pastebi G. Klimovas, — 
atsakyti priešinga eile. Aš pats 
jau esu sovietinės kartos žmo
gus ir beveik tokio pat amžiaus, 
kaip bolševikų režimas. Tai, 
kas yra buvę anksčiau, ir aš 
pats tepažįstu maždaug tik iš 
pasakojimų ir iš komunistinės 
propagandos; kiek aš pats bet 
gi esu pastebėjęs ir girdėjęs, ru 
sai tautybių problemoj daro 
skirtumą tarp savo tautų ir Pa 
blatijo, taip pat siekiančių vad. 
savarankiškumo ukrainiečių ir 
Kaukazo tautų. Sunku rusą įti 
kinti, kad Ukraina turėtų teisę 
visiškai atsiskirti nuo Rusijos; 
tą pat tenka pastebėti ir apie 
Kaukazo tautas. Tačiau Pabal 
tijo kraštai ir jų tautos rusams 
yra visados buvęs „užsienis“, 
ir aš manau, kad rusų tauta ir 
šiandien į šį dalyką taip žiūri. 
Šitų kraštų istorija, jų skirtin
ga kultūra, visiškai kitokios 
kalbos' ir kt. neduoda rusams 
nė mažiausio pagrindo jų anek 
sijai. Petro Didžiojo mintis, 
kad taį esąs „Europos langas“, 
kurio Vardu jie buvo kadaise už 
imti, turi būti išsklaidytas ir 
priklausyti praeičiai. Valsty-

pasisekę sujungti lenkų paliti- 
nes jėgas, pasiekus tarp lenkų 
egzilinės vyriausybės Londone 
ir opozicijoje esamų partijų su 
taririho. Daugumos lenkų trem 
tiniiį partijų nepripažintas, da
bartinis lenkų egzilinis prezi- 

— Toliau laikraštis praneša/ dengas Zaleski pareiškė savo 
kad buvęs lenkų karo ministe- ‘ ...... —...
ris ir vyriausias lenkų kariuo
menės vadas, generolas So- 
snkowski.yra numatytas lenkų 
egziliniu prezidentu. Jam esą

DR. K. /i MAMIEM-:
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

430 DUNDAS Str. West Toronto.
Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 
laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798.

sutikimą is einamųjų pareigų 
pasitraukti generolo Sosn- 
koy/skio naudai.
HVidutinis asmuo turi apie 
12S.000 plaukų ant savo gal
vos)

Dr. A.Pacevicius
) GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
felef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
tentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, 
'riima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 va!., 2—4 v. 
i ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.
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Taikos upės slėnis
Lyg milžiniška žąsis, kylan

ti skristi tolimoje šiaurinės Al
bertos srityje per šimtus mylių 
tęsiasi Taikos upės teritorija 
(Peace River Country). Jos 
sparnai išsiplečia per tris šim
tus mylių, nuo Hudson Hope 
vakaruose iki Slave Lake ry
tuose. Ilgas kaklas ir galva tę 
siasi vėl per 150 mylių į šiaurę 
iki Fort Vermilion. Per tą sritį 
teka didžiulė Taikos upė, ku
rios abiem pusėm plečiasi apie 
25.000 ketvirtainių mylių der
lios ariaamos žemės. Tai yra 
paskutinioji baltojo žmogaus 
kolonizacijos galimybė ir pro
ga. Tai ištisa, naujai pradeda
ma kurti, imperija.

Baltąjam žmogui ši sritis yra 
žinoma tik nuo 150 metų, o pra 
dėta apgyventi vos prieš 40 
metų. Dar 1911 metais visoje 
toje platybėje tebuvo priskai- 
toma vos apie tūkstantį gyven 
tojų, šiandien gi jau ten gyve 
na ir puikiai tarpsta daugiau- 
kaip 100.000 žmonių, ir ateity
je ten yra vietos geram milio- 
nui.
Žemė kitapus neperžengiamo 

raisto.
Dar prieš metus skaitėme 

apie Albertos vyriausybės pra
dėtą didelį projektą ūkiams 
Taikos upės slėnyje kurti ir ko 
lonistams pritraukti. Ką tik 
pasirodė didelė knyga „The 
Land of Twelve-Foot Davis") 
(Dvylikos pėdų Daviso žemė), 
parašyta James McGregor, 
kurs pats ten gyvena jau 23 
metai ir tą kraštą yra apkelia
vęs ir nuodugniai ištyręs jo 
gamtą, klimatą, turtus ir kul- 
tyvavimo galimybes.

Kadangi daug žmonių, ypač 
naujųjų ateivių, įvairių tauty
bių tomis galimybėmis yra gy 
vai suinteresuoti, ir kad mes, 
lietuviai, neliktume nežinioje, 
bandysiu, kad ir trumpomis iš 
traukomis, supažindinti su tuo 
nauju milžinišku ateities kraš
tu.

Nuo amžių amžių galingoji 
Taikos upė

plaukia pirmyn, neskubėdama, 
tačiau nesukliudomai vykdyda 
ma savo didelę paskirtį. Prasi 
dėdama Rocky mountains kai 
nų ledynuose, burbuliuodama 
per didžiules giliausias vers
mes, vėliau išsiplėsdama ir su
lėtindama savo žingsnius per 
derlingą Taikos upės kraštą, 
dar vėliau perplaukusi naujas 
ariamos žemės platybes prie 
Vermilion Chutes, vietomis lė 
čiau, vietomis srauniau, ji pa
galiau, nepasiekus Athabaska 
ežero įsilieja į Vergų upę (Sla

ve River), tuo būdu, padariusi 
820 mylių kelionės nuo savo 
ištakos verpetų iki šios upės, 
jai perduoda savo vandenis ir 
vardą ir nu ošios vietos jau kitu 
vardu neša iki šiol surinktus 
ir pakelėje įsijungiančius van
denis dar per 2.000 mylių iki 
Šiaurės Arktikos vandenyno.

Bendras vaizdas.
Pirmieji keliautojai į Taikos 

upės kraštą turėdavo ilgas die
nas keliauti Athabaskos upės 
srove iki Athabaskos ežero ir 
iš ten Vergų upe iki Taikos 
upės įsiliejimo, tuomet Taikos 
upe vsią laiką per didžiules eg 
lių girias, kol pagaliau pasiek
davo didžiąsias prerijas ir prieš 
akis išsiskėsdavo begalinis kai 
vuotas kraštas. Į gražiausius 
parkus panašiuose didžiulių kai 
vų šlaituose ganėsi pulkai lau
kinių bulių (buffalo) su savo 
šeimomis, iš krūmų ir didžiu
liuose avietynuose pasirodyda 
vo rujos derlių meškų, kalvos 
ir kiek akys užmato krūmai bei 
laukiniai parkai baltuote balta
vo žydinčiais saskatoo nuogi- 
niais medeliais. Oras pilnas 

įvairiausių žiedų aromato buvo 
pilnas laukinių bičių, darbščiai 
lankančių medų iš neišsemia
mų gamtos sandėlių. Tai buvo 
pieno ir medaus, pažadėtoji že 
mė, kaip ją maldingai pavadino 
dėkingi jos atradėjai.

Tiesa, ne baltasis žmogus tą 
kraštą atrado. Per apie 10.000 
metų čia jau gyveno ir per tą 
kraštą traukė įvairios raudon
odžių gentys, kurių viena, pati 
ištvermingiausią, Bebrų indė
nai (Beaver indians) dar ir 
šiandien čia, nors nepaprastai

Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonas Dr. J. Tadarauskas.

Pieno ir medaus kraštas
RAŠO J. PRONSKUS.

sumažėję, laisvai tebegyvena, 
užtenka žemės ir jiems ir besi 
žudantiems baltiesiems.

Šiandien keleivis, išvažiavęs 
'.raukiniu iš derlingos centrinės 
Albertos, turi kokias 15 valan
dų važiuoti per begalinius tyr 
laukius ir neišbrendamas balas 
(muskeg), apaugusius neper
žengiamais miškais ir krūmy
nais.

Didžioji prerija.
Staiga po tokios ilgos, nuo

bodžios kelionės, kada jau at
rodo, jog iki pasaulio pabaigos 
nebebus permainos, staiga auš- 
te išaušta akis žavinti, besišyp
santi naujoji žemė. Panašiai 
skrendant lėktuvu. Apleidus 
gražų Sturgeon slėnio kraštą ir 
perskridus Athabaskos upę 
ties Whitecourt, tūkstančių pė 
dų gilumoje išsiskečia neviltin
gas raistynas, apžėlęs medžiais 
ir krūmynais ir pilnas balų, liū 
nų bei užžėlusių prarajų, per 
valandas laiko nei namo, nei Mountains kalnų viršūnės.

dirbamo lauko, nei kelio bei ta 
kelio nematyti. Kai staiga to 
hmame horizonte sublizga Smo 
ky River (Rūkstančios upės) 
juosta ir už jos atsiskleidžia ža 
vingasis Didžiosios prerijos 
(Grand Prairie) vaizdas. Apie 
tuzinas žydrių ežerų, aplink 
juos žaliuojanti derlingi laukai 
ir namai, nameliai su išsiriz- 
giusiais keliais, kelialiais at
skleidžia kvapą užimančią gro
žio panoramą.

Tos prerijos tęsiasi mylių 
mylias, nuo Kieskun Hill (Klės 
kūno kalvos) rytuose, prie Lo 
kių ežerų (Bear Lake) ir Sas
katoon ežerą, aplink Saskato
on kalną iki ir už Beaverlodge 
ir Hythe vietovių, — visur ža
vingas kraštas, pilnas kalvų 
kalvelių, upių plokštumų ir sau 
Įėję žvilgančių ežerų, ežerėlių, 
nuogos, vešlia žole apaugusios 
prerijos pamainomis su miškin
gomis sekcijomis. Pietų vaka
ruose toli vėl žvilga Rocky

Naujoji Hamlitono lietuvių bažnyčia.

Dinosaurų kelias.

Tačiau Grand Prairie yra 
tik dalelė naujojo pasaulio. Čia 
yra visa eilė kitų grand preri
jų išilgai begalinio Taikos upės 
krašto, aplink Spirit River, 
Pouce Coupe ir High Prairie 
(aukštosios prerijos), vėliau di 
džiuliai plotai į šiaurę nuo Tai 
kos upės, su tirščiau apgyven
tomis vietovėmis, Fort St. 
John, Fairview, Peace River 
town ir Waterhole (Vandens 
duobė). Kadangi nuo pasaulio 
pradžios niekas šio krašto ne 
buvo drumstęs, tai nuo prois- 
torinių laikų jis buvo laukinių 
gyvulų, žvėrių ir paukščių ro
jus. Taikos upės slėrfyje šian 
dien apsčiai randama dinosaurų 
kaulų, išbarstytų išilgai vadina 
mojo „dinosaurų kelio“,*) ku
riuo jie traukdavo tolyn, že
mei periodais atšilstant ir atša 
lant. Ir šiandien, nors baltųjų 
jau smarkiai apnaikinti, čia dar

*) Ottawos muziejuje yra 
keli dinosaurų, gyvenusių prieš 
60 milionų metų, griaučiai. Rd.

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS HAMILTONE.
Birželio m. 7 d., sekmadienį, 

11 vai. ryto įvyks Hamiltone 
Vilniaus Aušros Vartų naujos 
bažnyčios pašventinimas. Baž 
nyčią šventins J. E. Hamilto
no Vyskupas J. F. Ryan D. D. 
ir pasakys pamokslą anglų kai 
ba. J. E. vysk. Vincentas Briz 
gys, D. D., laikys iškilmingas 
pontifikalines šv. mišįgs ir pa
sakys lietuvių kalba pamokslą. 
Mišių metu giedos parapijos 
choras Šv. Liudviko mišias, 
vad. par. varg. p. Strumaičiui. 
Į šias iškilmes laukiama ir kitų 
vyskupų ir daug kunigų, kana 
diečių ir lietuvių, o taip pat

Senoji Hamiltono lietuvių bažnyčia.

laisvai gyvena elniai, briedžiai, 
buivolai (buffalo) ir caribou, 
visų rūšių meškos (lokiai),
bebrai ir tp., ir ežeruose ir ba 
lose žąsys, antys, laukinės viš 
tos, ptarminganai ir kt.

Taikos upės kraštas.
Kas yra tas kraštas? Tai 

dvidešimt penkių tūkstančių 
ketvirtainių mylių puikiausios 
ariamos žemės farmų žemė, ar 
ba šešiolika milionų akrų kal- 
vuotų, malonių laukų ir jaukių 
upuokšnių, tai namai dvidešimt 
penkių tūkstančių laimingų š 
mų, gyvenančių gausoje ir tai
koje, ir tai tik maža pradžia.

Tai saulėtų dienų, skaistaus 
dangaus kraštas, ne pietų karš 
tos dykumos su kepinančia sau 
le, bet šiaurės švelnios saulės 
šilumos, šildančios ir gaivinan 
čiais spinduliais užliejančios 
laukus, pievas ir gojus. Tai 
saulė, kuri dažniausiai yra švel 
ninama baltų debesėlių rutu
liais ir malonaus prerijų vėje
lio, varančio debesų šešėlius že 
mės paviršium ir judinančio au 
galų galūnes, bei nokstančių 
kviečių laukus. Tokia saulė 
mūsų žmogų ne vargina, bet 
skatina nuo ankstyvo ryto iki 

Nukelta į 6 psl.

garbingų svečių iš JAV ir Ka 
nados.

Nuoširdžiai kviečiame lietu
vius kunigus, esančius Kanado 
je ir Amerikoje, dalyvauti pir
mosios tremtinių bažnyčios pa
šventinime. Apie atvykimą pra 
šau praftešti iš anksto.

Visus lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti bažnyčios 
pašventinimo iškilmėse. Visi 
po pamaldų vyks į gegužinę, 
su įdomia programa ir turtin
gu bufetu p. Narušio ūkyje. Ge 
gužinei grieš italų kapela.

Bažnyčios statymo komitetas 
ir parapijos Klebonas.

BAISIOSIOS STALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
VII.

Paskutinis žodis sudarė tra
giškiausią viso proceso dalį. 
Siekdami savo šeimas ir tūks
tančius savo politinių pasekė
jų išgelbėti nuo Stalino keršto, 
senieji bolševikai ėjo iki kraš
tutinės savęs paniekinimo ri
bos. Žinodami Stalino sugebė 
jimą nesilaikyti duoto žodžio, 
jie stengėsi išpildyti, net per
nelyg išpildyti, savo įsiparcigo 
jimus, kad nedavus Stalinui ma 
žiausio preteksto sulaužyti sa
vo jiems duoto pasižadėjimo— 
parodyti savo jiems malonę, jei 
jie bendradarbiaus įscenizuoda 
mi bylą.

Mraškovskis pirmutinis pa
reiškė' savo paskutinį žodį. Jis 
įdomios praeities žmogus. Jis 
gimė caro laikmečio kalėjime, 
kuriame jo motina sėdėjo už 
revoliucinį darbą. Jo tėvas bu 
vo darbininkas ir bolševikas. Jo 
protėvis dalyvavo senojoje va
dinamoj Pietų rusų darbininkų 
sąjungoje. Mraškovskis kaip 
tik ir stipriai rėmėsi šita savo 
tradicija, kaip dalyvavęs Spalio 
revoliucijoje ir kovęsis pilieti 
niame kare Smirnovo vadovy
bėje. (Rodos, kokia ironija: 
tai buvo Mraškovskis, kuris 
tardymo „palaužtas” pagelbė
jo NKVD „palaužti“ savo se
ną karo tarnybos viršininką ir 
savo gerąjį draugą Smirnovą). 
Jis buvo ištiktas karo lauke 
sprogusios granatos smūgio, 
kuris atėmė jam svaikatos, bei 
nuo to įgavo polinkį jaudintis.

juos kreiptis. Aš turiu du vai
ku : vienas yra karo lakūnas, 

. kitas — pionierius. Turbūt 
jau viena koja stovėdamas kars 
te, aš noriu jiems iš anksto pa 
sakyti, kad visai nesvarbu koks 
bus teismo sprendimas, aš jį 
vistiek laikysiu teisingu. Ne
žvelkite atgal. Eikite pirmyn. 
Kartu su Sovietų baudžia, se
kite Staliną!“

Jis atsisėdo ir ranka užsi
dengė akis.

Tada prabilo Zinovjevas. Iš
kart negalima buvo atpažinti 
tą auksaburnį, kuris savo kalba 
užhipnotizuodavo didžiausias 
auditorijas. Jis sunkiai alsavo 
ir padrikai kalbėjo. Tačiau 
per keletą minučių jis atgavo 
savo pusiausryrą ir sugebėji
mą. Jo kalba visais bruožais 
atitiko Kamenevo žodį. Jis 
taip pat save kaltino ir gynė 
partiją ir Staliną. Jis baigė kai 
bą silogismu ir išvada, kurios 
forma buvo labjau panaši į gra 
mozdišką literatūrinį Stalino 
stilių, negu į zinovjeviškąjį. 
„Mano defektyvus bolševiz
mas“, sakė jis, „pavirto į anti- 
bolševizmą ir per trockizmą aš 
nuėjau į fašizmą. Trockizmas 
yra tai fašizmo rūšis ir zinov- 
jevizmas yra trockizmo rūšis“.

Pramanytieji kalitnamieji 
taip pat tarė savo paskutinį žo 
dį. Jie visi, išskyrus Olbergą, 
pareiškė teismui, kad jie nelai
ko galima prašyti pasigailėji
mo. Jiems buvo pažadėtas pa
lankus traktavimas ir jie buvo 
įsitikinę, jog jų gyvybė ne pa
vojuje.

Rugpjūčio 23-čią vakare byla 
buvo baigta ir teisėjai išėjo į pa 
sitarimo kambarį. Pas juos

nuolat susierzinti, be rimto pa 
grindo karščiuotis. Dabar jis 
atsistojo tarti savo paskutinį 
žodį.

Jis pradėjo primindamas, 
kad būdamas 13-os metų am
žiaus buvo suimtas už revoliuci 
nių atsišaukimų platinimą. Tei 
sėjai ir prokuroras tuoj vieni į 
kitus prasmingai pasižiūrėjo ir 
duodančiai suprasti įsmeigė į 
jį savo akis. Tačiau Mraškovs- 
kis neturėjo intencijos iškelti 
tamsiąsias bylos paslaptis. 
Kai jis pastebėjo, kad prokuro
ras ir teisėjai apimti nerimo, 
jis juos nuramino, paaiškinda
mas, jog jis nepalietė savo pra 
eities revoliucinių nuopelnų 
tikslu apginti save. Jis tenorė
jęs įrodyti, kad ne tik caro ge 
nerolas, kunigaikštis ar bajo
ras, bet net ir proletaras, toks 
kaip jis pats galėjo psidąryti 
kontrrevoliucionierius* jei jis 
nukrypo nors per vienų raide
lę nuo bendros partijos linijos, 
Savo kalbos pabaigoje, Mraš- 
kovskis visiškai nusilenkė prieš 
Staliną. Jis baigė: „Aš išnyks 
tu kaip partijos išdavikas, kaip 
išdavikas, kurį reikia sušaudy

Iš visų paskutinių žodžių Zi 
novjevo ir Kamenevo buvo įdo 
miausi. Kamenevas prisipaži
no esąs padaręs visus jam pri
mestus nusikaltimus ir atsisė
do. Staiga, jis vėl atsistojo.

„Aš norėčiau pasakyti kele 
tą žodžių savo vaikams“, tarė 
jis. „Aš negaliu kitu būdu į 

tuoj nuėjo Jagoda. Nežiūrint 
to, kad sprendimas jau buvo 
seniai iš anksto paruoštas ir jo 
nuorašų paruošimas netruko 
daugiau kaip dvi valandas, tei
sėjai septynias valandas užtru
ko pasitarimų kambaryje. 2.30 
iš ryto jie sugrįžo į teismo salę.

Mirties tyloje_ teismo pirmi
ninkas pradėjo skaityti sprendi 
mą. Po 15 minučių trukusio 
monotoninio išvadų skaitymo, 
jis priėjo prie paskirų, bausmių. 
Pasigirdo čia ir ten nervingas 
kosėjimas teismo salėje. Pir
mininkas palaukė kol triukšmą 
vimas nurimo. Tada, jis išvar
dino vieną po kito visus kalti
namuosius ir, po ilgo luktelė 
jimo jis paskelbė, kad kiek
vienas buvo nuteistas mirti su
šaudant.

NKVD tarnautojai, kurie su 
darė publikos sudėtį, žinodami 
politinių bylų procedūrą, tikė
josi, kad pirmininkas toliau pa 
skaitys įprastus šiuos žodžius: 
„. . . tačiau atsižvelgiant į kal
tinamųjų nuopelnus revoliuci
jai, teismas nutarė mirties baus 
mę pakeisti”. Tačiau tokie žo
džiai niekad nebuvo skaityti. 
Mirties sprendimas buvo galu
tinis. Auditorija tai patyrė tik 
tada, kai pirmininkas įdėjo jo 
perskaitytą raštą į prieš jį esan 
čią ant stalo bylą.

Tą valandą pasigirdo teismo 
salėje spiegiantis šauksmas: 
„Lai gyvuoja Marksas, Engel
sas, Leninas ir Stalinas!“ Šiuos 
žodžius isteriškai šūktelėjo 
toks nedidelis suveltais plau
kais ir pasakiškai juodomis aki 
mis vyras, vardu Lurije.

Pagal Sovietų įstatymus, as 
menys nuteisti mirti turi teisę 

paduoti per 74 valandas malo
nės prašymą. Prigijusią taisyk 
le, mirties bausmė buvo ne
vykdoma prieš sueisiant 74 va
landų laikui, net ir tuo atveju, 
jei malonės prašymas buvo at
mestas prieš šio laikotarpio ga
lą. Tačiau senųjų bolševikų by 
loję šią taisyklę Stalinas sulau
žė. Vos 24 valandoms praėjus 
po teismo sprendimo paskelbi
mo,' Maskvos rytmetiniai laik
raščiai paskelbė oficialų prane 
Šimą, kad visiems 16-ai baus
mė įvykdyta: jie sušaudyti.

Vienai savaitei praėjus, Sta
linas įsakė Jagodai ir Ježovui 
parinkti 5.000 aktyvesnių bu
vusios opozicijos narių, laiko
mų koncentracijos stovyklose 
ar tremtyje, ir juos slaptai su- 
likviduoti. Tai buvo pirmuti
nis atsitikimas Sovietų Sąjun
gos istorijoje, kad masinė egze 
kucija buvo įvykdyta net be 
pakaltinimo formalumo.

Po vienerių metų, Stalinas 
vėl įsakė sušaudyti tuo pačiu 
būdu kitus 5.000 opozicininkų. 
Kiek sykių tas įsakymas buvo 
pakartotas, aš nežinau, nes 
1936 metais rudenį išvykau į 
Ispaniją eiti patarėjo pareigų 
prie Respublikonų vyriausybės. 
Gyvendamas užsienyje aš ne
begalėjau iš arti pasekti senų
jų bolševikų antrosios ir tre
čiosios bylos. Bet aš patyriau 
daug vertingų užkulisinių fak
tų apie tas dvi bylas iš NKVD 
valdininkų, atvykstančių tarny 
bos reikalais į Ispaniją ir Pran
cūziją.

Kaip aš išdėsčiau pirmosios 
bylos istorijoje, Stalinas prade 
jo savo smurto planą prieš bol 
ševikus vykdyti, išgalvodamas

kaltinimą, kad jie ruošė sąmoks 
lą nužudyti jį ir kitus Politbiu- 
ro narius. Kad toks mestas kai 
tinimas atrodytų įtikimas, jis 
įsakė Jagodai suorganizuoti 
Kirovo nužudymą ir šio nusi
kalstamojo darbo kaltę primes 
ti Zinovjevui ir Kamenevui. To 
kį pat metodą Stalinas panau
dojo ir antrąjai bylai. Tardy
tojai per kelias savaites stengė 
si įtikinti kalinius, kurie buvo 
parinkti kaip kaltinamieji, kad 
jie nebus sušaudyti, jei jie pa
laikys tą sumanytą konspiraty
vią istoriją. Po kiek ląįko, tar 
dytojai gavo instrukcijų su
stabdyti tardymą. Kelioms 
dienoms praėjus, tardytojai bu 
vo įsakyti susirinkti pas Mol 
chanovą, NKVD Slaptojo Poli 
tinio Departamento galvą, svar 
baus pasitarimo.

Molchanovo instrukcijos 
skambėjo lyg bepročio kliedėji 
mai: susirinkusiems buvo įsa
kyta pareikalauti iš suimtų Le 
nino draugų prisipažinti, kad 
jie sudarę sąmokslą paimti vai 
džią su Vokietijos ir Japoni
jos armijų pagalba ir atstatyti 
kapitalizmą Sovietų Sąjungoje. 
Stalinas šį tokį staigų pakeiti
mą įvedė todėl, kad jis patyrė, 
jog pirmutinė byla sukėlė So
vietų darbininkams gilios sim
patijos sušaudytų lyderių atž
vilgiu ir apgailsetavimą, jog se 
niems bolševikams negavyko 
nuversti jo despotiško režimo.

Antroji 17-os kaltinamųjų 
byla buvo inscenizuota Mask 
voje 1937 metais sausio mėne
sį. Piatakovas, Radekas ir So
kolnikovas buvo svarbiausieji 
kaltinamieji.

Bus daugiau.
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KASIULIS PARYŽIAUS PARODOSE.
Mūsų dailininko Vytauto Ka 

siulio pavasario meno paroda 
Paryžiuje, tai šeštoji Kasiulio 
kūrinių paroda Prancūzijos sos 
tinėje, neskaitant dažnų jo pa
sirodymų įvairiose bendro po
būdžio parodose drauge su ki
tais meno pasaulio žinomais 
menininkais. Šios Kasiulio me 
no parodos laikas sutampa su 
64-tąja Nepriklausomųjų daili 
ninku paroda, surengta Di
džiuosiuose Rūmuose (Grand 
Palais) esančiuose Elyziejaus 
Laukų kaimynystėje.

V. Kasiulis, Nepriklausomų
jų Dailininkų Draugijos kvies
tinis narys, šiais metais tos 
draugijos parodoje išstatė savo 
kūrinius. Pereitais metais iš 
šio saliono Paryžiaus modernio 
jo Meno Muziejus nupirko Ka
siulio paveikslą, vaizduojantį 
Prancūzijos tautos šventę — 
„Liepos 14-toji“, Paryžiaus 
gatvėse. Šio paveikslo repro
dukcijos buvo atspausdintos 
prancūzų meno žurnaluose. 
Tai buvo antras Kasiulio pa
veikslas, pasirinktas ir įsigytas 
reprezentyviausio ir turtingiau 
šio visame pasaulyje modernio
jo meno muziejaus, kuriame, po 
impresionistinio laikotarpio, 
sutelkta mūsų gyvenamojo am
žiaus žinomiausių menininkų 
kūriniai.

Be to, Prancūzijos vyriausy 
bė užsakė garsiojoj ,,Gobelins“ 
audykloje milžinišką kilimą pa 
gal mūsū tapytojo Kasiulio pa 
veikslą — „Žvejai“.

Norint atpasakoti ką rašo 
prancūzų spauda apie mūsų ta 
lentingąjį menininką, tektų ei

PP. MOTUZŲ FILMAI MONTREALY
Jau ne kartą po karo broliai šių tūkstančių dalyvių jungti-

Motuzai lankė Montreal} su fil 
mais. Daug kas, ypač iš senų
jų lietuvių, manė, kad pp. Mo
tuzai rodys senus, jau jų maty
tus filmus. Bet, kaip ir buvo 
skelbta, šį kartą buvo rodomi 
visai nauji, nematyti filmai. Vi 
sai nauji vaizdai, nauji dalykai.

Vienas gražiausių filmų bu
vo pasaulinės parodos New 
Yorke vaizdai, primeną pasaką 
tikrovėje. Verta visiems lietu 
viams pamatyti jau vien tos pa 
rodos metu įvykusią Lietuvių 
Dieną, kurion iš visų Amerikos 
kraštų ir net iš Kanados (To
ronto) suplaukė per 60 lietuvių 
kolonijų dalyvių, su savo vėlia
vomis, orkestrais, chorais. Se

tuoti keliasdešimt ištraukų iš 
įvairių laikraščių.

Žinomasis meno kritikas, Ge 
orges Pillement, šitaip atsilie
pė apie paskutiniąją Kasiulio 
parodą:

— Jau esu rašęs, ką galvo
ju apie subtilų ir rinktinį Ka
siulio meną, kuris mus perke
lia į pasaulį, kupiną poezijos ir 
išdaigų, į sapno ir fantazijos 
dausas, kur mes užmirštame 
kasdieninio gyvenimo nykumą.

— Kasiulis yra nuoširdus 
menininkas, svajotojas, poetas, 
įtraukiąs mus į pasaulį, kuria
me kuklieji ir nedrąsūs tampa 
narsuoliais; nuskriaustieji ran
da paguodos, o įsimylėję netu
ri nusivylimo. Tai pasaulis, iš 
kurio Kasiulis nenori pasitrauk 
ti. Pagaliau, ar jis nėra tei
sus?

Parodoje Kasiulis išstatė tik 
tai aliejiniais dažais atliktus 
milžiniško dydžio paveikslus, 
kuriuose vaizduojamos temos 
yra paprastos, paįvairintos vie
nu kit uParyžiaus vaizdu ir net 
natiurmortu. Įspūdingas pa
veikslas — Paryžiaus Dievo 
Motinos Katedra, „Kalbantis 
paukštis“ ir kiti kūriniai.

Be abejo, Kasiulis ne tik su
kūrė visiškai savitą, „kasiuliš- 
ką“, originalų stilių, išpildymo 
būdą, bet jau susilaukė pasekė 
jų, dirbančių a la Kasiulis. . . 
Kasiulio spalvos, koloritas, švel 
numas — pačios gražiausios lie 
tuviškos dvasios ypatybės, ku 
rios Paryžiaus išlepitnos visuo 
menes skoniui ne tik priimti- 
nos, bet imponuojančios nauju 
mu ir tuo stebinančios. (BL).

nis choras, kaip ir Lietuvos ne
priklausomybės laikais, diriguo 
jamas komp. J. Žilevičiaus, dai 
nuoja lietuviškas dainas. . . Šo 
kiai, žaidimai — suaugusiųjų 
ir vaikų. Tai tikrai impozan
tiška lietuvių demostracija. Fil
mas, kuris visa tai vaizduoja, 
yra nepaprastos dokumentali- 
nės vertės. Kas įdomu, tai tas 
faktas, kad broliai Motuzai vie 
ninteliai buvo filmuotojai, ku
rie yra padarę spalvinius šios 
parodos ir Lietuvių Dienos fil 
mavimus, — todėl, kai dabar 
bus įvesta spalvinė televizija, 
pp. Motuzai bus \4eninteliai, 
kurių filmus galės panaudoti 
visos Amerikos televizija.

KULTŪWWK&02VIKA
DIPL. INŽ. J. V.

Pereitą vasarą dipl. inž. J. 
V. Daniliauskas dirbo prie už
tvankos New Brunswicke.

Apie šios užtvankos projek 
tavimą ir statybą jis kartu su 
vienu jaunu inžinieriumi kana 
diečiu, parašė straipsnį, kuris 
buvo įteiktas Enginering Ins
titute of Canada.

Straipsnis buvo priimtas ir 
įtrauktas į paskaitų sąrašą 67- 
tam metiniam inžinierių suva
žiavimui, kuris įvyko Halifax“ 
e, N. S. gegužės 20 — 22 dd. 
Be to, straipsnis buvo iš anks
to atspausdintas organizacijos 
žurnale, antrašte „Compacted 
Earth Fill Dam for Maritime 
Hydro-Electric Project“.

Gegužės 2 Id. Instituto su
važiavime Halifax'e p. Dani
liauskas skaitė šią paskaitą, ku 
ri turėjo susidomėjimą ir dis
kusijas.

Montrealin iš statybos inži 
nierius J. Daniliauskas grįš už 
dvejeto savaičių. Šiuo tarpu 
jis dirba pas Power Corpora
tion of Canada, Montrealyje. 
Per paskutinius dvejus metus 
aktyviai dalyvavo prie vienos 
didesnės žemės užtvankos ir tri 
jų mažesnių užtvankų projek
tavimo. Trijų mažesniųjų už
tvankų projektavimas buvo

Reikia gi pastebėti, kad br. 
Matuzų spalviniai filmai (tik
tai tokius dabar Montretaly pp. 
Motuzai ir rodė) yra padaryti 
labai vykusiai, nes spalvos vi
sai natūralios, gyvos ir gražios,

Po pasaulinės parodos New 
Yorke, sekė dar kiti filmai, ku 
rių vieni vaizdavo Lietuvos 
darbo žmonių gyvenimą: laukų 
dabus, namų ruošą, metų lai
kus — žydintį pavasarį, bręs
tančią vasarą, derlingą rudenį 
ir atvangią žiemą, su medžiok 
lėmis, žūkle ir arklių lenktynė
mis ant Sartų ežero, į kurias su 
važiuodavo žiūrovų iš visos 
Lietuvos, o iš Kauno atskris
davo net lėktuvai (Peseckas, 
Repšys, Garolis ir tt.).

Filmai visiems žiūrovams pa 
darė gerą įspūdį, sukėlė įdomių 
prisiminimų, atgaivino tėvynės 
vaizdus. Nenuostabu, kad fil
mams publika plojo, šituos fil 
mus turės progos rudenį pa
matyti ir Toronto lietuviai.

DANILIAUSKAS.
jam pavestas visiškai. Pereitą 
vasarą 8 mėnesius buvo prie 
Sisson, New Brunswick, žemės 
užtvankos statybos kaipo inži
nierius - vykdytojas. Trys jo 
suprojektuotos užtvankos jau 
pastatytos, ketvirta statoma šią 
vasarą.

Kai dipl. inž. J. V. Daniliaus 
kas grįš Montrealin, tikimasi 
daugiau žinių apie mūsų tautie 
čio žymius darbus ir jo pasise
kimus Kanadoje.

ANDRIAUS KUPREVI
ČIAUS KONCTRTA1 

MONTREALY
Andrius Kuprevičius Mont- 

realy iš tikrųjų turėjo ne vie
ną, bet net tris koncertus, nes 
be viešojo, įvykusio Plateau sa 
Įėję, faktinai jis koncertavo 
dar du kartus, tai Šveicarijos 
konsulate, pas pp. I. ir F. Ka- 
estli, apie ką jau buvo minėta, 
ir pas pp. Smilgevičius, pas ku 
riuos jis visą laiką viešėjo, 
prieš'jam išvykstant j Ameri
ką. Pp. Smilgevičių buvo su
kviestas nemažas būrys sve
čių (pp. Kaestli, pp. Povila- 
niai, pp. Daukšos, p. Drevins- 
kienė, p. Judzentavičiūtė, kun. 
Kubilius, p. Ladyga, p. Baza- 
rauskaitė, pp. Kardeliai ir kt.), 
kuriems p. Kuprevičius taip pat 
koncertavo. Visi tie, vieši ir 
nevieši, koncertai paliko didelį 
įspūdį ir labai malonius prisi
minimus.
DAIL. P. ROEMER NUPIE

ŠĖ PORTRETĄ
Lietuvos pilietė, rengusi ke

lias dailės parodas Kaune ir da 
bar gyvenanti Montrealy, dai
lininkė p. Roemer, Andriui 
Kuprevičiui viešint Montrealy, 
nupiešė jo portretą.

Pastebėtina, kad p. Roemer, 
okupavus Lietuvą, okupantų 
komunistų buvo išvežta Sibi
ran, bet dėka Anderson inter
vencijos, paleista, ir po to per
sikėlusi į Montreal}.
1953-1954 METŲ KADENCI 
JOS LIETUVIŲ STUDEN
TŲ SĄJUNGOS VALDYBOS 

RINKIMAI
Valdybos rinkimuose turėjo 

teisę balsuoti 404 studentai, 
balsavo 251 arba apie 63 proc. 
Tautiškai liberalinė Nepriklau 

somųjų studentų grupė į val
dybą gavo Vyt. Kavolis 150 
balsų, Liūtas Grinius 128, 
Reim. Mieželis 149, Giedrė Zau 
niutė 120 ir ateitininkai Vyt. 
Gylys 125, K. Kudzma 120 ir 
R. Rauchaitė 115 balsų. Tai 
Centro Valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė: Vytautas Ka
volis — pirmininkas, V. Gylys 
—vicep., R. Mieželis — sekr., 
R. Rauchaitė — antras sekr., 
G. Zauniutė — ižd., L. Grinius
— šalpos reikalams, K. Kudz
ma — ryšių reikalams.

Garbės teisman išrinkti: pir 
mo sąrašo T. Naginionis ir K. 
Ostrauskas ir ateitininkų V. 
Žvirgždys. Rev. kom.: visi pir
mojo sąrašo — V. Germanas, 
A. Keželis ir J. Šmulkštys. Šal 
pos fondan išrinkti B. Juodelis 
ir J. Jodelis.

SOLISTO B. PAULAVI
ČIAUS LAIMĖJIMAS

Tarptautiniame dainos ir šo 
kio festivalyje įvykusiame Lon 
done gegužės 10 d., lietuvis 
solistas B. Paulavičius, daina
vęs konkursiniame solistų pa
sirodyme, laimėjo antrąją vie
tą, sudainavęs ariją iš Figaro 
operos. Laimėtojui teko kon
certo rengėjų skirtoji premija
— savaitė atostogų „Neptunia" 
laive.

Koncerte, kuriame dalyvavo 
24 tautybių šokio ir dainos ats 
tovai, buvo susirinkę per pen
kis tūkstančius žiūrovų. Lietu 
viai atvykę į koncejtą, buvo 
nemaloniai nustebinti, kai su
žinojo, kad mūsų tautinių šo
kių grupė, nors programoje bu 
vo įrašytas Lietuvos vardas, 
dėl įvykusio mažo nesusiprati
mo, atsisakė šiame reikšminga
me koncerte dalyvauti.

„BOSTON POST“ APIE 
BERN. BRAZDŽIONĮ 

ir „Lietuvių Enciklopediją“.
Įtakingas Naujosios Angli

jos dienraštis „Boston Post“, 
kuris neseniai atskiru straips
niu ir nuotraukomis pagerbė 
O. Ivaškienę ir jos liet, tauti
nių šokių grupę, gegužės 17 d. 
savo kultūriniame priede, „Bos 
ton Post Magazine“, atspaus
dino ilgą ir gražų straipsnį apie 
mūsų žymųjį poetą Bernardą 
Brazdžionį. Boston Post re
dakcija, skirdama tam reikalui 
visą puslapį ir straipsnį pava
dindama „Lietuvis poetas trem 
ty“, ji papuošė didele Bern. 
Brazdžionio nuotrauka. Straips 

nio autorius — p. John Fran
cis.

— Kai Bernardas Brazdžio
nis atvyko į JAV, Lietuvos vai 
kai neteko vieno savo geriau
sių draugų. — Tokiais žodžiais 
straipsnis pradedamas. Toliau 
pasakojama apie žiaurias rusų 
ir vokiečių okupacijas Lietu
voj, apie poeto kelią į tremtį, 
iškeliami jo darbai kaip rašyto 
jo ir patrioto.

Straipsnyje Bern. Brazdžio
nis minimas ir kaip Lietuvių 
Enciklopedijos visuotinės lite
ratūros sk. redaktorius. Lietu 
viią Enciklopedijai ta proga 
skiriama keletas tikrai nuošir
džiai ir šiltai parašytų pastrai
pų. „Šiuo metu Brazdžionis rū 
pinasi svarbiausiu reikalu, ku
rį įgyvendinti ėmėsi Amerikos 
lietuviai. Čia, So. Bostone, jie 
rengiasi spausdinti pirmąjį iš 
20 tomų savo mokslo darbų, 
naująją Lietuvių Enciklopedi
ją. Tuo žygiu lietuviai nori 
parodyti pasauliui savo prisi
rišimą ir meilę Lietuvai“.

— Nuo to laiko, kai ryšys 
su Lietuva negalimas, lietuviai 
čia, JA Valstybėse, turi steng
tis išlaikyti gyvą savo tautinę 
dvasią. Jie gali būti geriausi 
Jam piliečiai ir kartu prisimin
ti tokią Lietuvą, kokia ji bu
vo kadaise“, — baigia straips 
nį Boston Post Magazine apie 
Bern. Brazdžionį. St. S.

„BENDRIJA“ 
įsisteigė 1952 m. gale, susijun
gus jon PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos ir Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos knygų lei
dykloms. „Bendrijos“ admi
nistracijos adresas: „Bendri
ja“, Hannover-Kleefeld, Ha- 
gelstr. 6, Germany.

Ruošiama spaudai: A. Gied 
riaus pasakų riniknys „Kasdie
ninės pasakos“, J. Švaisto apy
sakos „Eldorado“, Alės Nakai 
tės eiliuotas vaidinimas vai
kams „Nunešk, upeli, žąsų pul 
kelį“, S. Lauciaus dramos vei 
kaliuką rinkinys „Raudonoji 
Melodija“ ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasius Būdavas. LORETA. 

Mergaitės likimo romanas, vir
šelis dail. Dargio, 172 psl. 
Bendrijos leidinys, kaina 1,80 
et., adresas: 3 Southern Row, 
London, W. 10, England.
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

Raudona rožė
SI G. PRANCKONAS

II.
Mudviejų ilgesys, skaisčios ateities viltys pylėsi iš

margintuose laiškuose, kurie beveik kas dieną skrido prie
šingomis kryptimis ir skambiais žodžiais nešė tyrąjį džiaugs 
mą ir sielos ramybę. Savaitgaliais nešiausi iš miesto ir ra
dęs stotyje manęs belaukiančią, su džiaugsmu sveikinau bu
čiuodamas jos šviesią galvą padabintą įmantriąja garbanėle.

Ir atostogas ten praleidau; tėvų mažame ūkyje, kiek 
atokiau nuo miestelio.

Plėšrusis ruduo nepasitenkino lapų gausybe, bet išplė
šė ir mane. Tarnybos reikalai privertė apleisti miestą ir ku
riam laikui apsistoti Joniškyje. Nauji žmonės, įvairūs rei
kalai atėmė iš manęs laiką. Sofijai parašiau vos porą laiškų, 
o iš jos negavau nė vieno. Pasibaigus nelemtąja! tremčiai, 
vėju parskridau į namus. Mane lydėjo keista nuojauta dėl 
jos tylėjimo, bet viltis pamatyti pradėjus mokslo metus 
ėmė viršų, ir aš net savo kampan neužsukęs, viesulu įsiver
žiau į jos kambarėlį. Mane pasitikęs šeimininkas bematant 
atvėsino. Sofijos čia nesą. Jis dėstė, kad vasarai einant 
prie galo, buvo pranešta, jog mergaitė toliau nesimokins ir 
kambarį laikyti atsakytu.

Dar tą patį vakarą parašiau jai laišką, bet nelaukdamas 
atsakymo ir vos besusivaldydamas sulaukti šeštadienio, tie 
siog iš darbo, įvairiausių abejonių kankinamas, sėdau į trau 
kinį.

Tėvai pasitiko mane nustebę. Nesitikėjo manęs čia 
šiuo metu. Sofijos nebuvo. Kalbėjome nei šį nei tą. Buvau 
neramus. ^valgiausi Į duris, į langus. Kiekvienas durų 
brakštelėjimas nešė viltį ir vertė -mane iš pusiausvyros. 
Kiekvieną momenta tikėjausi išvysti ją einant per slenksti 
ir kiekvieną kartą buvo tie patys: tai malkų išėjęs atnešti 
brolis, tai senukas su vandens kibiru. Pagaliau langus visai 
uždengus tamsos skraistei ir motinai uždegus žiburį, aš ne
beiškenčiau :

— Kur gi Sofija? Kodėl visi taip vengiate jos vardo? 
Ar atsitiko kas nors su ja?

Mačiau, kad tėvai, mano staigaus klausimo užklupti, 
pasijuto kaip pagauti vagys. Ji, betriūsdama apie verdan
čią vakarienę, dar labjau užgulė kunkuliuojančius puodus, 
o jis, sėdėdamas kampe ant lovos, nervingai kimšo nuo lai
ko pajuodusią pypkę.

— Sakyk tu, Broniau, — kreipiausi į brolį, sėdintį prie 
stalo kampo, — kur Sofiją padėjote? Netik, kad laiško ne
gavau, ir čia jos nerandu. Ar ne sąmokslui kokiam rengia
tės, kad apie ją net prisiminti vengiate? — bandžiau: juoka
vimu versti savo paklausimą.

Brolis, kiek sumišęs, pažiūrėjo į mane, paskiau į tėvą 
ir motiną.

— Sakiau, kad nereikia slėpti, — jis vėl pakėlė akis j 
mane prasižiojo tėvų adresu. — Teisybė. net'‘;i”be *•<*«■ sa

kyti reikia. Sofija ligoninėje. Sunegalavo plaučiais. Dak
taras patarė atsigulti sanatorijon. Matyt, jai tas miestas ne 
bus į gerą išėjęs, kad artėjant rudens metui pasijautė kiek 
blogiau. . . — Ką jis daugiau sakė, nebegirdėjau. Man tai 
buvo toks staigus ir netikėtas smūgis, kad tartum nuo jo 
prie sienos kabanti žibalinė lempa pavirto į milžiniško stip 
rūmo šviesą ir mane apakino. Aš užsimerkiau tarsi ginda
masis nuo įkyraus šviesumo ir pajutau, kad mano sąmonė 
ėmė temti. Atrodė, tartum viskas aptemo. Aš pasijutau 
tarsi įkritęs į milžinišką duobę, kuri savo juodomis sienomis 
artinosi iš visų keturių pusių. Tas mažas žiburėlis tebuvo 
vienintelis išsigelbėjimas. Jeigu sekančiomis sekundėmis jo 
užgęsimas buvo neišvengiamas jaučiau, kad milžiniškos duo 
bės sienos, triuškinančia jėga artėdamos prie manęs, su
trins kaip menkiausį vabalą. Kaip per sapną jaučiau, kad 
mano sielos raudą palydi motinos kūkčiojimas. Kai per 
miglą griebiausi stalo briaunos. Tartum tai būtų pagrindi
nė atrama, kuri galėtų sulaikyti baisiųjų uolų jėgą. „Bet 
Dieve!“ Stebėjau, kaip mažasis žiburėlis negęso. Mano 
lūpos suvirpėjo maldai. „Tu gailestingas, Dieve, būk toks 
geras“. Nežinau, ar aš taip galvojau, ar kalbėjau. „Ne
atimk mano vienintelės, brangiausios gėlelės, kuri mano 
gyvenimą buvo padariusi gražų ir šviesų. Maldauju Tave, 
ji tebuvo vienintelė, kurią tikrai ir nuoširdžiai mylėjau. Aš 
būsiu Tau labai, labai dėkingas jei sugrąžinsi mano myli
mąją mergaitę. Dieve, pasigailėk jos ir manęs. ..“

* * *
Atgijęs miesto gyvenimas mane pamažu vystė. Sako

ma, kad nėra žaizdos, kurios laikas negalėtų užgydyti. Jis 
pamažu, atsargiai ir su kantriu rūpestingumu gydė. Pas 
Sofiją buvau nuvažiavęs. Lankiau ją ir bariau, kodėl nieko 
nesakė, kam slėpė, kodėl negalėjo parašyti. Pagaliau tariau 
si supratęs jos juodos spalvos prasmę. Tikėjausi ją mylįs. 
Laukiau įjos. jRašiau laiškus. Rašiau dažnai. Tai buvo 
pradžioje, kada jaja dar tebegyvenau. Vėliau pamačiau, kad 
sakiniai kartojasi, trūksta minties, naudoju tuos pačius žo- * 
džius. Laiškai retėjo. Aiškiai pastebėjau, kad išsiliepsno 
jusi ugnis palaipsniui netenka savo kaitrumo ir jaukiosios ši 
lumos. Paskutiniuosius begęstančio židinio atspindžius 
slėgė ir jos nuolatinis kartojimas, kad su ja bus blogai ir 
kad aš ją pamirščiau. Prašė, kad palikčiau ją jos likimui ir 
nesiskriausčiau savęs. Dabar ji buvo ligonis, ji sirgo, ji bu
vo džiovininkė. Tai buvo sunkių, kaip jos apdaras, pajuo
dusių minčių pynė, kurios be paliovos skverbėsi į mano gal 
vą ir plėtėsi po visą galvoseną. Tartum slogutis kankinda
vo ypatingai kuomet rengdavausi ją vėl aplankyti, arba 
laišką parašyti. Žinojau, kad ji reikalinga suraminimo, pa
guodos, bet neberadau žodžių. Ištisas valandas prasėdėda
vau prie lakšto popieriaus. Pastebimai, tiesiog apčiuopia
mai jaučiau, kad mūsų santykiai artėja prie galo. Trumpos 
praeities maloniosios valandos pamažu smego į neišmatuo
jamą kiaurymę, ir aš buvau bejėgis pakelti rankas, kad ką 
nors sulaikyčiau. Jeigu ir būčiau dar nors kiek pagelbėjęs, 
padėjęs savo nuoširdžiąja iniciatyva, bet mačiau, kad nebe

įmanoma. Išvydau staiga išaugusią didžiulę sieną, kurios 
įveikti jokiu būdu nebegalėjau. Gal todėl, kad buvau jau
nas, kad troškau gyvenimo, kurį miestas išitsais glėbiais 
spaudė man į rankas. Gal, kad buvau nepataisomas lengva
būdis, nematęs sunkesnės dienos nemokėjau įvertinti nuošir 
durno.

Nors su neramia sąžine tariausi jos paklausęs, sutikęs 
gražuolę Eleonorą, pradėjau savo ateitį kurti.

Numatytoji diena atbėgo nepastebėta. Viskas buvo pa 
rengta. Suvažiavo artimieji giminės. Tėvai, sesuo su švo- 
geriu, susirinko bičiuliai, pabroliai. Užvertė mane dovano
mis. Buvome pasirengę važiuoti pas jaunąją. Lauke veži
kų arkliai plieninėmis pasagomis be perstojo kaukšėjo į 
grindinio akmenis ir tartum ragino mus paskubėti. Bet to
kiais atvejais yra įprasta, kad kas nors turi būtinai vėlintis. 
Šį kartą laukėme Stasio.

Atsidarė durys ir jose pasirodė mažas berniukas. Mū
sų nuostabai ir nepasitenkinimui nebuvo galo.

— Vieną mergaitė prašė ponui (čia jis pasakė mano 
pavardę) atiduoti štai šitą, — pasakė jis dairydamasis į sve 
čius.

Aš tik dabar pastebėjau jo rankose mažą dėžutę. Aš 
paėmiau dovaną ir padėkojęs nešiau padėti ant rašomojo 
stalo, bet įkyrusis Juozas pareikalavo, kad parodyčiau. 
Anot jo, kad visi pamatytų. Nedelsdamas išvyniojau dėžu 
tę. Nukėliau dangtelį ir išvydau. . . rožę. . . Didžiulę, gyvą, 
raudoną rožę. Prie kotuko buvo laiškas. Sofijos rašysena. 
Jau nekantraudamas atidariau voką: Brangusis. Mano mal
dą gerasis Dievuliukas išklausė. Aš pasveikau. Šia proga 
sveikinu, linkėdama sukurti laimingą šeimą. Sofija.

Perskaičiau ir pastyrau. Nejauki tamsa apgaubė mane, 
pripildė visą kambarį. Ne. Tai nebuvo tamsa, tai buvo švie 
sa. Šviesa, kuri iš kažkur sklido, plėtėsi ir akinančiu ryšku 
mu skverbėsi į mane nešdama nepaprastą nuotaiką. Paju
tau nuostabų lengvumą. Kelias akymirkas jaučiausi tartum 
atsipalaidavęs nuo žemės ir, kaip pūkas, supamas beribėse 
dausų žydrynėse. Bet ne, tai nebuvau aš, tai buvo mano 
išklausytoji malda. Mano ir jos, gerosios Sofijos. Tai bu
vo didžioji Dangaus palaima, kuri rožės pavidalu nusileido 
man į rankas ir paskleidė maloniuosius šviesos spindulius. 
Gėlės žiedlapių duobutės slėpė sidabrinių kristalėlių. Tai 
galėjo būti rasos lašeliai. Bet ne, tai turėjo būti jos ašaros. 
Tyros, kristalinės, brangiosios Sofijos ašaros. Kiek ji nelai
minga išliejo jų dėl manęs. Tartum beprotis, begalinio 
džiaugsmo apimtas, puoliau prie durų ir koridoriuje vos ne 
apverčiau įeinančio Stasio. Išgirdau jo žodžius, kurie su
dėti į sakinį turėjo reikšti kažkokį pasiteisinimą. Gal būt 
dėl pavėlavimo. Aš nesupratau nieko. Pagriebiau jį į glė
bį ir pabučiavau. Sekančią akimirką nerdamas lauk, girdė
jau jį kažką reiškiant, kad aš žadėjau nepasigerti bažnyčion 
važiuodamas. Bet aš buvau girtas. Mano galva svaigo nuo 
didžiosios atmainos, nuo besišypsančios rožės ir nuo pabu- 
dusios meilės Sofijai.
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SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGš-

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

CAPITOL FURNI1URF CO,.
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS 
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE. 
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME ® Prieš keletą metų turėjome
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. g riet 7 sporto klubus, o dabar be

* * 8 turime tik 2 visoj Anglijoj.
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR | Todėl, pagerbiant koviečius, 

SKAMBINKITE X jų nepailstantį entuziazmą, jų
Lietuvi ui atstovui t sportinę dvasią ir pareigos su

pratimą, tenka benj greitomis 
peržvelgti tuos penkerius me
tus ir atgaivinti malonius, kar 
tais ir liūdnus, atsiminimus.

Pirmą kartą „Kovas“ viešai 
pasirodė 1948 m., gegužės m., 
kai G. Glatkauskas, susirinkęs 
Manchesterio apylinkėje gyvę 
nančius sportininkus, įsteigė- 
sporto klubą ir sudarė krepši
nio komandą. Pirmosios rung 
tynės buvo su stipria amerikie 
čių Letter de Saints komanda.

Pirmąsias rungtynes „Ko
vas” pralaimi. „Kovas“ prisi
deda prie Oldham krepšinio 
klubo ir dalyvauja Anglijos 
krepšinio pirmenybėse. 1949 
m. gegužės mėn. „Kovas“, švęs 
damas savo metines, jau žai
džia finalinėse rungtynėse Lei 
cesteryje dėl Anglijos meiste
rio vardo, bet priverstas užleis 
ti tą garbę pajėgesnei Letter 
de Saints komandai, pasitenki 
na vicemeisterio vieta.

Per sekančius dvejus metus 
„Kovas“ dalyvauja ne tik Ang 
lijos pirmenybėse, bet ir Sajos 
rengiamose lietuvių krepšinio 
pirmenybėse, kur jis laimi meis 
terio vardą. Taip pat dalyvavo 
ir įvairiose Sajos ir kitų ren
giamuose turnyruose.

Savo sportiškumu koviečiai 
pasidarė labai populiarūs kitų 
tautų sportininkų tarpe ir daž 
nai kviečiami įvairiom parodo
mom rungtynėm su amerikie
čiais.

1952 m. Kovas išvyksta sa
vaitės gastrolių į Prancūziją. 
Nors visas 8 rungtynes pralai 
mi, susilaukia daug kritikos, 
bet, atrodo, „Kovui“ išvyka 
buvo labai naudinga.

Šį krepšinio sezoną, 
nepasisekė „Kovui“ 
Anglijos pirmenybes 
mose rungtynėse pralaimėta da 
bartiniam meisteriui Manches 
terio YMCA), bet laimėjo Ly-

Mr. HENRY ADOMONIUI
ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager 
8945 Lajeunesse, Montreal.

Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681

GASTROLIAVO METROPOLITAN OPERA
Gegužės 22—24 dd. Foru

me buvo pastatytos kelios ope 
ros. Rigoletto operoje dalyva 
vo ir mūsų tautietis A. Brazys. 
Deja, jis pildo tiktai trečiaei
les ar katvirtaeiles roles, todėl 
nėra prasmės operoje jo žiūrė 
ti. New Yorko Metropolitan 
opera garsi tiktai doleriais, bet 
ne meniškuoju lygiu. Ši opera 
yra tūlos kompanijos žinioje, 
kuri proteguoja sau artimus 
žmones . Labai apsirinka tie, 
kurie mano, kad ši opera, mo
kanti, tur būt, augščiausius ho 
notarus, yra sutraukusi ir ge 
nausius solistus. Ne, tai, bend 
rai imant, yra antros ir net tre-

čios rūšies opera, palyginus ją 
su europiniu lygiu.

VIENU LIETUVIU 
DAUGIAU.

Jacques Cartier gyvenan
tiems pp. J. P. Mickams susi
laukus sūnaus, Įvyko krikšty
nos, kuriose dalyvavo iš Alber 
tos atvykęs pusbrolis Felemo- 
nas Mickus, klebonas kun. J. 
Kubilius ir keletas iš Montre- 
alio artimųjų 
Krikšto tėvais buvo: B. Žem- 
gulytė ir J. Lietuvis. Naujagi
mis pakrikštytas Julijaus-An- 
tano vardu. P. M. Mickų šei
mai linkėtina sėkmės. ŽKS.

giminių.

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Gvzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

BELL&ZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle. 

” džiaga. Durys, langų rėmai. 
M sonite, statybinis popieris.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

| Lafdotuvių Direktorių
$C. Halpin Funeral Home Reg’d.

:!!!!!ill'.!Ug

Duodame ir kreditan

I[PARAMOUNT JEWELLERS
= ? 363 ST. CATHERINE St. W netoli363 ST. CATHERINE St. W. netoli

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ B OMEGA

jO Šviesiai melsvi deimantai 
Įl ' Mokame augščiausias kainas

už seną auksą ir deimantus.
EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

MW ORTAS'
„KOVO” SUKAKTUVĖS

gos meisterio vardą, nustumda 
mas Anglijos meisterį į antrą 
vietą.

Visą laiką su pertrauka iki 
grįžimo iš Paryžiaus Kovo šir
dis buvo p. G. Glatkauskas, da 
bar žaidžiąs už Manchesterio 
YMCA. Jam priklauso didelis 
nuopelnas, kad klubas išgyve
no penkerius metus.

Darbas buvo ir tebėra labai 
sunkus. Seni žaidėjai pasitrau 
kia, arba sąlygų verčiami, išva
žiuoja. Ateina naujos jėgos. 
Viską reikia pradėti iš naujo. 
Neturėjimas savos salės, dideli 
nuotoliai, stoka moralinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės, 
tai vis kliūtys, stovėjusios klu 
bo progreso kelyje. Kartais ste 
biesi, kaip koviečiai, nežiūrint 
visokių nedateklių, išsilaikė iki 
šiol. Iš pirmojo „Kovo“ pen
ketuko yra likęs tik vienas Le
onas Puzinas, dabartinis ko
mandos kapitonas.

Per visą klubo gyvavimo 
penkmetį jo eilėse yra žaidę 
šie 23 žaidėjai:

G. Glatkauskas, L. Puzinas, 
K. Dargis, A. Kvedaravičius, 
Žemaitis, Brazaitis, E. Butkus,
V. Steponavičius, Kakeranas,
VI. Kelmistraitis, V. Radaus
kas, V. Stabačinskas, V. Balei 
ša, A. Pužauskas, Liškauskas, 
V. Bruzgelevičius, V. Čiakas, 
R. Dambrauskas, S. Aleknavi
čius, Virbyla, Narbutas, Tarno 
liūnas, A. Grumblys.
Per penkerius metus „Kovas“ 

sužaidė 200 rungtynių — iš jų 
50 pralaimėdamas. V. S.
VYTIS — PORT THISTLE 

7:0
Žaidynėms prasidėjus Kitas 

kerta pirmą įvartį, vėliau seka 
dar trys ir pirmas puslaikis bai 
giamas 4 :0. Antrame puslai- 
kyje dar prideda tris įvarčius 
ir rungtynės baigiamos 7 :0 Vy 
ties laimėjimu. Įvarčius pasi- 
skirtė: Kitas 4, Stupar 2 ir Sa
baliauskas 1. Kitas įmušdamas 
keturius įvarčius, atsistojo kan 
didatu greta J. Smith (Birkal- Antrojo Pasaulinio karo pabė- 
la), abu po šešius taškus „The 
News Trophy“ skirtai premi-

nors ir 
laimėti 
(lemia-

Moksto-technikos d auj ieties
MAISTAS SU

Ligšiol į maistą pridedami 
Vitaminai. Pav., Kanadoje įs
tatymais 
turi būti 
minų.

Dabar
maistą dėjimas Penicilino.

Dvidešimtyje žemės ūkio 
tyrimo stočių D. Britanijoje da 
romi bandymai su gyvuliais da 
vė pasauliui nuostabių patyri
mų.

Patirta, kad įmaišius kiau
lėms į maistą penicilino, gali
ma labai pagreitinti kiaulių au
gimą — apytikriai vienu treč
daliu. Tokių kiaulių mėsa nie 
kuo nesiskiria nuo normaliai 
augintų kiaulių mėsos.

Bandymai su Aureomycinu 
parodė, kad kiaulės, kurios, ga
vo Aureomycino injekcijas, 
per tris mėnesius priaugo 27 
sv. daugiau už tas, kurios in
jekcijų negavo.

Scotijos jūroje ir Winderme 
re ežere daromi bandymai su 
žuvimis. Naudojamos specia-

NAUJOS VILTYS LIETUVIAMS TREMTINIAMS 
ATVYKI Į AMERIKĄ.

Gegužės 15 d. senatorius 
Arthur Watkins kartu su ki
tais 17 senatorių įnešė į kong
resą bilių S 1917, vad. „Emer
gency Migration Act of 1953“, 
pagal kurį 240.000 vizų dvejų 
metų laikotarpyje būtų skirta 
daugiausia tiems, kurie bėgda
mi nuo komunistų teroro, atsi 
dūrė Vakarų Vokietijoje, Aus 
trijoje ir kituose Europos NA 
TO kraštuose, Turkijoje nei 
Trieste.

„Pabėgėlio“ sąvoka taip for 
muluota, kad ji apima visus 
tuos asmenis, kurie laike ar po

yra nustatyta, kiek 
į duoną pridėta Vita

pradėtas tyrinėti į

PENICILINU.
lios „trąšos“, kurios nuostabiai 
pagreitina žuvų augimą ir vei- 
simąsi.

Cambridge daromi bandymai 
su preparatu „serą“. Šis pre
paratas ska/ina augalų augimą 
ir saugo juos nuo įvairių ligų. 
Preparato pagalba išauginti 
runkeliai dideni už futbolą. Žie 
ainiai kopūstai nuo jo pasidaro 
atsparūs šalnoms.

Stropiai tiriama chromoso
mų problemą. Merton tyrimų 
stoties laboratorijose pavyko 
Roentgeno pagalba chromoso- 
mus suskaldyti ir naudojant 
kombinacijoje su cochlicinu 
dvigubai pagreitinti augalų au
gimą. Šiuo metodu išaugina
mi didesni vaisiai ir gražesnės 
gėlės.

Mokslininkai mano, kad atci 
tyje jie pajėgs „prijaukinti“ 
gamtą ir reguliuoti augalų ir 
gyvulių augimą kaip tinkami.

Pagaliau ir žmogus, kaip gy 
vis, taip pat gali būti stipriai 
paveiktas.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 
c PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS £

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester)
MONTREAL

MAMERTAS MAČIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.
SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE)

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.
yyy ■.yyyy y ? ,

go iš Sovietų Sąjungos, ar kitų 
komunistinių, ar komunistų vai 

a domų ar komunistų okupuotų 
kraštų Europoje, Įskaitant ir

jai laimėti. Kaipo geriausio sa 
vo klasėje žaidėjo šiame vasa
ros sezone P. Kito nuotraukas 
ir aprašymus įdėjo „The 
News“ ir „Soccer Mirror“. Vie 
nintelė visoje Australijoje lie
tuvių futbolo komanda Vytis

siekė augštosios klasės lygį. 
Šiomis dienomis sulaukėme iš 
West Australijos futbolo' tre
nerį p. Zarciną, todėl žiemos se 
zonui į mūsų futbolo komandą 
galime dėti dar daugiau vilčių.

tas Vokietijos sritis, kurios So 
vietų Sąjungos dabar okupuo
tos, kurie atsisako grįžti dėl ra 
sinių, tikybinių ar politinių per 
sekiojimų ar persekiojimo bai
mės ir kurie dar nėra įkurdinti.

Mums, lietuviams, šis bilius 
labai palankus, nes jis apima 
veik visus dar nespėjusius emi 
gruoti tremtinius, kurie šiaip 
pagal bendrą imigracijos įsta
tymą tinka emigruoti į JAV.

Gegužės 19 d. New Yorke 
Roosevelt viešbutyje įvyko 32 
organizacijų, kurios įeina į Na 
tional Catholic Resettlement 
Council ir American Commit
tee on Special Migration, pasi
tarimas, kuriame smulkiai bu
vo išnagrinėtas naujas bilius 
ir tartasi, kokių žygių imtis, 
kad šis bilius taptų įstatymu. 
BALFą atstovavo e. p~. BALFo 
pirm. Alena Devenienė, prela
tas J. Balkūnas ir reikalų ve
dėjas Petras Minkūnas. Lie
tuvių delegacija pasisakė už šį 
bilių ir pažadėjo vėl aktyviai 
dalyvauti šio biliaus pravedimo 
akcijoje. Kongresui priėmus 
šį bilių, atrodo, kad dar bent 
3.000 lietuvių galėtų atvykti į 
J. A. Valstybes.

Turime dėti visas pastangas, 
kad Voiketijoje ir Austrijoje 
liktų kuo mažiausiai lietuvių.

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

::::::::::::::
KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

[Jono LADYGOS 
Į baldu studijoje
[ „ARTI S6*
Į priimami užsakymai ir pa- 
[? taisymai sofų, fotelių ' 
y (chesterfields). „St. Lo- 
Į uis Textiles” medžiagų ir 
Į; baldų atstovybė fabriko J 
į kainomis. .
I Av. Verdun-Regina kampas I 
Į TR. 0952 j

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ 

B UOKSŲ — BRIKS Ų 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS 
Vakarais 3867 Henri Julien St.,

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

EUROPOS
— PLYTELIŲ

TAMSTOMS. |
Montreal. LA 9460. I

T-.

Moterų Rubu Siuvėja 
siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ

6702 Des Erables, Montreal (kampas St. Zotique).
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A J. Norkeliunas
SOTUS ALKANAM PADEK

AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. 5. A.

PADĖKOS

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

Draugams, pažįstamiems ir 
visiems, suteikusiems paskuti- 

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty nį patarnavimą — palydėju- 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50 
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. N r. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
i sv. deg. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

Pilnas
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4/2 sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 236 3

Pažinime Kanaaa
BRITIŠKOS KANADOS ĮSTEIGIMAS

Hudson’s Bay kompanijos 
kontrolėje, nes kad karalius ir

KLB WELLANDO APYLINKĖS LAIKINĖ VALDYBA
birželio 7 d., 11 vai. ryto, tuo 
jau po pamaldų, St. Mary’s baž 
nyčios patalpose kviečia apylin 
kės lietuvių visuotinį susirin
kimą neišspręstiems gegužės 
10 d., įvykusiame susirinkime, 
dienotvarkės klausimams 
svarstyti.

1. Valdybos rinkimai, 2. Ei 
namieji reikalai, 3. Klausimai 
ir sumanymai. 4. Susirinkimo 
uždarymas.

Apylinkės susirinkimas skai-

tomas teisėtu dalyvaujant ne
mažiau, kaip pusei apylinkės 
lietuvių. Kviečiamu laiku rei- 
galingam skaičiui nesusirinkus, 
po valandos susirinkimas įvyks 
ta, nežiūrint pilnateisių dalyvių 
skaičiaus, bet jis gali tarti tik 
tuos dalykus, kurie yra numa
tyti dienotvarkėje.

Visus apylinkės lietuvius 
kviečiame dalyvauti.

Laikinė Valdyba.

St. CATHARINES, Ont
PER MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 

įvykusį V. 10 d. St. Catherine 
je, Vokietijoje esančioms mo
tinoms paremti aukojo po 2 
dol: Vyšniauskas J., Statkevi- 
čius J., Šarapnickas J., Galdi
kas K., Alonderis J., Panumis 
A., Ubeika A., Platakis V., Po

1,—vilčių V., Markelis L.; po 
dol.: Alonderis V., Žukys P., 
Šetkus St., Ambrozejus A., Le 
levičius J., Skeivilas J., Bogu
šis K., Vildžiūnaitė V., Šorius 
M., Bukys K., Deinoras J.

St. Catherines Ap. V-ba.

XI
Viena iš britų istorinių sa

vybių yra ta, kad karo metu 
jie gali būti negailestingi, bet turėjo pergalę, jis turėjo apgal 
laimėjime kilnaširdžiai. ’ _ " _

Quebeca paėmus 1759 m., privilegijų susiaurinimą, 
generolui James Wolfe vado
vaujant, Montrealiui pasidavus 
sekantį pavasarį, britai perėmė 
vadovybę St. Lawrence su mil 
žinišku ežerų ir miškų užnuga 
riu, kuris 150 metų sudarė pran 
cūzišką Kanadą.

Tol, kol Septynių metų ka
ras tęsėsi, Kanada pasiliko bri 
tų kariuomenės kontrolėje. Ka 
da Paryžiaus taikos sutartis 
1763 m. buvo patvirtinta, tada 
buvo leista proklamacija, ku
ri suteikė „Quebeco Provinci
jai“ civilinę valdžią.

Šios teritorijos riba buvo api 
brėžta nuo Labradoro iki Hud 
son Bay ir į pietus iki to, kas 
dabar yra Ohio ir New Eng
land valstijos. Net dabartinė 
Čikaga buvo šios išsitiesusios 
teritorijos dalimi. Šiaurės va
karų teritorija buvo palikta

voti šios galingos kompanijos

Šiaurinė Amerika dabar pa
sidarė britiška, nuo Arktikos 
sniego ir pasaulio vakarinio 
krašto iki Meksikos įlankos.

Britai nieko nedarė, kad su
trukdytų prancūzų religinę tei 
sę arba jų kalbą. Išsivystė har 
moniška situacija ir daug britų 
kareivių, kurie atvyko kaipo 
nugalėtojai, pasiliko kaipo nau 
jakuriai ir kai kurie iš jų pasi
darė net prancūzais. Prancū
zų naujakuriai iš karto buvo 
jautrūs ir įtarinėjo, bet greit 
pasidarė draugiški, nes visas 
priešingumas išnyko ir jie to
liau taip gyveno, kaip anksčiau.

Sulig proklamacijos valdy
mas buvo ir toliau tęsaimas gu 
bernatoriaus ir tarybos, kurie 
buvo paskirti. Tam tikri nuos 
tatai davė galimybę rinkti ta
rybą, bet Anglijos įstatymai

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
408—8th Ave, Ville Lasalle, Que. 

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

'' Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- $ 
8 mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, $ 
8 teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai -į

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSC0.

EXPERT CLEANING & DYEING’ 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derą paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

V

Savininkas
MYKOLAS GUOBYS

2240 St. Anne St., 
St. Hyacinte, P. Q.

Tel. 4-5074.
(35 mylios nuo Montrealio) I ii

GUOBYS CHINCHILLA RANCH
Parduodu su garantija registruotus grynakraujus 

CHINCHILLAS.
Puikiai galite auginti garaže, rūsyje arba atliekamame 
kambaryje. Pradėję kaip pašalinį užsiėmimą, galite iš

auginti labai pelningą biznį.
Dėl informacijų galite parašyti, paskambinti ar aplankyti 
šeštadieniais ir sekmadieniais, o kasdien tik po 6 vai. vak. 

Pristatau į visas Kanados provincijas.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

7831
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD 
ĮlmwHiiiilniniiiįmil|IHii||W|i iii į ■ ■ ■ ■ in n p ■■!■■■ ■

TR 1135

uždraudė katalikams dalyvauti 
rinkimuose. Britų gubernato
rius buvo išmintingas ir nesi
stengė ką nors daryti, kad ves 
tų prie rinkimų, nes tokiose są
lygose maždaug 400 angliškai 
kalbančių kanadiečių turėtų 
70.000 prancūzų savo kontro
lėje.

Gan didelė dalis investavimo 
kapitalo įplaukė į kraštą, tai 
buvo įvykis, kuris niekuomet 
nebuvo įvykęs prancūzų valdy 
mo metu. Taip buvo sukurta 
britų kontrolė industrijoje ir 
investavime. Kanada pradėjo 
turtėti.

Stephen Leacock, žinomas 
Kanadietis istorikas, šį laikotar 
pį taip aprašo: „valdymas di
desne dalimi buvo laimingas 
nesirūpinimas, ta ė..—......__
valdymo forma, kuri geriausiai 
tiko britų temperamentui".

1774 metais buvo priimtas 
Quobecco Aktas. Jis siekė pa
laikyti Kanadą britų valdžioje, 
bet išlaikė prancūzų civilinę 
teisę, suteikė religinę laisvę vi
siems ir išlaikė esamą feodali
nę sistemą. Aktas savaime lei 
do naudotis prancūzų kalba na 
muose ir teismuose ir nesisten 
gė išplėsti anglų kalbą už ofi 
cialinio vartojimo.

Šie principai buvo inkorpo- . 
ruoti vėlesniuose įstatymuose ; 
1791, 1840 ir 1867 metais (Bri i 
tų Šiaurės Amerikos Aktas) ir ; 
tie nuostatai, kurie tada buvo i 
išleisti, yra šios dienos Kana- i 
dos pagrindai. (CS).

draudimai siėms į amžiną poilsio vietą 
mylimą brolį ir švogerį Jurgį 

. Ėgliną, nuoširdžiai dėkojame.
Margareta ir Antanas Jonikai.

X
LEIDINĖLIS APIE JAV 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

J. J. Bachunas (Sodus, 
Mich.) išleido LOKo paruoštą 
leidinėlį apie JAV Lietuvių 
Bendruomenę.

Šalia LOKo pirmininko prel. 
J. Balkūno įžanginio rašinio— 
Lietuviai, į bendrą darbą, — 
leidinėlyje yra LB inkorporavi 
mo duomens, LB aktas, laiki
nieji įstatai, instrukcija apy
linkių organizavimo reikalu, nu 
rodymai tautinio solidarumo 
įnašų klausimu, Bendruomenės 
apygardų sąrašas ir žinios apie 
LOKą.

Leidinėlį, norintieji, galės 
gauti apygardų valdybose arba 
tiesiog iš LOKo sekretoriaus 
(P. O. Bo(x 507, Waterbury, 
Conn.).

KOMPOZITORIUS GAIDE 
LIS KURIA

Komp. J. Gaidelis sukūrė tre 
čiąją simfoniją dideliam orkest 

atsitiktina *rui ir ketvirtą styginį kvartetą, 
labai modernios formos.

OiK,■' >iX' ---------XK

„NL” ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

PIENO IR MEDAUS...
Atkelta iš 3 psl.

10 valandai vakaro. Čia per 
115 dienų nunoksta gražiausi 
kviečiai, įsigiję pirmos rūšies 
auksinių grūdų vardą pasaulio' 
parodose. Dar toliau už Grand 
Prairie, už 150 mylių į šiaurę, 
prie Fort Vermilion kviečiai 
užauga ir nunoksta net per 110 
dienų.

Daugiau bus.

TEL. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 

mėsos gaminiai.
Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUSŠTOS KAINOS.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

ii n
ii

VICTOR HARDWARE I
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 | 

SAVININKAI BROLIAI B RASTAUSKAI 8

RAMSAY 
PAINTS^ 
MAKE A H.ŪUSL^

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

*
* *

*

BJ. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
! KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

: PASIRINKIMĄ.
DARBĄ ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extensic*.

CRescent 2279.
: Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
: šeštadieniais — visą dieną.

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

CROSLEY 
RADIO ir TELEVIZIJA 

*

*
C. C. M. DVIRAČIAI

*

*

SEMI-GLOSS 
GLOSS 
FINISHES

PASINAUDOKITE
SPECIALIA VISŲ |

PIRKINIŲ NUOLA1- $
DA, TAIKOMA ’ 
LIETUVIAMS!
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J J. E L LI S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, f ARMAS, GAZOLINO 
STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

VAKARŲ LIETUVIAI GY 
VI IR JUDRŪS.

Crow's Nest Pass, BC. Prieš 
dauigau kaip 4 metus Crow's 
Nest Pass lietuviai susibūrę į 
Kanados Liet. Tarybos skyrių 
ir sudarė judrų vienetą. Pirmų 
jų 2 metų laikotarpy jaunimas 
daugumoj išvyko į Rytus ar 
tęsti mokslus kitur. Dabar kai 
kurioms anglių kasykloms Al
bertoj užsidarius, o ir kitoms 
nepastoviai dirbant, nemaža 
lietuvių šeimų išvyko į Ryt. Ka 
nadą ir KLB Crow's Nest Pass 
apylinkė praretėjo bent pu
siau.

Tačiau ir praretėjus KLB 
Crow's Nest Pass apylinkė yra 
dar gana judri. Ji sugeba su-

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collission
Atlieka visų mašinų visokį remontų: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai). 
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair . Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

GRANDIOZINIS VASAROS LIETUVIŠKOJE VASAROS

HAMILTONO LIETUVIŲ VYSK. M.VALANČIAUS 
ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, š. m. birželio m. 6. d. St. 
Michaels salėje, 213 James St. N., rengia linksmą

g VAKARĄ
C Po meninės dalies, gausi fantais loterija, šokiais ir t. t. 
$ GROS BENNY FERRI ORKESTRAS. VEIKS GAI-
g VINANTIS BUFETAS. Pradžia 6 v. 30 min.. 
§ Mokykla.

rengti pasilinksminimų, susi
rinkimų ir remia bendrus lietu 
vių kultūrinius reikalus.

Balandžio 18 d. Belleove, Al 
bertoje, lietuviai surengė neti
kėtą partiją pp. Onai ir Pranui 
Petravičiams, jų 25 metų vedy 
bų proga. Gražus lietuvių bū
rys pasveikino p. Petravičius 
sidabrinių vestuvių proga, įtei
kė gražią dovaną ir po to padai 
navo ir pasilinksmino, prisimin 
darni jaunas dienas.

Gegužės 2 d. Crowds Nest 
Pass lietuviai surengė išleistu
ves Fernėje, B. C. Balsų šeimai 
išvykstančiai į rytinę Kanadą.i 
Prisiminimui išvykstantiems 
įteikė Crow’s Nest Pas kalnų 
paveikslus, palinkėjo sėkmės ir 
geros ateities. P. B.

KOLONIJOJE,
prie Georgiam Bay, nuo gegu 
žės vidurio prasidėjo vasarna
mių statybos. Daugiau staty
boje nusimanantieji dirbasi pa
tys, o kiti tariasi su rangovu. 
Pirmam vasarnamiui, šį pava
sarį, elektros įvadus padarė 
Juškevičius.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Toronte, St. Andrew's Church, 
Carlton ir Jarvis gatvių kampe, 
birželio 7 d. 9 vai. ryto.

Dr. M. Kavolis.

BALIUS
Pirmą kartą šiais metais To 

ronto Jūrų skautės vėl turės sa 
vo tradicinį šokių vakarą pui
kiame Palace Pier, šeštadienį, 
birželio 13 d.

Gros Palace Pier 15 žm. or
kestras ; veiks palace Pier bu
fetas su visokiais gėrimais. Įė 
jimo kaina nepakelta! Išnau
dokite šią retą progą praleisti 
vakarą tikrai puošnioje aplin
koje. Staliukus galima iš anks 
to užsisakyti pas jūrų skautes 
p. Ropienę, tel. MU 7764 ir p. 
Skukauskienę JU 7880.
Toronto jūrų skaučių bičiulių 

būrelis.

Jie yra įtaisyti apsipirkimui 
krautuvėse, kai tuo tarpu dau
gumas kas valandą įmeta po 
„nikelį" ir tuo pačiu užima 
atvykusiai šeimininkei taip 
brangią vietą. Sekmadieniais, 
šventadieniais ir po 6 vai. v. 
mašinų laikymas yra laisvas.

TAUTOS FONDUI.
Nuo 1953 m. kovo 1 d. iki 

gegužės 1 d. žemiau išvardinti 
tautiečiai, įsigydami Lietuvio 
Pasus ir kvituojamųjų ženklų, 
aukojo TF: V. Žalnieriūnas 
5,00 dol.; C. ir B. Ereliai 4,50 
dol.; Stp. Dramantas 3,00 dol.; 
J. Lėveris 2,75 dol.; R. Bart
kus 2,25 dol.; J. Šernas, J. Stun 
gevičius, F. Krivinskas ir R. 
Ramanauskaitė po 2,00 dol. 
Aukojusių mažiau 2,00 dol. dėl 
vietos stokos negalėjome pa
skelbti. Viso aukų gauta 51,00 
dol. Aukojusiems šia proga 
reiškiame mūsų nuoširdžią pa-

ŽINIAI 
solidarumą! 
protesto demonstra

HAMILTONO LIETUVIŲ
lietuvišką 
junkimės į 
cijos eiles!

KLB Hamiltono Anylinkės 
Valdyba.

VYSK. M. VALANČIAUS
Hamiltono šeštadieninė mokyk 
ia šį šeštadienį, birželio 6 d. 
St. Michael salėje rengia links- dėką, 
mą vakarą su programa, kurią 
atliks mokyklos mokiniai. Po 
programos smagūs šokiai. Pra 
ažia 6 vai. 30 min.
IŠ T. FONDO HAMILTONO 
sk. valdybos pasitarukė O. Čerš 
kūtė. Į jos vietą, sk. vedėjas 
St. Bakšys, pakvietė S. Bogus 
lauskienę.

LIETUVIŲ DIENOS 
KANADOJE

datą, KLB Hamiltono valdyba, 
Montrealio pageidavimu grei
čiausiai nukels į rugsėjo mėn. 
5—6 dd. Jau daugelis lietu
vių sutiko šioje Kanados lietu 
vių šventėje dalyvauti, o kitos 
(Windsor.) pasiūlydamos net 
finansinę praamą! Winnipegas, 
Edmontonas, Sault Ste Marie, 
dėl didelio nuotolio organizuo
tai šventėje dalyvauti atsisakė, 
tačiau rengėjams palinkėjo 
sėkmės tokiame kilniame jų 
tiksle,

„THE HAMILTON 
SPECTATOR"

įdėjo HL choro „Rūta" krikš
tynų nuotrauką.

STUDENTŲ KVARTETO 
KONCERTAS

sutraukė per 200 klausytojų.
Kvartetas daugiausiai dai

navo Tėvynėje girdėtas dainas. 
Solo partijas atliko A. Paulio 
nis ir Ant. Peškys, kurie taip 
pat giedojo bažnyčioje. Kbr.
HAMILTONO JUDĖJIMO 

INSPEKTORIUS
A, O, Jackson praneša, kad 
lengvosios mašinos, prie stab 
dymo skaitliukų (parking me
ter) toje pačioje vietoje gali
mą laikyti tik vieną valandą.

Birželio trėmimų minėjimas 
Jungiamas bendras visų pabal 
tiečių š. m. birželio mėn. 14 d. 
šia tvarka:

Pamaldos įvyksta lietuvių 
bažnyčioje 58 Dundurn St., 
N. Pamaldų pradžia 10 vai., 
baigiasi 11,30 vai. Tuojau po 
pamaldų visi rikiuojamės gat 
vėje demostracijoms. Demons 
tracijų eisena nešina vėliavom, 
plakatais ir šūkiais pajuda nuo 
bažnyčios lygiai 12 vai. Čia 
atžygiuoja estų ir latvių gru
pės, kurios prisijungia prie lie 
tuvių. Bendra kolona eina 
Ging gatve į rytus iki Gore 
Park prie Mac Donald pamink
lo. Čia įvyks trumpos kalbos 
ir bus padėti vainikai. Nuo pa 
minklo tiesiai einama į Royal 
Connaught Hotel Cristal sa
lę minėjimo. Pats minėjimas 
bus trumpas, kad ilgai nebevar 
gintų po demonstracijos.

Nuoširdžiai prašome visus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
demonstracijos eisenoj ir minė 
jime. Moterys prašomos pasi 
puošti tautiniais rūbais. Kuo 
didesnis skaičius žygiuosim — 
tuo didesnį įspūdį padarysim 
kanadiečiams. Mūsų protestas 
prieš bolševikinį terorą vykdo 
mą Lietuvoje ir visam Pąbalty 
turi efektingai nuskambėti. 
Tad visi iki vieno parodykim 
savo vieningą nusistatymą ir

PARDUODAMI NAMAI
Visose miesto dalyse 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu Įmokėjimu nuo 2500 
—3000 dol. Mielai Jums pa
rodysiu ir suteiksiu daugiau 

informacijų.
A. TAMULAITIS 

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.

Visi

TF A. Kanadoje Hamiltno sk.
KLB HAMILTONO 

VALDYBOS 
surengtas šokių vakaras, nesu
traukė didelio hamiltoniečių 
skaičiaus. Nežiūrint to, Šal
pos Fondo turtinga loterija 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Pelno iš jos gauta apie 120 dol.

Atrodo, kad Hamiltonas, įsi 
steigus Šalpos Fondui, kaip ir 
TF suriktomis aukomis, taip 
ir vargšų šelpime, užims pir
maujančią vietą Kanadoje: per 
nepilnus du mėnesius ŠF kaso-

je, neskaitant vietinių išmokė
jimų, jau turima per 170 dol.

Taip pat, tenka priminti, kad 
HLKM D-jos skyrius, į Vokie 
tiją, š. m. balandžio mėn. 20 
d. pasiuntė avalynės, rūbų per 
1920 svarų ir pinigais — 130 
dol. ' ,,

ANTANAS GURECKAS 
PIRKO NAMUS

Hamiltono lietuvių kolonijo
je priskaitoma apie 150 namų 
savininkų. Antano Gurecko 
nupirkti namai yra moderniš- 
kiausi ir brangiausi (350 Aber 
deen St.) Pirkėjas yra naujas 
kanadietis; darbštus vikinas; 
moka taupyti ir dvigubai dirb
ti, nepavargti. Alg. G-nis.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR" 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, varidens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. J U O Z A P A I T I S

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

T oronto

DĖMESIO! 
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ar perstatau: 

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

sų paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

srovės motorus.
Be to, apimu namus pilnam 
instaliavimui ar pakeitimui 
srovės, duodu techniškus 

patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

190 Wright Ave., Toronto.

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kirsonis V. Morkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)—TORONTO.

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REĄLTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE 
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausim!

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
T MŪSŲ ATSTOVĄ

V, PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONAHCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 ;

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMPICKAS

Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- 

mui iki dvejų metų.
Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis: 

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

John J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDĄ TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD, VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

DĖMESIO!
Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati

daryta valymo, prosinimo įmonė.
ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS.

Rūbai išprosijami tuojau (palaukus) 
Rūbai priimami ir pristatomi į namus.

Skambinti: MU 2263 
2763 DUNDAS W. TORONTO, 

(prie Indian Rd. crs.) 
Savininkas Br. NORKUS.

F. N. Prebble

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-, 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

REAL ESTATE

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
SAVYBES: KOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, F AR
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVĮ

PARDAVĖJĄ:

' J.Rukšą
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193
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MOKTIrEAL
MONTREALIO LIETUVIAI LAIMĖJO ŠOKIUS.

Sekmadienį Gesu Hali įvyko 
konkursinis šokių festivalis, ku 
riame pasirodė indėnai, škotai, 
ukrainiečiai, graikai, čekai, Ka 
nados prancūzai ir anglai, veng 
rai, japonai, bretonai, vokiečiai 
ir lietuviai su savo liaudies šo
kiais. Šokių vertintojai pirmą 
premiją įteikė vokiečiams už 
švabų šokius, antrą premiją ga 
vo ukrainiečiai, trečią lietuviai 
ir 4 bretonai.

Galima sakyti, kad šiame 
festivalyje pakartoti tie patys 
šokiai, kurie buvo parodyti Fo 
rūme kardinolo garbei.

Lietuivai ir šį kartą šoko ma
lūną, kuris p. Kibirkščio gerai 
sukomponuotas dinamikos tiks 
lams ir ta prasme daro labai ge 
tą įspūdį, tiktai šokio išbaigi
mui reikia didesnės šlifuotės, 
tobulesnio išbaigimo, kad dau
giau šokis jaustųsi 
Lietuvių grupė bendrai imant, 
atrodė visai gerai, o savo eks
presija, gal, buvo visai pirmoje 
vietoje. Trečia vieta pelnyta 
su kaupu.

Antroje daly buvo rodomi 
modernieji ir salioniniai šokiai. 
Čia pasirodė Castella studija su 
Samba, Tango; negrai su Ste
pu, japonės su specifiniais jo- 
ponų šokiais ir lietuvaitė Jonė 
Kvietytė su savo basakojėmis. 
Savo srity J. Kvetytės istudija 
buvo tikrai savaiminga ir nau 
joviška. Ypač mechaniškai ori 
ginalus buvo pirmasis šokis, 
vaizduojąs robotinius pudesius. 
Tos pačios 4 studijos mokinės 
išpildė ir Dvožako muzikai pri 
taikytą basokojų šokį. P. Jo
nė Kvietytė laimėjo vienintelę 
šiam skyriui duotą premiją. Tai 
buvo teisingas sprendimas, kai 
dėl pirmosios premijos tenka 
labai susvyruoti, ypač, kad tie 
švabų šokiai daugiau panašūs 
į kovą, muštynes, pasispardy- . 
mą, bet ne į šakius. Brutalu
mas kažkaip, gal švabams ir bū 
dingas, bet ne šokiui.

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Montrealio Apylinkės 
tos Fondo skyriaus steigimo 
reikalu visos organizacijos pra 
šomos atsiųsti, kaip buvo su
tarta organizacijų pirmininkų 
susirinkime, savo kandidatus į 
posėdį, įvykstantį A. V. para
pijos bibliotekoje, birželio m. 
6 d. 8 vai. vakare.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIŲ AKADEMINIO 

SAMBŪRIO
susirinkime dr. H. Nagys skai
tė paskaitą tema Impresioniz
mas literatūroje. Paskaita bu
vo nepaprastai įdomi ir labai 
vaizdžiai pertiekta, pailiustruo
jant Hamsuno, Rilkės ir kitų 
kūrybos pavyzdžiais. Iš lietu
vių rašytojų buvo cituotas Ma 
rius Katiliškis ir Jankus. Pas
kaitoje buvo nagrinėjamas im 
presionistinis ir impresionistas 
rašytojas, lyginant visa tai su 
tos epochos teptuko meninin
kais. Po paskaitos H. Nagio 
buvo suruoštas literatūrinis
K-'J —JXK - XX--------- XK=>

Tau-

quizz iš lietuvių poezijos, kurį 
laimėjo B. Pūkelevičių, bet 
dovaną — laimėtą knygą perlei 
do antrąjam iš eilės daugiausiai 
taškų surinkusiam L. Baraus
kui. J. C.

MIESTAS PASIPUOŠĖ 
KARŪNAVIMO 

IŠKILMĖMS
Elzbietos karūnavimo D. Bri 

tanijos karaliene iškilmėms 
Montrealo miestas pasipuošė ir 
tam tikslui išleido 6.750 dole
rių. Deminijos skvere pastat 
ta 40 stulpų po 30 pėdų augš- 
čio, ant kurių pakabintos po 
12 pėdų ilgio vėliavos. Flet
cher's Field pastatytos kariuo
menės paradui stebėti estrados.

Mieste visos gatvės, vitrinos, 
namų fasadai papuošti vėliavo 
mis, kraūnavimo vaizdais, kara 
leinės paveikslais. Didieji na
mai ir įstaigos papuoštos ypa
tingai iškilmingai ir ištaigiai.

PRIEŠVEDYBINĖS 
STAIGMENOS

Inž. Jonui Paškevičiui drau
gai suruošė priešvedybinę staig 
meną, kurios metu apdovanojo 
ir palinkėjo laimingo gyveni
mo.

P. A. Stravinskaitei šešt. su
ruoštas gražus mergvakaris 
su dovanomis ir palyda į nau
ją gyvenimą.

Elvyrai Tamošiūnaitei, H. Ši 
monelienės ir D. Tamošiūnie
nės iniciatyvaa pp. Juškevičių 
bute, buvo suruošta priešvedy- 
binė staigmena, kurioje dalyva 
vo per 50 asmenų. Buvo daug 
dovanų ir linkėjimų.

NELAIMĖS IR LIGOS
Antanas Riauba autokatas— 

trofoje sulaužė koją ir <1 savai
tes gulėjo ligoninėje. Dabar 
sugipsuota koja guli namie.

Susirgo p. Stankaitienė, ku
ri skiriama ligoninėn, 
riai numatoma operacija.

P. Vienožinskaitė-Adamonie 
nė sunegalavusi ir patikrinta 
sveikata. Išvyksta poilsio.

Pp. Kazlauskų dukrelei Ni
jolei bežaidžiant aikštėje nu
laužta kairė ranka. Gydoma na 
mie.

J. Parojus iš gydytojų gavo 
3 savaičių sveikatai sustiprin
ti poilsio atostogas.

H. Adamoniui padaryta ton 
žilų operacija.
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO.

Vilasaliečių pp. Pocauskų 
šeima susilaukė pirmgimio sū
naus. Naujagimis sveikas, o 
tėvai laimingi.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį, AV parapijoje 

situokė Birutė Adomaitytė
Adomu Jocu. Vestuvės buvo 
labai gražios. Po šliūbo buvo 
šauni puota, kurioje dalyvavo 
gražus būrys tautiečių.

Vaišių salėje jaunieji buvo 
sutikai p. Žemaitienės ir Pov. 
Joco. Vestuvėse dalyvavo pp. 
Griciūnai iš Bostono ir VI. Jo 
cas su žmona, p. Dambrauskas 
ir A. Pamerytė iš Toronto.

LANKĖSI MONTREALY
Tarnybos reikalais vykda

mas iš Ottawos į Halifax's, 
kaip valstybės tarnyboje dir
bąs inžinierius A. Paškevičius, 
pereitą savaitę lankėsi Mont- 
realy ir ta proga pasinaudojo 
pažiūrėti pp. Motuzų rodamų 
Lietuvos ir lietuviškų filmų.

Praeitą savaitgalį iš Noran-

su 
su

REIKALINGA vedusių pora 
namų ruošai, krikščioniškoje 
šeimoje, moteris virėja, vyras 
įvairiems namų darbams. Ge 
ras atlyginimas. Pageidauja
mos rekomedacijos. Skam

binti FI 5439.

POSVGTIffiU

DOlOGUtm

Veda sktn. inž. J. Bulota

.NERINGOS“ SKAUČIŲ TUNTO STOVYKLA
spausdintą laikraštėlį „Gaire
lė“. Šv. Jurgio šventei skir
tas Nr. 6 yra pasipuošęs gra
žiais spaustuvėje spausdintais 
viršeliais. Turinyje yra daug 
juantviškos nuotaikos rašinių, 
kelionės į Romą įspūdžiai, le
gendos, A. Daudet — Paskuti 
nioji Pamoka, vertimas iš pran 
cūzų kalbos ir apstu kronikos 
iš Aušros tunto gyvenimo. 
ŽODIS JŪRŲ SKAUTAMS.

„Skautų Aido“ Nr. 5 atspaus 
dintas Lietuvių Jūrininkų S- 
gos užsienyje centro valdybos 
nuoširdus atsakymas į L. S. B. 
Jūrų Skautų Sk. Vedėjo sveiki 
nimą Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės proga. Laiške ra
šoma:

„Lietuvių Jūrininkų Sąjun
ga visuomet žavėjosi nenuilsta 
iria Jūros Skautų veikla dar lais 
voje mūsų Tėvynėje ir su pasi
gėrėjimu seka uolų skiepijimą 
jūros meilės ir jūrinės kultūros 
lietuvių jaunuolių tarpe trem
tyje. Šio darbo vaisiai yra ne
paprastai ryškiai matomi atsi
minus, kad didžioji lietuvių jū- 
rinikų dalis pasidarė jūrinin
kais todėl, kad pirma yra buvę 
jūros skautais. Tad mūsų troš
kimas yra matyti Jus, mielieji 
jūros skautai, ir toliau budint 
Tėvynės Jūros sargyboje, o 
mes visuomet esame pasiruošę 
su Jumis bendradarbiauti ir ran 
ka rankon eiti visur ir visuo
met, kur bus reikalinga dirbti 
ii kovoti dėl laisvos Lietuvos 
ir laisvo lietuviško pajūrio.

Tad budėkime ir laukime 
gero vėjo!“

Laišką pasirašė LJSU Cent
ro V-bos pirmin. Romanas Vii 
činskas ir sekr. Mykolas Slap- 
šys.

Stovyklavimas yra neatski
riama skautavimo dalis. Sto 
vykioj yra pritaikoma ir išgyve 
venama tai, ką per metus skau
tė sueigose išmoksta. Stovyk 
loj mergaitė pažįsta, ką reiškia 
„skautė gamtos draugė“, sto
vykloj jį įsisąmonina, kad 
„Skautė — sesė kitai skautei“. 
Ten ji išmoksta būti punktuali, 
drausminga ir savarankiška; 
tik ten ji pajunta, kas tai yra 
gyventi po atviru dangum. Ne
įmanoma žodžiais išreikšti, 
kiek daug duoda mergaitei sto 
vykia — reikia pastovyklauti, 
kad tai išgyventume ir supras
tume.

„Neringos“ skaučių tunto 
stovykla įvyks nuo 8. 7. 53. iki 
19. 7. 53, St. Emile, Lauren- 
tian kalnuose (ten pat, kur per
nai). Stovyklos mokestis 10 
dol. Stovyklauti kviečiamos vi
sos mergaitės nuo 6 iki 17 me
tų. Stovyklai vadovaus sktn. 
Ir. Lukoševičienė, mankštą pra 
vesti sutiko šokėja Birutė Vait 
kūnaitė. Mieli tėveliai, sudary 
kim sąlygas ir leiskim savo dūk 
t oms bent 12 dienų palikti mies 
to dulkes, atsigauti tyram ore 
ir svarbiausia sustpirėti lietu
viška dvasia — pabūti lietuvai 
čių būry.

Norinčios stovyklon vykti už 
siregistruoja pas vienetų vado
vus, Aušros Vartų parapijoj, ■ 
pas p. Kęsgailą ■—■ HE 5956 ar 
pas sktn. Ir. Lukoševičienę, su 
mokėdamos stovyklos mokestį 
iki 28 birželio, 53.

Smulkesnės informacijos bus 
duodamos sekančiuose nume
riuose. Tuntininkė.

ĮDOMI GAIRELĖ.
Aušros tuntas Diepholze, Vo 

kietijoje, leidžia rotatorium :

VIENUOLIAI 
PRANCIŠKONAI

Torontan jau atvyko. Jie tu 
ri įgaliojimus iš Romos, o iš vie 
tinio arkivyskupo gavo visus 
leidimus, steigia naują parapi
ją ir pradeda statyti naują baž 
nyčią. Jų viršininkas yra kun. 
B. Grauslys.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS

metinis suvažiavimas įvyko ge 
gūžės 3 0d. parapijos kleboni
joje.

DAINOS GRUPĖS 
SUSIRINKIMAS

paskirtas šį šeštad., birž. 6 d., 
4 v. po pietų p. Sližienės bute, 
53 Hewitt Ave.
BIRŽIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Birželio 12 d. 8 v. v. Lietu
vių Namuose, įvyks biržiečių 
susirinkimas. Tikslas — iš
rinkti klubo valdybą, padėti na 
riams materialiai ir palaikyti 
artimus santykius su Ameri
koj esančių biržiečių klubais. 
Maloniai kviečiame biržiečius 
ir prijaučiančius atvykti į susi 
rinkimą. L. V-ba.

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

įvykęs gegužės 1 7d. Liet. Na 
muose aptarė technikinius klau 
simus, ryšyje su ruošiamu š. 
m. liepos mėn. 4 d. Tautinės s- 
gos skyrių atstovų suvažiavi
mu Toronte.

Į suvažiavimą išrinkti atsto
vai : p: Jurkevičienė, K. Ka
lendra, A. Kiršonis, A. Kuolas 
ir J. Paršeliūnas. Iki šiol T. S. 
skyriai yra susiorganizavę 
Montrealy, Toronte ir Wellan

■de. Centro Valdybos pareigas 
eina Montrealio skyrius. L.

Pagaliau sekė ilgos ir links
mos vaišės, paįvairinamos šo
kiais.
GĖLIŲ BALIUS TORONTE! 
1953 m. birželio mėn. 6d., šeš 
tadieriį, UNF didžiojoje salė
je (297 College St.). Žydin
čios gėlės, puiki muzika, atsi
gaivinimui bufetas. Pradžia 8 
vai. vakare.

Tamstos atsilankymas — au 
ka vargstančiam. „Caritas“ 
TORONTO KREDITO KO 
OPERATYVO „PARAMA“ 
viešas parengimas įvyks 1953 
m. birželio 6 d., šeštadienį, tiks 
lu supažindinti Toronto lietu
vių visuomenę su savo veikla 
ir pabrėžti neabejotiną ekono
minę naudą, kuri teikiama sa
vo nariams. Be to, bus suda
romas fondas iš Kanados Kre
dito kooperatyvų veiklos. Sve 
čiai ir nariai prašomi skaitlin
gai atsilankyti. Pradžia 8 vv. 
Lietuvių Namuose, 235 Ossing 
ton Avė, Toronto. Veiks tur
tingas bufetas. Įėjimas laisvas. 
Toronto L.K. Koop. „Parama“.

NAUJAS LIETUVIS 
DAKTARAS.

P. J. Mališka, studijavęs 
Montrealio universitete odon
tologiją, jau baigė universitetą 
ir birželio 3 dieną gauna dantų 
gydytojo diplomą. Tai bus pir
masis naujas ateivis, išėjęs Ka
nados unversitete odontologiją 
ir bene iš viso prmasis lietuvis 
dantų gydytojas Kanadoje.

KILS DUONOS KAINA?
Kanados kviečių komisija 

paskelbė kelianti kviečių kai
ną vienam bušeliui 25 centais. 
Buvo bušelio kaina 1 dol. 80 
et., dabar bus 2,05 et. Dėl to 
manoma pakils kiek duonos kai 
na.

BUS DAUGIAU 
SUTUOKTUVIŲ 
Velykų jaunimo poravi- 
vyksta gana intensingai.

TRAlįZ

VESTUVĖS, GRUPĖS,
PORTRETAI

Namuose ir studijoje.
72 St. CATHERINE E., 
Montreal, HA 0491.

<s

Dr.E. Andr ukaitis B
9S6 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

kęs savo mašina, pas savo se
serį p. Rūgytę, kuri gyvena Vii 
le Lasalle.

AV PARAPIJOS 
VAKARIENĖJE

dalyvavo apie 200 asmenų. Baž 
nyčios statybai likę apie 200 
dol.

Matilda ir E. Černiai sušilau 
kė antro sūnaus. Adelė ir A. 
Stankūs susilaukė dukters. Mar 
garėta i rA. Rokai susilaukė 
dvynukų — sūnaus ir dukters. 
Visi patenkinti šeimos ^didė
jimu.

MIESTAS STATYS 
AUTOSKAITLIUKUS

Automobiliai už pastovėji- 
mą, kuris gali trukti ligi 2 va
landų, už kiekvieną pusvalan
dį turės mokėti 5 centus.

Po 
masis 
Kas savaitę vis tuokiasi kelios 
poros.

Šią savaitę, šeštadienį, AV 
parapijos bažnyčioje bus su
tuoktuvės žinomų tautiečių — 
p. A. Stravinskaitės ir p. J. Paš 
kevičius. Šliubo metu giedos 
op. sol. E. Kardelienė ir para 
pijos choras, vedamas p. Pieši- 
nos. Netrukus tuokiasi Ade
lė Gatautytė su anglų tautybės 
montrealiečiu.
kevičius. Šlubo metu giedos 
311 MIESTO SUKAKTUVĖS

Prieš 311 metų Chomdey 
Maisonneuvue nugalėjo Iroquo 
is indėnus ir įsteigė Montrealio 
miestą. Šias sukaktuves Mont 
realio miesto savivaldybė pa
žymėjo Place d‘Arrnę^ aikštėje 
speciale iškilme, ties Maison
neuvue paminklu.

BALETAS FORUME
Birželio 4, 5 ir 6 dienomis 

gastroliuos Londono Festival 
Baletas.

JAROŠEKO KVARTETO 
KONCERTAS

žmonių neperdaug sutraukė 
(apie 200). Seniai pažįstami 
„studentai“ Jarošekas, Paulio 
nis, Dargis ir Peškys po ilgos 
pertraukos vėl pasirodė sceno 
je, šį sykį visi frakuoti, bet su 
žymia laiko anspauda. Jų išpil 
dytos pirmoj daly, lietuviškos 
dainelės nesudarė ypatingo įs
pūdžio, tik Paulionio ir Peškio 
solo parodė jų balsų koloritus, 
pirmojo kaip ekstra žemos ska 
lės boso, o antrojo kaip augš- 
tos skalės tenoro. Kvartetui 
geriau sekėsi lengvojo žanro 
nelietuviškų autorių tangai, a 
la Šabaniauskas.

Protarpiais poetas Kastytis 
paskaitė savo kūrybos skicus, 
parodydamas pro kreivą veid
rodį vietos lietuvių gyvenimą.

L.
SLA SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, birželio 7 d., 
12 vai. šaukiamas 123 Montre
alio SLA kuopos susirinkimas 
377 Willibrord. Nariai prašo
mi taip pat atsilankyti.

LANKĖSI JAV
P. Vaicekauskienė su sūnum 

aplankė Amtrikoje savo drau
gus ir pažįstamus, taip pat ap
lankė daug įdomių vietovių, 
kaip Conney Island“ ir tt., iš 
kur parsivežė daug įspūdžių.

Es.
AUTOMOBILIŲ 

VAGYSTĖS
Daugumas automobilių va

gysčių išaiškinamos ir vagys su 
randami. Taip pernai buvo su 
gauti 265 suaugę ir 229 jauni 
vagys ir jų pavogti automobi
liai grąžinti savininkams, bet 
vogimai pasiekė 5 milionų dole 
rių sumą.

KLB TORONTO APYLIN 
KĖS VALDYBOS

pranešimas apie gegužės 31 d. 
visuotinį susirinkimą,_ rašytas 
gegužės 24 d., išsiųstas gegu
žės 26 d. „NL“ redakciją pa
siekė geg. 27 d., kai gegužės 
26 d. laikraštis buvo jau išsiųs
tas, — todėl negalėjo būti pa
skelbtas. Kodėl vėluojamas pra 
nešimas, tegul išaiškina pati 
valdyba.

PASVEIKINS KARALIENĘ
Toronte yra sudarytas Tarp 

tautinis Komitetas, į kurį eina 
ir lietuvių atstovas. Komitetas 
pasiėmė pareigą tinkamai pa
gerbti karalienę Elzbietą II, jos 
karūnavimo dienos proga. Per 
Kanados Gen. Gubernatorių 
komitetas yra išsiuntęs karalie 
nei sveikinimą. L.

SLA 236 KUOPOS 
NARIAMS.

Šiuo primenama visiems na
riams, kad birželio, liepos, rug 
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais, su 
sirinkimai perkeliami iš sekma 
dienių į pirmadieniu® ir įvyks 
nene antrą sekmadienį po pir- 
ne antrą sekmadienį po pir
mo.

Sekantis susirinkimas įvyks, 
birželio 15 d. Lietuvių Namuo
se. 7,30 vai. v. Visi nariai pra
šomi dalyvauti ir, svarbiausia 
neapleisti per ilgai nario mokes 
čių. O. I.

„ŠOKOLADINIS 
KAREIVĖLIS“.

Po ilgesnės pertraukos, Čika 
gos „Pirmyn“ choras, vadovau 
jamas p. K. Steponavičiaus, 
spalio 10 d. žada vėl aplankyti 
kanadiečius Ijetuvius Toronte 
ir, šį kartą, suteikti malonių 
porą valandų pastatant operetę 
„Šokoladinis Kareivėlis“.

Žymėtina, kad operetėje dai
nuos ir Metropolitan op. sol. 
Algis Brazys.

Operetė bus statoma Eątono 
auditorijoje. Kviečiama ir glo
bojama K. L. M. B-nės Toron
to Apylinkės. Kor.

PADĖKA.
„Studentų Kvartetui“, vąd, 

Liudo Jarošeko, už suteiktą to 
rontiečiams progą pasigėrėti 
dainos menu, nuoširdžiai dėko
ja.

KLB Toronto ap. Valdyba.

Dr. A. V AL ADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

:: Užeik ir pailsėsi klausydamas „Trimito“ orkestro

I
 KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ

Lietuvių Namų alučiuose ir ŠOKIUOSE nuo 8 yv
Įėjimas tik 25 et. TL N jurtai. 8
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Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybes per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvi! interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITĖS
932 Dunda? West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

Margis Vaistinė
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS 

19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt.
Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m.

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaigą
TORONTE.

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont.
Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543.
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