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KANADOS MINISTERIŲ PIRMININKAS 
ST.' LAURENT, 

laimėjęs naujus rinkimus.

Pasaulinė įvykių savaitė

PASIKORĖ LIETUVIS AŽUBALIO FARMOJE
Lietuvio Ažubalio farma yra 

Ontario ežero pakrantėje, į ry
tus nuo Port Burwell mieste
lio, Bayham kaimo ribose. To
je farmoje dirbo Leonas Sace- 
vičius, 40 metų amžiaus trem
tinys, atvykęs į Kanadą 1951 
m. rugpjūčio 4 d. Jo žmona Ii 
ko Lietuvoje.

Lavono apžiūrinėtojas kons
tatavo, kad nusižudymas įvy
kęs rugpjūčio 2 dieną. Vals
tybės prokuratūros ir krirnina 
hnės policijos organai rado pa 
sikorusio kišenėse du raštelius, 
surašytus jo ranka lietuvių kai 
boję ir jo pasirašytus. Viena
me iš tų laiškų velionis pareiš
kia, kad jis pasidarąg^sau galą 
dėl susipynusios meilės su E. 
Ažubaliene (trijų vaikų moti

na) . Antrame rašte, kuris yra 
datuotas rugpjūčio 1 dieną, L. 
S. pareiškia2 kad jis palieka vi
są savo nedidelį turtą, įskai
tant ir jam Ažubalio dar nesu
mokėtą skolą už trijų mėnesių 
darbą farmoje, Elzbietai Ažu- 
balienei. (Ji jo turto paveldėti 
negalės, nes testamentas nėra 
surašytas Ontario įstatymais 
numatytoje formoje).

I.. S. buvo pašarvotas laido
tuvių namuose Tillsonburge, 
kur už jo vėlę buvo atlaikytos 
pamaldos rugpjūčio 4 dieną. 
Laidotuvių apeigas atliko Rev. 
Fr. W. G. Smith, iš Port Bur
well. Palaidotas Šv. Marijos 
Rymo Katalikų kapinėse Til
lsonburge.

Jonas J. Juškaitis.

Vienas įdomiausių ir svar
biausių mums praėjusios savai 
tės politinių įvykių, buvo 
KANADOS PARLAMENTO 

RINKIMAI
Nors jau daug kartų buvo 

skelbta, kad „jau metas keisti“ 
politiką, tačiau ši politika tebe 
lieka pastovi ir nekintama ir jai 
tebevadovauja Liberalų (L) 
partijos dauguma. Ir šiuose 
rinkimuose Liberalai gavo ab
soliutinę daugumą — 171 vie
tą prieš 94 visti kitų partijų 
(žiūrėk rinkimų duomenų len 
telę, atskirai dedamą).

Vis dėlto tūlas paslinkimas 
į „jau metas keisti“ yra pasi
reiškęs, nes Liberalai, palygi
nus su 1949 metui rinkimų duo 
menimis, yra netekę 22 vietų, 
kurias pasidalino Progresyvie
ji Konservatoriai (PC) ir so
cialdemokratai (CCF). Pro
porcingai turėtoms vietoms 
šiuose rinkimuose

DAUGIAUSIA LAIMĖJO 
SOCIALDEMOKRATAI, 

nes vietoje 13 turėtų vietų da
bar yra gavę 23 vietas, taigi — 
beveik dvigubai. Žymiai yra 
laimėjusi ir socialinio kredito 
(SC) partija, nes vietoje 10- 
ties dabar gavo 15 vietų, o Kon 
servatoriai vietoje turėtų 41 
vietų gavo 50.

Kas įdomiausia, tai kad ko
munistai (LPP) ,nors šiemet 
išstatė visą 100 kandidatų ir ga 
vo teisę agituoti per valstybinį 
radijo aparatą, kuo ir pasinau
dojo, vis dėlto šiuose rinkimuo 
se
KOMUNISTAI DRAUGIAU

SIA PRALAIMĖJO.
Jie ne tik negavo nė vienos 

vietos, bet jų vadas Tim Buck 
taip skandalingai pralaimėjo, 
kad net prakišo ir užstatą, nes 
nesurinko ir minimumo balsų, 
nors per CBC radiją ir mitin
guose agitavo išsijuosęs. . . 
Tai taip išpūstai komunistai

Nfld Pei NS NB Que 
LIB 7 3 10 7 66
PC — 1 1 3 4
CCF — — 1 — —
SC — — — — —
IND — — — — 3
L LIB — — — — 2
LLAB — — —— — —
Viso 7 4 12 10 75 

giraisi masių jiems pritarimu.
Rinkimų vaisiams paaiškė

jus, rugp. 10 d. vakare, 22 v. 
15 min., į Kanados gyvento
jus prakalbėjo Liberalų lyde
ris ir dabartinis ministerių pir 
mininkas Louis St. Laurent, 
kuris šiauriniame Quobece su 
rinko rekordinį balsų skaičių 
— per 20.000.
ST. LAURENT KALBĖJO 

LABAI SANTŪRIAI.
Jis pasidžiaugė demokrati

nės srovės laimėjimu ir Kana 
dos piliečius patikino, kad par 
lamento dauguma ir toliau rū 
pinsis jų gerove ir Kanados 
gyvenimo progresu. Būdin
ga, kad pirma jis kalbėjo pran 
cūziškai irpaskui angliškai.

Galima dar pastebėti, kad 
Saskatchevane vyrauja social 
demokratai, Albertoje — So
cialinio kredito partija, Quo 
beke ir Ontario — Liberalai 
ir Konservatoriai beveik vie
noje Ontario provincijoje — 
32 iš 50.

Visokiu atveju šiame parla 
mente opazicija neturės le
miamos reikšmės, nes Liberai 
lai turi didelę persvarą. O 
pagal šita, galima spėti, kad 
Kanados gyvenimas tebeis 
jau nusistovėjusiu keliu.

Praėjusią savaitę
KORĖJOJE PRADĖTAS 
BELAISVIŲ KEITIMAS.
Drauge' paaiškėjo ir tūlos 

paslaptys. Kaip jau galima 
buvo spėti, komunistai Korė
joje ir Kinijoje elgiasi taip 
pat, kaip ir Europoje. Pasiro 
dė, kad dešimtys tūkstančių 
patekusių į komunistų nelais
vę karių išmarinti badu, šal
čiu ir ligomis, nes komunis
tai belaisvių visiškai negydė, 
neaprengė ir nemaitino bent 
kiek žmoniškai. Todėl šiauri 
nėję Korėjoje, Mandžiūrijoje 
ir Kinijoje yra

SUDARYTI NAUJI 
KATYNAI.

KANADOS PARLAMENTO RINKIMŲ DUOMENYS
ir palyginimas jų 1953 ir 1949
Ont Man Sask Aha BC

52 8 5 4 8
32 3 1 2 3
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— — — 11 4
—— — — —
— — . — — —

1 1,1 ’ ■■ •' >■ "■ ■ ■■ ' ■
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Y-NW 1953 m. 1949 m

2 171 193
__ . 50 41
._ _ 23 13
—— 15 10
_____ 3 4
■ l R 2 1

1 0
2 265 262

Belaisviai grįžta išbadėję, 
nuplyšę, su nušaldytomis ga
lūnėmis ir dauguma jų ligonys, 
kurie pasikeitimo punkte mirs 
ta. Dar kartą įsitikins visa 
žmonija, kad komunistai yra 
nežmoniški — tiesiog liguisti 
kriminalistai, neturį nei sąži
nės ,nei jokio nelaimingiems 
žmonėms pasigailėjimo.

Taipgi aiškėja, kad belais- 
vių dalies komunistai negraži 
na, nes jie esą nuteisti kalėti 
po kelis metus. . . Tai naujas 
dar triukas. Už tai kad Ame 
tikos karo belaisviai nesutiko, 
ir kankinami, pasirašyti, kad 
jie nenori grįžti į JAV, tai jie 
už tai nuteisti, „kaip nepaklus 
nūs“. ..

JAV karo vadovybė dėl to 
yra susirūpinusi, nes tai jau 
yja laužymas karo paliaubų są 
lygų, Pagal kuriuos visi karo 
belaisviai, kurie tiktai pareis 
kia norą grįžti, turi būti grą 
žinti.

Svarbus praėjusios savaitės 
politinis įvykis yra
AMERIKOS SUTARTIS SU 

PIETINE KORĖJA, 
kurią sudarė specialiai ten nu 
vykęs JAV sekretorius F. 
Dulles. JAV su P. Korėja pa 
sirašė savitarpinės pagalbos 
sutartį, kuria įsipareigojo ka
riauti už P. Korėją, jeigu ją 
užpultų komunistai. Savo 
ruožtu P. Korėja JAV sutei
kia karo bazes.
AMERIKOS MAISTO DA

LINIMAS VOKIETIJOJE 
tęsiamas ir toliau. Kasdien į 
vakarinį Berlyną ateina dešim 
tys tūkstančių vokiečių iš ko
munistų okupuotos Vokietijos, 
nors komunistai užblokavo ke 
liūs ir neleidžia žmonėms va
žiuoti traukiniais. Vokiečiai 
atvažiuoja dviračiais net iš už 
200 mylių.

Svarbu konstatuoti, kad
PABALTIJO SOCIALDE

MOKRATAI PRIIMTI Į II 
INTERNACIONALĄ, 

nors ligšiol dėl to vyko tūla 
net kova, ypač, kad Anglijos 
Darbo partija tam priešinosi. 
Dabar, Stockholme, kur Lie
tuvos Soc. dem. atstovavo inž. 
Vilčinskas, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos socialdemokratai pri 
imti į Antrąjį Internacionalą.

— Rusijos biudžetas šiemet 
25 proc. karo išlaidoms skiria 
daugiau ir 2 proc. socialiniams 
reikalams mažiau.

ŠINIOS IŠ AUSTRALIJOS.
— Liepos 27 d. po nepavy

kusios operacijos mirė Vladas 
Keršys 32 met. Velionis pali
ko žmoną, dvi dukreles ir blolį.

— Liepos 29 d. staiga mirė 
Celestinas Petrikas 54 metų, 
palikęs žmoną, dukrelę ir sūnų. 
Abu palaidoti Cheltenham“© 
kapinėse.

— Adelaides Teatras — Stu 
dija, vadovaujama režisoriaus 
p. J. Gučiaus, liepos 24 ir 25 
dd. gastroliavo Melbourne ir 
davė du spektaklius: 24 d. 
„Viršininkus“, o 25 d. „Kazi
mierą Sapiegą“, „Vieną Vaka
rą” ir „Mešką“. Per tūkstan
tį tautiečių turėjo progos iš
girsti lietuvišką žodį scenoje. 
Po antro spektaklio svečiai bu
vo pakviesti vakarienės į p. 
Nasvytytės studiją, kur buvo 
programa bei vaišės.

— P. Mikus - Mikulevičius, 
Victorijos bokso čempionas, 
pusvidutinio svorio, šiuo metu 
rengiasi kautis su Australijos 
pusvidutinio svorio čempiono 
vardui. Paklaustas mūsų korės 
pondento E. Taparausko, jis 
atsakė:

— Man laimėjus draugiškas 
rungtynes prieš esamą šiuo me 
tu meisterį Kapin, rungtynės 
jau buvo sutartos, tik įvykus 
nelaimei ir apdegus jam veidą, 
jos buvo atidėtos. Norėdamas 
gerai užsilaikyti, kas pridera 
boksininkui ir turėti periodiš
kai rungtynes, aš dar turėsiu 
susitikimą su Tomy Burnes, 
buvusiu Australijos čempionu, 
kuris bando atgauti prarastą 
vardą. Be to, mane kviečia 
draugiškų rungtynių į Naująją 
Zelandiją. Bet kadangi esu 
lietuvis, o ne australas, tai N. 
Zelandijos vyriausybė gali ne
įsileisti, kas jau buvo su vienu 
jugoslavu, kuris pirmu lėktu
vu buvo grąžintas į (Australiją. 
Bet jeigu aš laimėsiu Australi
jos titulą, tada turės įsileisti ir 
kausiuos, dėl Aust. — N. Ze- 
land. titulo.

— Pranas Mikulevičius yra 
Melbourne L .S. K. „Varpo“ 
narys. Edas.

— Pabėgęs į Vakarus rusų 
majoras Ronžen pasakoja, kad 
Rusijos kariai, pabuvę Vokie
tijoje, supranta, koks didelis 
skirtumas gyvenimo gerbū
vio „komunistiniame rojuje“ 
ir nualintoje „kapitalistinėje“ 
Vokietijoje.

— Per paskutinę savaitę į

SUNKENYBĖS DĖL BAŽNY 
ČIOS SKLYPO.

Pastarosiomis dienomis tėv. 
Pranciškonai prie planuojamo 
bažnyčiai statyti sklypo pripir 
ko namą, kuris kainavo 24.000 
dol. Tokiu būdu, bažn. skly
pas ir dabar priprktas namas 
bendroje sumoje kainavo 80. 
000 dol.

Užpirkus sklypą ir rimčiau 
tėv. Pranciškonams pradėjus 
studijuoti bažnyčios ir venuo- 
lyno statybos planus, sklypo 
tinkamumo klausime iškilo vie 
na rimta sunkenybė, būtent, 
kad užpirktasis bažnyčiai sta
tyti sklypas yra piltas net iki 
30 pėdų pagal City Hali staty
bos inžinierių nuomonę.

Iki šiol ant minėto sklypo te 
buvo pastatyta tik mediniai ma 
ži pastatėliai. Tėvai Pranciš
konai ir jųjų sudarytas komite 
tas dabar turės pravesti skly
po gręžimo tyrimo darbus. Grę 
žimo daviniams esant nepalan
kiems, manoma, kad sklypo tek 
tų atsisakyti, bandant jį likvi
duoti pardavimu. Abejotina 
tik, ar bebūtų galima atgauti 
visi investuoti pinigai?

Artimoje ateityje tėv. Pran
ciškonai mano sušaukti parapi 
jos susirinkimą, kuriame bus 
prašoma parapijiečių, ypač 
High Parko gyvenančių lietu
vių, pritarimo bažnyčios skly
po parinikmo klausimu. V. J.

MONTREALIO 
UNIVERSITETE

šiemet norima sustiprinti Sla- 
vo-Baltų institutą. Tam tiks
lui projektuojama kviesti epi
zodiniams kursams skaityti lėk 
toriai iš kitų vietų. Bet šis rei 
kalas kol kas dar tebėra aiški
nimosi stadijoje. Spėjama, jei 
gu studentų būtų daugiau, tai 
šis tikslas nesunku būtų atsiek 
ti ir, tokiu būdu, Montrealio 
universitete būtų išplėstas 
baltų skyrius, kuriame lekcijos 
būtų skaitomos lietuvių kalba.

— Pataikaudami lietuviams, 
rusai okupantai davė Lietuvai 
naują vėliavą: raudoną (už
imanti aštuonias dvyliktąsias 
ploto ruožą, viršutinį), baltą 
(užima vieną dvyliktąją) ir ža 
lią (užima tris dvyliktąsias) su 
kairiame kampe, viršuj, kūju 
ir pjautuvu, o viršuj penkia
kampė žvaigždė, apvesta auk
sine apvija.

— Prezidentas Eisenhowe- 
ris pasirašė naują DP įstaty
mą, pagal kurį į JAV per me- 
jus metus bus įsileista 214.000 
naujų pabėgėlių iš už geležinės 
uždangos.

— Išvalius Sniečkų, Lietu
voje vyksta tolimesnis valy
mas. Išvalė ir vieną rusą, įso
dintą į Vidaus reikalų ministe
riją, Kundakovą.

vakarinį Berlyną perbėgo 180 
„liaudies palicininkųA

— . vakarinį Berlyną šie
met per pusę metų pabėgo tiek, 
kiek pernai per visus metus.

— Rusai daro sugestijų su
sitarti ir dėl Indokinijos. . . 
Taigi, jau iš to matyti, kiek jie 
„nekalti“ dėl karo Indokinijo
je.

— Naują Italijos vyriausybę 
sudaro Pięcioni,

Kairėjo CH. KERSTEN, dešinėje JAV Kongreso pirminin
kas MARTIN. Pirmasis įnešė 346 rezoliuciją, o antarsis pa

siūlė ją priimti (žiūr. 2 psl.).
PASAULINĖ MOTERŲ 

ORGANIZACIJA
SUSIRENKA TORONTE
Gimimo vieta organizacijos, 

kuri išsiplėtė visame pasaulyje, 
bus pagerbta 1000 moterų iš 
27 kraštų, kurios susirenka To 
ronte rugpjūčo mėn. Associa
ted Country Women of the 
World dvimetinės konferenci
jos. Tai įvyko Stoney Creek 
kaime, kuris yra Ontarijos Nia 
garos vaisių ruože, kur Mrs. 
Adelaide Sophia Hunter Hood 
less suorganizavo pirmą mote
rų Institutą 1897 metais. Insti 
tūtas turi šiandien apie 6 mil. 
moterų narių ir 103 prijungtas 
organizacijas.

Pirmasis institutas Didž. Bri 
tanijoje įsisteigė 1913 metais. 
Danijoje ir Vokietijoje tai bu
vo moterų išsilaisvinimas, ku
ris jas padrąsino susijungt jų 
pačių gerovei.

Pirmoji tarptautinė konfe
rencija Kaimo Moterų Organi
zacijų įvyko Londone 1929 
metais, Tarptautinės Moterų 
Tarybos (ICW) globoje. Bu
vo nutarta, kad federacijos ju
dėjimas ir toliau tęstųsi ir ki
tas suvažiavimas buvo supla
nuotas sekančiais metais Vie
noje.

Pripažinimo prašymas buvo 
paduotas Jungt. Tautom per 
sekantį trimetinį susirinkimą 
Amsterdame ir patariamasis 
statusas buvo suteiktas 1947 
m. (CS).

— JAV bombonešis, pakilęs 
Aliaskoje, Atlantą perskrido 
be sustojimo per 9 vai. 50 min. 
ir nusileido Japonjoje, padaręs 
3.460 mylių kelią.

— Irano Mossadegh laimė
jo plebiscitą ir paleis parlamen 
tą.

— Buv. SLA prezidento, 
teisėjo Laukaičio kandidatūra 
iškyla į Baltimorės burmistrus.

— Čiangkaišekas pasiūlė 
145.000 kinų, kurie negrįžta į 
Kiniją, prieglaudą Formozoje.

— Neramumai rytinėje Vo
kietijoje tebesitęsia. Komunis 
tai iš Lenkijos traukia į Berly
ną naujus tankų dalinius.

— Pasibaigė Rusijos „par
lamento“ posėdžiai“, kuriuose 
Malenkovas gavo „užgyrimą“ 
dėl Berijos likvidavimo ir pa
reiškė, kad Rusija turinti van
denilio bombą.

— Prancūzija nusileidžia 
Kambodžai .kuriai nepriklauso 
mybę pažadėjo 1954 metais. 
Kambodža ryšius su Prancūzi
ja palaikys.

— Prancūzjoje pasibaigė 
darbininkų ir tarnautojų strei
kas.

— JAV grąžina Japanijai 
Ošima salų grupę, kuri po karo 
buvo atiduota Amerikai,
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Kersteno rezoliucija
Kovoje su imperializmu ir 

okupacija, kovoje su tarptauti
niu smurtu, yra pasiekta nau
ja pakopa, naujas laimėjimas, 
— Amerikos Jungtinių Valsty 
bių Kongresas vienbalsiai pri
ėmė Amerikos parlamento ats
tovo Charles J. Kersteno rezo
liuciją 346 nr., pagal kurią JAV 
kongresas pasiryžo ištirti Lie
tuvos ir kitų dviejų Pabaltijo 
valstybių — Latvijos ir Esti
jos — okupaciją. Tam tikslui 
JAV Kongresas sudaro specia 
lią komisiją, kurios pirmininku 
paskirtas pats 346-os rezoliuci 
jos patiekėjas.

Svarbu pabrėžti, kad JAV 
Kongresas šią rezoliuciją pri
ėmė vienbalsiai, kas parodo, 
jog Kongresas yra įsigilinęs 
j nepaprasto reikalo esmę, ku
riai skiria visą šimtą procentų 
savo autoriteto.

Šios rezoliucijos priėmimas 
yra nauja kovos su smurtu pa
kopa todėl, kad JAV Kongre
sas šia rezoliucija daro dar vie
ną naują žingsnį pirmyn: pir
miausia jis ištyrė vergų darbo 
klausimą, paskui ištyrė Katy- 
no žudynių bylą ir dabar imasi 
naujo toje pat plotmėje užda
vinio — ištirti Pabaltijo valsty 
bių okupaciją.

Tai yra jau visa grandinė iš 
siaiškinimų, kurie demaskuoja 
smurtininkus su visa jų propa
gandine melagyste ir konsta
tuoja tikrąją faktų būseną. 
Kad tai yra nepaprastai svar
bu, apie tai ir kalbėti nereikia. 
Juk didžioji žmonių pastangų 
dalis ir yra nukreipta kaip tik
tai objektyviosios tiesos paži
nimui, jos gyvendinimui kas-
dieninaime gyvenime ir žmo 
nių santykiuose. Čia tiktai ga 
Įima pabrėžti, kad Amerikos 
Jungtinės Valstybės šių užda
vinių siekime ir vykdyme he- 
roiškai neša vėliavą, kurią iškė 
lė jose Žmogaus ir Piliečio Tei 
šių Deklaracjos kūrėjai.

Šio sumanymo iniciatorius 
yra ALTO sekretorius ir „Nau 
jienų” vyr. redaktorius Dr. Pi 
jus Grigaitis. Jo sumanymui 
pritarė visa Amerikos Lietuvių 
Taryba. Bet ligi šis sumany-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA,
Amerikos kongresui priėmus

skelbia visiems lietuviams: 
Laimėjimo dydis.

Iškovotą laimėjimą šiuo me 
tu tinkamai įvertinti būtų sun 
ku. Tenka tai palikti ateičiai. 
Šiandien galima pasakyti, kad 
vieningas atstovų rūmų pasisa
kymas už reikalą legaliai ir au 
toritetingai ištirti Pabaltijo 
„prijungimą“ prie sovietų Są
jungos yra pats šviesiausias mo 
mentas Lietuvos laisvės bylos 
eigoje po to, kai Jungtinės 
Amerikos valstybės ir, jas sek 
darni, kiti demokratiniai kraš
tai atsisakė pripažinti sovietų 
agresiją Pabalty. Šis Kongre
so nusistatymas gali turėti le
miančios įtakos Amerikos už
sienio politikai, pastūmėdamas 
ją aiškesne ir konkretesne tau
tų laisvinimo kryptimi. Tyri
nėjimo komisijos darbas ir pa 
tys duomenys neabejojamai iš 
ryškins pasaulio akyse tarpiau 
tinio komunizmo pavojų ir pri 
sidės prie antibolševikinio fron 
to sustiprinimo laisvuosiuose 
kraštuose.

Tolimesni mūsų uždaviniai.
Laimėjimas nebus pilnas, 

jei jo neišnaudosime iki mak
simumo. Tai priklauso nuo 
mūsų pačių, lietuvių, sumanu
mo ir pasišventimo.

Pirmiausia, tyrinėjimo komi 
sijai teks visais galimais bū
dais talkinti: sudarant liūdinin

Yearly Subscription Rales:
Canada ........................... $ 5 .0k
America & S. Amerika $ 5.5(
Other Contries............tp 6.0b
Pajieškojiraų kaina . . $ 1.00 

mas JAV Kongreso buvo pri
imtas kaip 346 rezoliucija, jis 
perėjo eilę etapų: dėl jo buvo 
kalbinti Kongreso nariai, buvo 
lankytas Valstybės Departa
mentas, buvo atsiklaustas ir 
prezidentas D. Eisenhoweris. 
Dideliu pasitenkinimu konsta
tuojama, kad visur ALTo na
riai sutiko pritarimą, paramą ir 
pažadus paremti sumanymą. 
Tai buvo didelis Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbas, kuris ga 
Įima sakyti, buvo tyliai pada
rytas, bet kurio vertė yra ne
paprastai svarbi ir didelė.

iTpač tenka pabrėžti faktas, 
kad būtent nedidelių Pabalti
jo valstybių reikalas pastato
mas taip augštai. Kai prisime
name, jog buvo laikai, kada šis 
reikalas buvo labai intensyviai 
nutylimas, lyg Pabaltijo vals
tybių visai nebūtų, tai šitoks 
didelis Pabaltijo bylos iškėli
mas yra juo reikšmingesnis.

Nepaprastai svarbu, kad tuo 
pačiu iškeliami moralės bei ob
jektyvios tiesos siekimo prin
cipai, be kurių tarptautinių san 
tykių rimtumas neįmanomas.

Dabar, kai vad. Kersteno 
346 rezoliucija primeta ir kai 
jau paskirtas komisijos vado
vas, mums lietuviams ir ki
tiems pabaltiečiams, tenka la
bai rimtas ir atsakingas užda
vinys — padaryti visa, kad by
los aiškinimas būtų juo rim- 
čiausis ir kad jos rezultatas bū 
tų juo įtikimiausis. Todėl visų 
mūsų pareiga, kas žinome ko
kių rimtų okupacinių faktų, vi
sus juos patiekti komisijai. 
Kaip visa tai geriausiai padary 
ti, iniciatorius dr. P. Grigaitis
turėjo jau pasitarimų ir dėl to 
bus nurodymų.

Mes, Kanadoje gyveną lietu
viai, taip pat turime prisidėti 
prie šio svarbaus reikalo aiški
nimo ir kuo galėdami turime 
padėti, paremti. Tam tikslui 
mes taip pat turėtume pasi
ruošti. Iniciatyva šia prasme 
taip pat turėtų plaukti iš mūsų 
organizacijų. Bet nurodymų 
mes lauksime iš JAV, kurių lie 
tuviai veda šią bylą.

J. Kardelis.

Kersteno rezoliuciją, 
kų sąrašus, surenkant ir komi 
siaji pateikiant visus su Lietu
vos pavergimu ir jos žmonių 
priespauda susijusius faktus 
bei įrodomąją medžiagą. Šiai 
talkai jau dabar turėtų ruoštis 
ne tik mūsų politiniai veiksniai 
Amerikoje ir užjūryje, bet ir 
visi tie, kurie bet kokiu būdu 
gali prisidėti prie Sovietų Są
jungos prieš Lietuvą ir lietu
vių tautą įvykdytiems ir vyk
domiems smurto, klastos ir te
roro veiksmams įrodyti. ALT 
vadovybė artimaiusioje ateity
je stengsis sudaryti reikalingą 
kompetentingų asmenų apara
tą lietuviškosios bylos sekto
riui tinkamai paruošti. Ji taip 
pat darys žygių šį darbą koor
dinuoti ir su kitų dviejų pabal- 
tiečių grupių —■ latvių ir estų 
— panašia veikla.

Be to, mums ypatingai svar
bu, kad tyrinėjimo komisijos 
darbas ir to darbo rezultatai bū 
tų visais galimais būdais panau 
doti galimai didesniam Lietu
vos laisvės bylos aktualinimui 
ir stiprinimui. Teks visais ke
liais stengtis pasiekti plačiau
sią pasaulio opiniją, valstybių 
valdžias ir tarptautinius foru
mus. ALT.

KEISDAMI ADRESUS 
nepamirškite pasiųsti 25 et. 
(smulkiais pašto ženklais).

Apie Edmontono ir apylin
kių pagyvėjusią lietuvių veik
ią spauaoje jau buvo rašyta, 
ltd šiol sąmoningai nebuvo skel 
biama apie lietuvių pasiryžimą 
pastatyti Edmontone lietuvių 
namus, nes dar nebuvo visiš
kai aišku, ar tas pasiryžimas 
galės būti įgyvendinamas. Po 
visuotinio susirinkimo, kuris 
įvyko liepos 5 d., buvo galuti
nai nuspręsta pradėti statybą, 
gal bus įdomu ir kitiems išgirs 
u apie mūsų planus ir jau pa
siektus darbus.

Mintis turėti nuosavą pasta 
tą, kuris jungtų visus tautie
čius ir butų lietuvybės tvirto
vė vakarinėje Kanadoje, nevie 
nam lietuviui jau buvo kilusi.
Tačiau daugeliui atrodė toks 
objektas nepasiekiamas negau 
šiai šios vietovės lietuvių bend 
ruomenei. Atvažiavus į Edmon 
toną kun. Broniui jurkšui lie
tuviškoji veikla smarkiai pagy
vėjo, o visos tautiečių jėgos bu 
vo suburtos bendram darbui.

Ilgai buvo svarstoma, kas bū 
tų geriausia statyti, atsižvel
giant į čionykštes sąlygas ir 
bendruomenės tikybinius, kul
tūrinius bei labdaros reikalus. 
Daugumos noras buvo statyti 
bažnyčią, tačiau visa gerai pa
svarsčius, lietuviškos parapijos 
kūrimas Edmontone dar nėra 
pribrendęs, nes kolkas mieste 
gyvenančių lietuvių skaičius 
yra permažas išlaikyti parapi
jai.

Susirinkime, kuris įvyko ko
vo 8 d, po ilgų diskusijų, buvo 
nutarta statyti Lietuvių Na
mus, kurie susidės iš dviejų 
augštų, pagrindinierne augs te 
bus įrengta salė, kuri komas 
tarnaus sekmadieninėms pamal 
doms. Tam reikalui, atsiklau
sus Edmontono arkivyskupo, 
bus įruošta lietuviško stiliaus 
maža koplytėlė, sujungta su sa 
le atitraukiamomis durimis. Ze 
mūriniame augšte bus įruošta 
svetainė, šeštadieninei mokyk
lai klasė, virtuvė ir keli kamba
riai, skirti iš apylinkių atvažia 
v tįsiems svečiams.

Buvo išrinktas dešimties as
menų komitetas, kuriam pirmi 
ninkauja Kun. Bronius Jurk- 
šas. Komitetui jau teko nuveik 
ti svarbių darbų:

1. Sklypas. Edmontonas 
yra labjausiai augąs Kanados

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

Kaip komunistai dirba ir kaip vargina Lietuvos žmones.
Vilniaus „Tiesa“ šių metų 

liepos 1 dieną, Nr. 153(3136), 
sumini iš Panevėžio I vidurinės 
mokyklos mokytojos O. Bajo 
rienės, mokyklos sargienės Bu 
kauskienės ir Tuberkuliozės 
dispanserio tarnautojos Eirie- 
nės laišką „Tiesos“ redakci
jai. Šios moterys rašo:

„Mūsų — motinų, turinčių 
mokyklinio amžiaus vaikus, 
pageidavimas yra nedidelis, —■ 
rašo panevėžietės, — gauti nu 
sipirkti Valstybinės prekybos 
avalynės parduotuvėse 33, 34 
ii ypač 35 numerių vasarinius 
sandalus ir batukus odiniais pa 
dais vaikams. Kituose mies
tuose jų būna, o Panevėžyje la
bai sunku juos gauti. Argi taip 
turi būti“.

Žinoma, taip nebūtų demo
kratinėje Lietuvoje, bet taip 
yra sovietinėje, okupantų čiul
piamoje Lietuvoje. Ir kitaip 
nebuvo ir nebus.

Taliau rašo pati „Tiesos“ 
redakcija:

„Ir vis tiktai neretas pirkė
jas, užėjęs į parduotuvę, norė
damas nusipirkti koki nors bū 
liną daiktą, turi išeiti iš jos ne 
patenkintas.

Kuo tai paaiškinama?“
Paaiškinama labai paprastai: 

ten, kur tiktai įsigali sovietai, 
ten įsigali ir netvarka, ir trūku 
mai, ir vargas, ir badas. Tary 
tum šito nesuprasdama, „Tie
sa“ tame pat vedamame straips 
nyje rašo:

„Tuo tarpu eilė lengvosios 
pramonės įmonių vis dar nepa 
tenkinamai atsižvelgia į varto
tojų pareikalavimus. Asorti- 
mentines užduotis nuolat žlug
do Kauno „Dobilo“ siuvimo 
lakrikas“.

„Gamybos planą ir asorti- 
mentines užduotis sužlugdė ir 
Kauno „Kotono“ kojinių fab
rikas (direktorius drg. Kuzmic 
kas). Dėl netinkamo darbo or 

miestas, užtat ir sklypai čia 
brangus. Reikėjo mums tokio 
sklypo, kuris rastųsi patogioje 
susisiekimo atžvilgiu vietoje ir 
kad nebūtų brangus. Per pro
tekciją pavyko jį gauti iš mies 
to Valdybos mums labai palan 
kiomis sąlygomis.

2. Antras svarbus darbas bu 
vo išspręsti juridinį busimųjų 
namų nuosavybės klausimą. 
Buvo sudaryta per advokatą 
konstitucija, pagal kurią namų 
rėmėjai sudaro akcinę bendro
vę ir valdžios yra registruoja
ma „Canadian Lithuanian So
ciety of Edmonton“ vardu. 
Pats namo vardas angliškai 
skamba „Canadian Lithuanian 
Society Home“. Bendrovės ka
pitalas numatytas 50.000 dol. 
išdalintų į 500 šėrų, po 100 dol. 
kiekvienas.

3. Namų planų paruošime 
buvo jieškoma pačių namų var 
tojimo patogumo, lengvos, ne
komplikuotos statybos, kad ga
lėtume kur įmanoma patys 
dirbti ir, svarbiausia, vengiant 
didelių išlaidų. Pastato dydis 
64 pėdos iš 30 ir prieangis. Rū 
šio augštis 9, o salės 12 pėdų. 
Išorinėje formoje laikomasi 
bendro kanadiško stiliaus, pa
liekant lietuviškus tautinius 
motyvus vidaus įrengimui. Na 
mai kainuos per 30.000 dol.

4. Statybai reikalingų pini
gų pirmasis vajus prašoko mū 
sų viltis, ypatingai turint ome
nyje negausią mūsų koloniją ir 
žmonių neaugėtą piniginį sto
vį. Nenorime kitų užgauti tvir
tindami, kad mūsų bendruome 
nė savo susiskaldymu ir lietu
viškų reikalų supratimu gali 
būti pavyzdyskitoms lietuvių 
uciidruomenėms. Galutinis au 
kotojų sąrašas bus paskelbtas 
v.uau.

Liepos 25 d. prasidėjo sta-
t, . uos darbai. Kitas gražus ben
u. , adarbiavimo reiškinys yra 
. etuvių pasiryžimas patiems 
atlikti statybos darbus. Vi
sam statybos darbui energin
gai vadovauja Jurgis Karosas. 
Rūsio iškasimo darbą dovanai 
atliko Benius kasimas. Mūsų 
vyrai po sunkaus dienos darbo 
vakarais aukoja savo laisvalai
kį lietuviško židinio kūrimui. 
Apie tolimesnę darbų eigą pa 
rašysime vėliau.

Namų Statybos Komitetas.

ganizavimo, dėl drausmės sto
kos, dėl blogo įrengimų išnau
dojimo fabrike įsivyravo štur- 
mavimo praktika. O kai į mė 
nėšio pabaigą šturmuojamas 
planas, tuomet jau nebegalvo- 
jama apie asortimentą.

Panaši padėtis yra eilėje vie 
tinės pramonės, o taip dat ir 
gamybinės kooperacijos įmo
nių“.

Kaip matome, „Tiesa“ šituo 
atveju visai teisinga; tai ne vie 
name „Dobile“ darosi, bet viso 
je tarybinėje „respublikoje“, 
taip darosi visuose fabrikuose, 
visose įmonėse. Visur netvar
ka, nuo kurios kenčia gyvento 
jai.

Kodėl taip yra, pati „Tiesa“ 
tame pat straipsnyje pasako:

„Pagal nustatytą tvarką 
Lengvosios ir maisto pramo
nės ministerija kas ketvirtį tu
ri sušaukti plačius pasitarimus, 
kuriuose dalyvautų įmonių va 
dovai, kiekybinių organizacijų 
ir vartotojų atstovai. Šių pasi 
tarimų tikslas — išaiškinti gy
ventojų reikmes ir pagal jas pa 
tikrinti įmonių gamybinius pla
nus. Nors tokie pasitarimai ir 
rengiami Vilniuje, tačiau toli 
gražu ne kas ketvirtį. Maža to, 
ne visuomet paisoma šių pasi
tarimų metu pateikiamų pasiū 
lymų. Prieš tris mėnesius Kau 
no „Lituanikos“ fabrikas į to
kį pasitarimą atsivežė nemaža 
gerų naujų avalynės modelių 
ir pasiūlė juos gaminti. Mode 
liai buvo patvirtintų bet tuo 
tarpu dar nesiruošiama tokią 
avalynę gaminti. Dažnai atsi
tinka, kad gaunamos prekės 
paskirstomos parduotuvėms iš
tisomis partijomis, nepaįvairi
nant asortimento... Vadovai ne 
žino, kokios prekės yra par
duotuvėse ir todėl neretai pa
sitaiko, kad vienur ištisais me 
nesiais guli tokios prekės, ku
rių vartotai kitur laukia, nesu-

Atsižvelgiant į nepalankias 
oro sąlygas rugsėjo mėn. nuo 
pravedimo Lietuvių Dienos 
Kanadoje meninės ir sportinės 
programos stadione atsisakyta. 
Rugsėjo mėn. 5—6 del. gauta 
kareivinių salė Hamilton Ar
mouries, esanti miesto centre, 
James St. N. Ši salė gali sutal
pinti keletą tūkstančių žmonių.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba skelbia Lietuvių Die
nos Kanadoje sekančią progra
mą;
Seštadenis, rugsėjo mėn. 5 d.

9 vai. dalyvių registracija 
Hamiltono lietuvių parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N. At
vykusieji jau penktadienio va
karą inrormacijas gaus pas bu 
dintį Bendruomenės Valdybos 
narį toj pačioj salėj.

11 vai. Sportinių varžybų 
atidarymas ir rungtynės.

1— 2 vai. Pietų pertrauka.
2— 5 vai. Sporto rungtynių 

tąsa ir finalinės rungtynės.
6 vai. Petrauka.
7 vai. Bendras pobūvis — šo 

kiai Hamilton Armourios salė 
je, James St. N. Šokiams grie
žia Toronto Lietuvių Orkest
ras „Trimitas“.
Sekmadienis, rugsėjo mėn. 6 d.

11 vai. pamaldos Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 58 Dundurn St. N.

1 vai. Pamaldos lietuviams 
evangelikams St. Pauls bažny 
čioje, kampas Gore St. ir Hug- 
son St. N.

2—5 vai. Pietų pertrauka
5.30 vai. Programos dalyviai 

PAREMKIME VASARIO 16 GIMNAZIJOS RŪMŲ
ĮSIGIJIMĄ.

PLB Vokiteijos Krašto Vai 
dyoa kreipiasi į Kanados lietu 
vius su prašymu prisidėti savo 
lesomis prie Vasario 16 Gimna 
2ijos rūmų įsigijimo.

Kanados Krašto Vaidyba ap 
svarsčiusi šį taip svaroų mums, 
lietuviams, reikalą nutarė pa
remti kviečiant visus Kanados 
lietuvius prisidėti ir dardu ir 
pinigu.

Kanadoje jau iš seniau veikė 
Vasario 16 Gimnazijai remti 
Komisija su būstine Montrea- 
ly. ji organizavo rėmėjų bure 
nūs, ji rėmė ir bendrai lietuvis 
kų mokyklų reikalą Vokietijo
je.

Dabar yra susitarta, kad ši 
Komisija pasiima ir šį darbą— 
telkti lėšas gimnazijos rūmams 
— organizuoti visoje Kanado
je.

Šiuo viešu raštu K. Kr. Val
dyba ir praneša Kanados lietu
vių bendruomenės apylinkių 
Valdyboms ir visiems kitiems 
padaliniams, visoms lietuviš
koms organizacijoms ir draugi 
joms, ir bendrai visai lietuviš
kai visuomenei, kad nuo šio lai
ko Vasario 16 Gimnazijai remti 
Komisija pradeda organizaci
jos rūmams vajų ir prašo visus 
geros valios lietuvipus remti 
šios Komisijos darbus, pade
dant ir patį darbą organizuoti 
ir paremti savo auka.

Komisija yra susirūpinusi, 
kad kiekvienoje vietovėje būtų 
sudaryta speciali komisija, į

AUKOJO „N. L.“
J. V. Montreal 1.00
J. Oscila, Mtl. 1.00
V. Kulnys, B. C. 5.00
P. Baronas, Mtl. 2.00
J. Vitkūnas, Toronto 10.00 
O. Pakštienė, Mtl. 10.00
Kirkland Lake, Ont. 5.00
V. Kažemėkas, Hamilton 5.00 
Pov. Jocas, Verdun 10.00

Remiantiems lietuvišką spau 
dą bei aukojusiems „Nepriklau 
somai Lietuvai“ nuoširdžiai dė 
kojame. NL.

laukia. Taip, pavyzdžiui, Kau 
no parduotuvėse yra daug ma
žesnių dydžių vyriškos avaly
nės, kurią labai sunku yra gau
ti Vilniuje. Tuo tarpu Vilniaus 
avalynės parduotuvėse guli ne 
maža didelių dydžių avalynės, 
kurios kaip tik trūksta Kaune“.

Kaip matome, tai yra kome 
dija, ne darbas. Žmonės šau
kiasi, neprisišaukia paprasčiau 
šių dalykų. Ir tai komunistai 
neraudonuodami vadina rūpes
čiu darbo žmogumi... Taigi 
pasityčiožimas iš darbo žmo
nių.

renkasi kareivinių salėn.
6 vai. Lietuvių Dienos Ka

nadoje šventės atidarymas
a) Kanados Himnas,
b) Paskirų kolonijų chorų, 

tautinių šokių ir solistų 
pasirodymai,

c) Šventės uždarymas,
d) Lietuvos Himnas.
Tikslus sekmadienio progra 

mos pravedimas bus praneštas 
apylinkėm artimiasiu laiku.

Pastaba: Penktadienio vaka 
rą, šeštadienį ir sekmadienį vi
są dieną SPR ir SNR geležin
kelio stotyse , Coach Bus au
tobusų stotyse budės unifer- 
muoti lietuviai skautai, kurie 
teiks atvykstantiems svečiams 
informacijų.

Prie pat Hamilton Armou
ries, kampas James St. N. ir 
Cannon St. yra lengvom ma
šinom pastatyti aikštelė, kur 
už mažą mokestį galima bus 
pasistatyti mašinas.

Kareivinės pasiekiamos vyks 
tantiems iš Windsor, London, 
Montreal, Toronto įsukti į 
York St. iš čia į kairę James 
St. Vykstantiems iš Niagara, 
St. Catharine, Welland važiuo
ti Main St. iš čia į dešinę Ja- 
mes St.

KL*B Hamiltono Apylinkės 
Valdyba maloniai kviečia vi
sus kuo didžiausiu skaičium 
dalyvauti šioje mirmoje Kana
dos lietuvių šventėje. Susibur 
kim nors kartą metuose ir pa
juskim tą ryšį, kuris mus vi
sus jungia!

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

kuria be Bendr. Apylinkės Vai 
dybos būtų pakviesti atstovai 
ir iš kitų organizacijų.

Komisija jau dabar yra susi
rūpinusi vienkartine visoje Ka
nadoje rinkliava. Kada toji 
rinkliava turi įvykti — praneš 
pati Komisija.

Komisija numato kreiptis į 
visų parapijų kun. klebonus su 
prašymu pravesti savo parapijo 
se po vieną rinkliavą Gimnazi
jos naudai. Kada tai reikės pa
daryti bus pranešta pačios Ko
misijos.

Prašome liet, parapijų gerb. 
Vadovus šį reikalą paremti.

Kr. Valdyba nuoširdžiai pra 
šo visus lietuvius į šį reikalą 
pažiūrėti kaip į labai svarbų 
mums ne tik reikalingą, bet bū 
tiną mūsų tremties priaugan
čios kartos išlaikymui.

Ir dar daugiau. Ši gimnazi
ja yra vienintelė lietuviška gim 
nazija ir tai pačių lietuvių išlai 
koma. Ji yra vienintelė, kuri 
ruošia ateičiai lietuvius grynai 
lietuviškoje dvasioje. Mes ne
žinome nei kada mes grįšike į 
savo namus, nežinome nei ką 
mes ten rasime. Bet gerai ži
nome, kad jaunoji lietuviška 
karta ten bus labai reikalinga. 
Todėl nepageilėkime nei darbo 
nei pinigo padėti paruošti Lie
tuvai taip reikalingus žmones.

Šioje gimnazijoje mokosi di
delis procentas buv. Klaipė
dos krašto ir bendrai Rytprū
sių lietuviukų. Yra labai svar
bu, kad jų skaičius dar didėtų. 
Tas palengvins mums ateityje 
žymiai lengviau tarpusavy su
siprasti, palengvins ir patį su
sijungimo reikalą.

Tad, mielas Kanados lietuvi, 
apsidėk save nors kad ir maža 
suma ir ją atiduok šios lietu
viškos gimnazijos rūmams.

Kiekvienas iš mūsų tenuper 
ka nors po vieną plytą šiems rū 
mams, mūsų pareiga bus ir iš
pildyta.

K. Kr. Valdyba iš anksto dė 
koja visiems būsimiems auko
tojams, dėkoja visiems būsi
miems talkininkams, dėkoja ir 
Vasario 16 Gimnazijai remti 
Komisijai, kad ji ryžtasi Šį sun 
kų darbą imtis ant savo pečių. 
Mes jai linkime geros sėkmės!

J. Matulionis,
PLB KKr V-bos Pirmininkas.
A. Šalkauskis, sekretorius. 

Toronto.
1953 m. rugpjūčio m. 4 d.
P. S. Vasario 16 d. Gimnazijai 
remti Komisijos Pirmininkas 
yra p. A. Lymantas.
Visus raštus ir aukas prašom 
siųsti Komisijos iždininko p.

Pr. Šimelaičio vardu —
Mr. Pr. Šimelaitis, 

1271 įAllard Ave, Verdun, 
Montreal, Ęue.
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Balandžio 25 d. pasibaigė 
„Eisenhower'io epochos“, kaip 
J. F. Dulles pavadino mūsų gy 
venamą laikotarpį, svarbiau
sios institucijos — Atlanto 
pakto ministerių tarybos — 
konferencija. 42 ministerių po 
sėdžiams skirtą dėmesį skati
no dar ir toji aplinkybė, kad 
jie vyko sovietų triumviratopra 
dėtos „taikos ofenzyvos“ ženk 
le. Buvo įdomu, kaip į rusų 
naują taktiką reaguos vakarai? 
Paliks jie tvirti savo koncepci
joje ir stiprins toliau visomis 
jėgomis vakarų ginkluotas pa
jėgas, ar vėl, kaip Roosvelt'o 
laikais, stengsis „įgyti sovietų 
pasitikėjimą savo taikos troš
kimams“, tenkindami jų impe
rialistinius norus.

Konferencijai pasibaigus, 
pakutinio pobūdžio baimei lyg 
ir nebūtų rimto pagrindo, nes 
oficialiame komunikate sako
ma, kad nežiūrint sovietų tai
kos patikinimo „grėsmė, pasi
reiškianti žymioje ir nuolat au 
gančioje karo pajėgoje, tebesi
tęsia“ ir kad todėl „pagrindinis 
pavojus, kuris gresia laisvoms 
tautos, nėra sumažėjęs“. Atro
do, tie komunikato žodžiai gali 
nuraminti kiekvieną, kuris bi
jojo vakarų tikėjimo sovietų 
gražbylyste. Tačiau atydžiau 
pažvelgus į ministerių darbus, 
įgautas vaizdas tokiam nusira
minimui vargu ar teikia pag
rindo.

Visų pirma tenka atkreipti 
dėmesį, kad šių metų konferen 
cijoje nebuvo kalbama apie 
skaičius, nes kaip pareiškė NA 
TO gen. sekretorius lordas Is
may, „svarbiau, negu kareivių 
skaičius, yra jų apginklavi
mas“.

Niekas, turbūt, neginčys, 
ypač atsimindamas paskutinio 
karo pavyzdžius, kariuomenės 
apginklavimo bei jos apmoky
mo reikšmės: juk tik armijos 
kokybė leido palyginti mažai 
Vokietijai 5 metus daužyti mil 
žinišką Rusiją, kuri, jei ne va
karų sąjungininkų pagalba, ne
turėtų šiandieną progos di
džiuotis „sovietų kareivių pa
triotizmu ir socialistinės dva
sios pranašumu“, įstengusius 
nugalėti „fištinius užgrobi- 
kus“. Taip pat Kopėjos kare 
nedidelė, bet gerai ginkluota 
JT armija atlaikė kelis sykius 
gausesnio priešo spaudimą. Ko 
gali pasiekti negausi, bet augš 
tos kokybės armija, galų gale, 
vaizdžiai ir nedviprasmiškai pa 
demonstravo pasauliui suomių- 
-rusų 1940 m. žiemos karas! 
Ir visdėlto, nežiūrint visų šių 
minėtų ir nepaminėtų pavyz
džių, nenoromis kyla abejonių, 
ar tokia nedidelė — vos 50 di
vizijų apimanti — NATO ka-

riuomenė gali suteikti europie
čiui saugumo jausmą prieš ka
bantį Maskvos kardą?

Žinoma, jei Atlanto pakto 
tikslas būtų neleisti rusams va 
karų užpulti staiga, be jokio pa 
siruošimo, remiantis vien tik 
savo pasieny dislokuotom pa
jėgom, tai šis tikslas jau šian
dieną yra pasiektas, kaip gen. 
Ridway Dulles‘o lūpomis vie
šumą patikrino. Bet ar to pa
kanka, kad likę laisvi Europos 
kraštai netaptų vieną dieną 17, 
18, 19 ar kt. eilės numeriais pa 
žymėtomis „socialistinėmis ta
rybų sąjungos“ respublikomis? 
Į šį klausimą atsakymą turėjo 
duoti Paryžiuje susisrinkę mi
nisterial. Kitais žodžiais kal
bant, Paryžiaus konferencijoje 
turėjo būti atrasti būdai, ku
riais būtų eliminuota rusų inva 
zijos į vakarus galimybė. Pažiū 
rėkime tad kiek arčiau šio gre- 
mijaus darbus.

Pirmiausia, kaip minėjau,

Paryžiuje buvo nutarta
i ūpintis turimos armijos ap
ginklavimo kokybe ir mažiau 
dėmesio skirti kiekybinėms var 
žyboms su rytais. Tolimesnė 
būdinga šios konferencijos iš
dava yra dviejų planų sudary
mas :

a) apibrėžta 1953 metams 
apsiginklavimo programa;

b) laikinis planas siekias net 
1956 m.

Jau prieš ministerių susirin
kimą J. F. Dulles yra pareiš
kęs, kad ankstyvesnis Atlanto 
pakto valstybių samprotavi
mas, jog pakaksią „skuboto 
įsitempimo“ padėčiai stabili
zuoti, pasirodė klaidingas. „So 
vietų S-ga nemažina savo grės
mės, kaip tai buvo NATO vals 
tybių išdirbtame plane numaty 
ta“. Todėl tekę stabilizavimo 
momentą vis atidėlioti, kiekvie 
ną sykį vis prailginant „skubo
to įtempimo“ laikotarpį, o kar
tu ir apsunkinant atskirų kraš
tų ūkį. Tuo būdu atsirado pa 
vojus, kad ginkluojantis tuo pa 
čiu tempu bus panęjgtas dar 
Lissabon'os konferencijoje va
dinamų „Trijų Išminčių“ for
muluotas reikalavimas, pgl. ku 
lį apsiginklavimas turi atatikti 
ūkinį pajėgumą, kad priešingu 
atveju būtų sudaryti galimu
mai atskiruose kraštuose kilti 
socialinei įtampai, vidaus nėra 
mumams, masių nepasitenki
nimui ir pn. T. y. „patrankos 
vietoje sviesto“ šūkis buvo pa
keistas „sviestas ir patrankos“ 
reikalavimu. Todėl nenuosta

Ar Europa gali jaustis saugiai?
■ •* "’ ty mui. .. Noras neutralizuoti

RAŠO „NEPRIKLAUSOMO S LIETUVOS“ BENDRADARBIS EUROPOJE. kraštą su tokiu potencialu, kaip
bu, kad sykį konstatavus nesi
baigiantį sovietų pavojų, iš ki
tos pusės nesibijant šio pavo
jaus atkaklumo, teko daryti iš 
vadą ir „skubų įtempimą“ pa
keisti planingu bei nuolatiniu 
ūkio apsunkinimu. Finansiškai 
-techniškai išsireiškiant — atsi 
rado reikalas nepaprastas gink

JONO BILIŪNO PALAIKUS 
DVIGUBOS PRASMĖS DE1

Rašytojas Jonas Biliūnas, 
puikių novelių autorius, kaip 
žinoma, mirė besigydydamas 
džiovą Lenkijoje, Zakopanės 
kurorte, 1907 metais ir buvo 
palaidotas Zakopanės kapuose. 
Mirdamas jis paliko testamen
tą, kuriuo pareiškė paskutinę 
savo valią, kad jis norėtų būti 
palaidotas savo gimtinėje. Ši 
jo valia neįmanoma buvo išpil
dyti, nes pirma siautėjo carinė 
rusų okupacija, vėliau su im
perialistine Lenkija, kuri buvo 
užgrobusi Lietuvos sostinę — 
Vilnių, nebuvo normalių san
tykių, o kai jie jau buvo, nors 
ir jėga, nustatyti, ir jau buvo 
pradėta rūpintis jo palaikus per 
kelti į Anykščius, užėjo karas,
— ir taip tas reikalas užsitęsė.

Šiemet, birželio 28 d. tarybi 
nė Lietuvos valdžia, matyt, ga 
vusi leidimą iš Maskvos, pa
siuntė trijų asmenų delegaciją
— A. Venclovą, J. Baltušį ir 
R. Žiugždą, (kuris tituluoja
mas, kaip tarybinės Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris, lig 
šiol negirdėtas nei asmuo, nei 
titulas, nes okupantai visų pir
ma panaikino Lietuvos užsie
nių reikalų ministerjią). Ši de 
legacija ne tiek rūpinosi Biliū
no palaikų pervežimu, kiek mi 
tingavo: mitingavo Zakopanė
je, mitingavo Varšuvos aero
drome, mitingavo Vilniaus ae
rodrome, mitingavo Vilniuje 
„Černiakovskio aikštėje“, mi
tingavo Ukmergėje, mitingavo 
Anykščiuose, mitingavo paga
liau Liūdiškių piliakalny, kur 
Biliūno palaikai palaidoti. Ir 
vis dėkojo ir gyrė sovietinę vai 
džią (tiktai nuostabu — Stali
no vardas, kaip iššluotas, nė 
vieno karto nesuminėtas...)

Atrodo, kad visas tas rašy
tojo palaikų perkėlimas buvo 
tam tiktai ir reikalinags, kad 
kaip nors pagarbintų sovietinę 
valdžią. Net ir Biliūno antka
py sovietininkai įsirašė sau pa
gyrą, nes štai, kaip skamba tas 
įrašas: „Jonas Biliūnas. 1879- 
-1907. Tarybinės vyriausybės 
rūpesčiu rašytojo palaikai 1953

lavimo išlaidas pervesti į pap
rastų išlaidų kategoriją, kurios 
maždaug vienodo dydžio metai 
iš metų kartojasi valstybės biu 
džete.

Tuo būdu 1953 m. progra
mą, kurios tikslas, kaip NATO 
militariniai sluogsniai pareiš
kė, yra žymiai pakelti apsigyni

PARVEŽUS Į LIETUVĄ.
V1ONSTRACIJA LIETUVOJ
metais perkelti iš Zakopanės, 
Lenkijoje į gimtąją Tarybų Lie 
tuvos žemę“. Nekalbant apie 
melą, nes Biliūnas tikrai gimė 
ne Tarybų, bet carinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje, visi oku 
pantų bernai, tegarbino ne Bi
liūną ir jo kūrybą, kuri yra tik 
rai graži, bet liaupsino sovieti
nę valdžią ir bolševikų partiją.

Tačiau, net ir klastojant f ak 
tus ir meluojant apie patį velio 
nį, „sovietiniai patriotai“ pabi
jojo pernelyg užsimeluoti, to
dėl „ministrų pirmininko pava
duotojas“ Preikšas vis dėlto 
turėjo pripažinti, kad rašytojas 
Jonas Biliūnas buvo demokra
tas, kas yra visiška teisybė, 
bet negalėjo susilaikyti nepasa 
kęs ir nuvertinimo, okupantų 
prasme, žodžių, girdi: „J. Bi
liūnas savo visuomeninėje veik 
loję nepakilo iki revoliucinio 
marksizmo pozicijų“. . . Tai
gi, J. Biliūnas— ne bolševikas, 
ne komunistas.

Gaila, kad neatsirado drąses 
nio kalbėtojo, nors ten pataikų 
niškai kalbėjo ir Vienuolis-Žu- 
kauskas, kuris būtų pasakęs, 
kad J. Biliūnas ir prieš laiką 
mirė todėl, kad jį persekiojo 
tuometinis rusų okupantas, 
kaip jis ir dabar persekioja vi
sa kas lietuviška, ir kad J. Bi
liūnas buvo aiškus kovotojas 
už Lietuvos laisvę, lygiai, kaip 
ir už liaudies teises.

Nepaprastai būdinga, kad J. 
Biliūno palaikų atvežimo į Lie 
tuvą proga Lietuvos žmonės pa 
sinaudojo pareikšti netiesiogi
nę demonstraciją prieš okupa
ciją. Lietuvos žmonės, puikiai 
žinodami J. Biliūno nusistaty
mus, masėmis rinkosi atiduoti 
jo palaikams pagarbą ir, pa
gerbdami jo keltas laisvės ir 
žmogaus teisių idėjas, tuo pa
čiu jie pasisakė už laisvę ir už 
tas J. Biliūno keltas mintis, už 
tas laisvės idėjas, kurioms jis 
paaukojo ir savo gyvenimą.

Taigi, rašytojo Jono Biliūno 
palaikų atvežimas ir palaidoji
mas ties jo gimtuoju Niūronių 
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Vokietija, yra apgaulinga kon
cepcija, kuri gali tik privesti 
prie didelio išpardavimo šalies, 
kuri — nežiūrint kokius nusi
kaltimus jos buvęs rėžimas be
būtų įvykdęs, — negali būti ve 
dama į kartuves“. Žinoma, jis 
nepaminėjo nė žodžiu nei EGB, 
nei plačiau paaiškino, kaip tu
rėtų atrodyti tie Europos sant
varkos rėmai, kuriuos Vokieti 
jos problemos sprendimas ga
lės būti padarytas nepasmer
kiant jos izoliacionizmui. Ta
čiau jau pats faktas, kad atsa
kingas prancūzų vyriausybės 
narys pasiakė už sujungtą, su 
vakarais integretuotą Vokieti
ją, yra vertas dėmesio.

Jei mes paklausime, galų ga
le,

kaip patys vokiečiai žiūri
į pastangas juos apginkluoti 
bendrai, o ypatingai į EGB — 
tą „vienintelį žirgą tvarte“, 
lordo Ismay žodžiais kalbant, 
— tektų pacituoti vieno ko
mentatoriaus žodžius, kuris 
pasakė, kad graikų padavimas 
apie Labyrinto rūmų klaidumą 
atrodo mums labai paprastas 
ir nekomplikuotas, palyginus 
su tomis painiavomis, kurios 
viešpatauja santykiuose ir pa
žiūrose, liečiant EGB sutartį...

77 m. Federacijos koncleris, 
kaip žinome, yra nenuilstamas 
kovotojas tiek dėl Europos vals 
tybių glaudesnio bend^adarbia 
vimo, tiek dėl EGB. vos tik 
grįžęs iš savo triumfo kelionės 
JAV-se, jį apspitusiems žurna
listams pareiškė, kad „mes tu
rime pagalvoti, kad toji Euro
pa, kurioje yra mūsų tėviškė. . . 
kuri mums, vokiečiams, yra tin 
karna, kad toji Europa yra su
skaldyta bei suplėšyta, tuo tar 
pu kai šalia stovi milžiniškas 
sovietų kolosas. Todėl mes tu 
rime gynimosi bendruomenės 
keliu eiti prie politinės Euro
pos bendruomenės“. Jo parti
ja besąlyginiai jį palaiko, bet 
socialdemokratai sudaro griež
tą opoziciją, kuri ne be įtakos 
krašte, o šis gi demokratinėje 
santvarkoje ką nors reiškia.

Pagaliau naujoji Kremliaus 
„taikos ofenzyva“ taip pat ne
liko be pasekmių, kurias ypač 
didina ir ryškina D. Britanijos 
premjero Churchillio pasisaky 
mai, einąs taip toli, kad suni
veliuoja visokias NATO pro
gramas,kurias , beje, stato į 
stabdomąją padėtį. O tai jau 
liečia ne tiktai Europos, bet vi
sų Vakarų ateities saugumą. 
Būsena, kaip matome, yra itin 
komplikuota. J. Garnys.

mo jėgą, papildo kitą progra
mą, siekiantį 1956 metus, ku
rios vykdymui yra numatyta 
550 milionų dolerių. Svarbiau
sias išlaidų nešėjas yra JAV, 
pažadėjusios padengti visą pu 
sę. Į šią programą įeina vad. 
„bff-Shore-Kreditai“, t. y. JA 
V. ūkinė parama Europos kraš 
tams vykdoma užsakant pas 
juos NATO armijai reikalingus 
ginklus.

Šalia ilgalaikio plano lėktu
vų gamybai, paminėtinas taip 
pat.

3-jų metų susitarimas 
dėl vad. Infrastruktūros. „In
frastruktūra“, kaip ir „Off-Sho 
re-Kreditai“ yra naujas NATO 
jėgoms naudotis atskiram kraš
te esančiais kariniais įrengi
mais. Šiai „struktūrai“ išplės
ti paskirtoji 250 miliardų pran
cūziškų frankų suma leidžia 
spręsti apie oro pajėgų stipri
nimo dydį.

Šiais tad metodais Atlanto 
Taryba tikisi, kaip komunika
te sakoma, paskyrusi „didžiau
sią dėmesį ūkio ir finansų fak
toriams, kurie turi įtakos gyni 
mosi pastangoms. „Atlanto Ta 
ryba“ — sakoma toliau komu
nikate, — „pripažino būtinu
mą, kad tam tikras tautos ūkių 
išsivystymas ir ginkluotų jėgų 
sustiprinimas turi eiti ranka 
rankon. Sudarymas ilgalaikių 
kolektyvinių karo gamybos įvai 
riose srityse programų pasiro
dęs efektingiausias ir pigiau
sias sprendimas“.

Kalbant apie NATO ginkla
vimosi planus ir programas, 
negalima nepaminėti ir vad.

Europos Gynimosi 
Bendruomenės

pakto. Kaip žinome, pagal šį 
paktą tam tikrą divizijų skai
čių — 12 — turės sudaryti V. 
Vokietija.

Jei Atlanto ministerių tary
bos komunikate apie vokiečius 
neužsiminta nė puse žodžio, 
tai juo daugiau apie tai kalbė
jo atskirų valstybių ministeriai. 
J. F. Dulles, paminėjęs EGB. 
nedviprasmiškai pareiškė: „Nė 
ra jokio kito gero problemos 
sprendimo, norint padaryti Eu
ropą tvirtą ir užtikrinti taiką.“ 
Net prancūzas Bidault — Eu
ropos 1’enfant terrible — Eife 
lio bokšte priėmęs į konferen
ciją atvykusius ministerius pa
reiškė, kad kiekvienas sprendi 
mas, „kuris Vokietiją pasmer
kia izoliacijai, vestų šį kraštą į 
baisias pagundas ir. sukeltų di-

BAISIOSIOS SI ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
XIV.
Molotovas tarp gyvybės ir 

mirties
Kitas žmogus, kuris tebevai 

dina nūdieniniame Sovietų gy
venime žymią rolę, bet kuris 
vienu laiku buvo pakliuvęs į 
bėdą ir kurį aš žinau, tai Mo
lotovas. Molotovo žvaigždė bu 
vo prigęsusi trečiosios Mask
vos bylos metu. Daugeliui su
kėlė didelį furorą tas faktas, 
kad kaltinamieji savojęrisipaži- 
nimuose neišvardino Molotovo1 
tarp tų asmenų, kuriuos neva 
jie ruošėsi nužudyti, nes jis ta
da buvo laikomas pirmuoju 
valstybės vyru po Stalino ir 
buvo Sovietų vyriausybės gal
va.

Štai istorija. Tardymo pra
džioje NKVD inkvizitoriams 
buvo įsakyta gauti iš suimtų
jų bolševikų prisipažinimą, 
kad jie ruošė teroristinius veiks 
mus prieš visus kitus Politbiu- 
ro narius. Kaltinamasis Rein- 
goldas pasirašė parodymą, ku
ris apėmė ir Molotovą, kaip jo 
ketintą nužudyti. Tačiau, kai 
Reingoldo apklausin. protoko
las buvo pateiktas Stalinui pa
tvirtinti, jis savo ranka pats iš 
braukė Molotovo pavardę. Iš 
šitos Stalino laikysenos, NKV 
D viršininkai padarė išvadą, 
kad Stalinas norėjo Molotovą 
likviduoti.

Greit po to, Molotovas išvy
ko į pietus atostogų. Į jo stai

gų išvykimą buvo žiūrima kaip 
į antrąjį jo dramos veiksmą. 
Mes žinojome, kad Stalinas 
vengdavo suimti Liaudies Ko
misarą ar Politbiuro narį jam 
einant pareigas. Prieš suim- 
siant tokį augštą pareigūną, 
Stalinas turėjo jį išsiųsti atos
togų arba paskelbti spaudoje, 
kad jis gavo naują paskyrimą.

Molotovui išvažiuojant, Sta
linas neatvyko į geležinkelio 
stotį jo išleisti; vadinasi, ne 
taip, kaip ankstyvesniais me
tais, kada jis jį vis palydėda
vo. Tai mane nustebino. Ta
čiau man buvo didelė staigme
na, kad pietų ekspresui išėjus, 
NKVD galva išsiuntė Moloto
vui pranešimą, kad Stalinas bu 
vo atvykęs į stotį, bet pasivėli
no : traukinys jau buvo išėjęs. 
Aš nusprendžiau, kad Stalinas 
meluoja tik todėl, jog neįva
rius Molotovui perdidelės bai
mės.

Stalinas šešias savaites laikė 
Molotovą tarp gyvybės ir mir
ties. Pagaliau diktatorius, ma
tyt, nusprendė, kad Molotovas 
jam buvo reikalingas. Tarp ne 
didelio proto ir bemokslių Po
litbiuro narių, Molotovas bu
vo vienintelis žmogus su gabu
mais. Jis nešė didžiausią vy
riausybės naštą.

Taigi, didžiai pranašautojų 
nuostabai, Molotovas sugrįžo 
iš atostogų ir vėl pradėjo eiti 
Liaudies Komisarų Tarybos 

Pirmininko pareigas. Jo ne
malonės periodas praėjo, ta
čiau jo vardas nebuvo įrašytas 
į sąrašą tų asmenų, kuriuos kai 
tinamieji bolševikai buktai no
rėję nužudyti. Bet maža buvę 
tam laiko. Bylos jau buvo ke
letą kartų atidėtos ir buvo per- 
vėlu perrašyti visus apklausinė 
jimo protokolus.

Beje, sekančiose bylose, ant 
rojoje ir trečiojoje, Molotovas 
jau figūravo kaip asmuo, kurį 
kaltinamieji norėję nužudyti.

Gyvybės sargas, kirpėjas ir 
klounas

K. V. Paukeris buvo veng
ras. Per Pirmąjį Pasauliui Ka
rą jis buvo sumobilizuotas į 
Austrų - Vengrų kariuomenę 
ir 1916 metais paimtas į rusų 
nelaisvę. Po revoliucijos jis 
neskubėjo grįžti į tėvynę. Bu
dapešte jis vertėsi kirpėju vie
noje operetės firmoje. Jis jau
tė, kad Rusijoje jį laukė didelė 
sėkmė.

Paukeris turėjo neabejotiną 
komiko talentą. Jis tai įrody- 
davo imituodamas savo viršinin 
kris ir meistrišaki pasakodamas 
anekdotus. Aš gi buvau įsitiki 
nęs ,kad jis itin buvo geras klo 
unas. Mat, jis tokiam pašauki
mui turėjo nuostabią išvaizdą: 
beveik neraustąs veidas, raiški 
jusli burna ir juosvos akys, ku 
rių pagalba jis galėjo su šuns 
ištikimybės išraiška žvelgti į 
savo viršininkus. Su šiuo ne
dideliu bagažu Paukeris sėdo 
į savo nedidelį laivelį plaukti 
per audringą revoliucijos oke
aną.

Paukeris įstojo į komunistų 
partiją ir buvo priskirtas prie 
slaptosios policijos. Čia jis ta

po kirpėju ir asmeniniu tarnu 
tokia pareigūno Menžinskio, 
kuris buvo kilęs iš garsios ca
ro valdininkų šeimos ir kuris 
nokėjo vertinti gerą liokajų. Po 
Lenino mirties, Menžinskis 
Paukerį įtaisė Stalino ir kitų 
politbiurininkų gyvybės sargų 
viršininku.

Lenino asmens apsaugą iš 
pradžių sudarė tik du detekty
vai. Po to, kai jis teroristės Do 
ra Kaplan buvo sužeistas, jų 
skaičių padidino iki keturių. 
Tačiau, kai Stalinas pagrobė 
valdžią, jis sutvėrė savo as
mens slaptąją apsaugą iš ke- 
letos tūkstančių vyrų. Pauke
ris puikia mokėjo tvarkyti ši
tą armiją.

Netrukus, Paukeris pasida
rė labai artimas žmogus Polit- 
biuho nariams. Jis suteikė į sa 
vo rankas valdžią juos aprū
pinti maistu, drabužiais, auto- 
mobliais, o taip pat žeme ir vi
lomis užmiestyje. Jis patenkin 
davo jų apetitus naujausiais už 
sienio produktais. Jis impor
tuodavo naujausio modelio au
tomobilius, veislinius šunis, vy 
nūs ir radijo aparatus; žmo
noms jis gaudavo suknių, šilko 
ir kvepalų iš Paryžiaus; vai
kams jis užpirkdavo prašmat
niausių brangių žaislų. Pauke 
ris tapo Kalėdų Seneliu dali
nančiu ištisais metais dovanas.

Augštieji Sovietų pareigū
nai turėjo paisyti Paukerio, 
kaip žmogaus, kuris žinojo vis
ką apie jų privatų gyvenimą, 
įskaitant ir daug intymių 
smulkmenų, nesiderinančių su 
jų tarptauitnio proletariato ly 
derių vardu. Pavyzdžiui, Vo- 
rošilovas negalėjo nuslėpti nuo 

Paukeria fakto, kad jo pasku
tinė vila, trečia iš eilės, buvo 
skirta naujai jo balerinai. Kiek 
vienas šeimyninis barnis tarp 
Politbiuro nario ir jo žmonos 
įvykdavo Paukerio jiems pa
skirtų tarnų ir jų apsaugos sar 
gybinių akivaizdoje. Nesvar
bu, kiek politbiurininkai pūtė
si ir kiek jie stengėsi savo iš
vaizda dėtis antžmogiais, jie 
vistiek žinojo, kad Paukeris 
juos matė perdėm, matė jų 
kiekvieną krustelėjimą.

Paukeris pasidarė labai po 
puliarus su Stalinu. Pastebė
jęs, kad Stalinas mėgo ir daug 
lapojo rusiškių silkių patieka
lų, jis importavo jam geriausių 
jų rūšių. Kadingi rusiška deg
tinė labai tinka su silke, tai Pau 
keris pasidarė Stalino nuolati
nis pagėrimo draugas. Ogi pa 
tyręs, kad Stalinas mėgsta ci
niškus juokus ir antisemitinius 
anekdotus, Paukeris pasirūpi
na patiekti naujausių ir vulga- 
riškiausių istorijėlių. Jis jas 
jam meistriškai, be priekaišto, 
pasakodavo, o Stalinas juokėsi 
ir kvatojo.

Kadangi Stalinas šukuoda- 
masis žiūrėdavo iš geriausios 
matomos vietos į veidrodį ir 
rūpestingai taisydavo, glostyda 
vo savo ūsus, tai Paukeris įsiti 
kino, jog jo bosas, toli gražu, 
nebuvo indiferentiškas dėl sa
vo išvaizdos. Patyręs, kad jis 
nešiojo savo batuose strous kor 
kinius padėklus po užkulniais, 
tikslu atrodyti augštesniam, jis 
jam užsakė specialiu sbatus su 
neįprastai augštu iš vidaus pa
kilimu, kuris diktatorių paaugš 
tino pusantro colio. Taip pat 

Paukeris įtaisė ant Lenino mau 
zolėjaus nedidelę medinę pa
kopą, kad Stalinas stovėdamas 
ant jos ir žvelgdamas į para
dus, atrodytų dviem papildo
mais coliais augštesnis. Tad 
visai nenuostabu, kad retas kas 
žinojo, jog Stalinas tebuvo tik 
5 pėdų ir 4 colių augščio.

Būdamas iš profesijos kirpė 
jas, Paukeris ir skusdavo Sta
linui barzdą. Iki to, Stalinas 
būdavo labai nekaip nusisku
tęs: veidas jo vartojamos sku
tamosios mašinėlės suraižytas 
ir vietomis nedaskusti plaukai 
stypsojo. Paukeris buvo pir
mutinis žmogus su skutamuo
ju peiliu rankoje, kuriam dik
tatorius nesibijojo išstatyti sa
vo gerklės.

Stalinas duosniai atsiteisė su 
Paukeriu. Jis jam davė du au 
tomobiliu (Lincoln ir Cadillac' 
o limuziną), jam pakabino ant 
krūtinės šešis medalius, įskai
tant ir Lenino Ordiną. Tačiau 
visa tai nesuteikė Paukeriui ga 
Įritinės laimės. Jis dažnai skųs 
davosi savo draugams, kad jis 
neturėjo jokio savo asmeniško 
gyvenimo, nė vienos sau lais
vos minutės: visuomet, dieną 
ar naktį, kai tik Stalinui jis 
reikalingas, Paukeris turėjo 
jam prisistatyti. Kas beatsitik 
tų Maskvoje — traukinio katas 
trofa ar gaisras, stiagi vyriau
sybės nario mirtis ar kuri ne
gerovė su naujais požeminiais 
traukiniais — Paukerio valdi
niai turėjo pirmutiniai būti įvy 
kio vietoje, kad jų viršininkas 
galėtų tuoj ir tiksliai painfor
muoti diktatorių.

Daugiau bus.
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Minint Baisiojo birželio su
kakties dieną, j Montrealį bu
vo kviečiamas koncertuoti mu 
zikas Zenonas Nomeika, kuris 
dabar vargoninkauja Rocheste 
ry, JAV. Gal būt susidomėjęs 
kvietėjais, jis atostogų metu at 
vyko čia apsidairyti ir susitik
ti su vienos Konservatorijos ko 
legomis — pianistu K. Smilge 
vičium ir op. sol. E. Kardelie
ne. Ta proga teko su juo pasi
kalbėti ir dėl galimo jo Mont- 
realy koncerto.

Tačiau prieš tai šiek tiek ži
nių apie žymųjį mūsų muziką 
vargonininką.

Zenonas Nomeika yra bai
gęs Lietuvos Valstybinę Kon
servatoriją Kaune ir po to dar 
kelis metus studijavo Paryžių 
je pas garsųjį vargonų profeso
rių Dupre. Visi profesoriai pri 
pažino, kad Nomeika turi dide
lių gabumų ir yra labai jautrus 
muzikas su didele individualy
be, kas muzikui yra labai svar 
bu, kaip ir kiekvienam meni
ninkui.

Po studijų Paryžiuje, Zeno 
nas Nomeika buvo pakviestas 
vargonų profesorium į jo išeitą 
ją Valstybinę Konservatoriją 
Kaune, kame jis ir dirbo, ruoš
damas išmokslintus Lietuvai 
vargonininkus.

Tačiau jis nesitenkino vien 
tiktai profesoriaus darbu, bet 
paruošdavo ir vargonų koncer 
tų, kurie kėlė didelį tautiečių 
susidomėjimą. Visi jo koncer
tai būdavo giliai individualūs 
ir augšto meniško lygio. Šias 
eilutes rašąs paskutinį jo var
gonų koncertą klausė Vilniaus 
Katedroje, kur buvo baigiami 

irengti naujausios konstrukci
jos puikiausi vargonai. Zeno
nas Nomeika visus klausovus, 
kurių buvo susirinkusi pilna 
Katedra - Bazilika, nepapras
tai sužavėjo. Vykstant Ant
ram Pasauliniam karui, — tai 
buvo 1943 metais, — kaip di
džiausiai žmonijos tragedijai, 
kurią menininkas giliai išgyve 
no, — visas jo koncertas pra
skambėjo likiminėje, tragingai 
minorinėje, nuotaikoje.

Sekė karo finalas su tikrai 
tragingu likimu, ir Z. Nomeika 
atsidūrė tremtyje, kaip ir milio 
nai šios tragedijos aukų.

Būdamas Vokietijoje, jis ap 
važinėjo1 beveik visas žymes
nes vietas, kur buvo koncer
tams tinkami vargonai, ir kon
certavo visoje Vokietijoje. Vo 
kiečių spauda jo vargonavi
mą vertino labai augštai.

Amerikoje Z. Nomeika var
goninkauja katalikų bažnyčio
se. Būdam savargonininku vir 
tuozu, jis nesutinka jokių tech 
ninių sunkumų.

— Girdėjau, Jūs buvote var 
gonininku lenkų bažnyčioje,—• 
kodėl ją metėte? — klausiu mū 
sų pokalbyje.

— Ne aš mečiau, bet mane.. 
— juokauja p. Nomeika. — O 
tas įvyko todėl, kad pasisakiau 
esąs lietuvis ir lenku nebūsiu 
(nors aš lenkiškai kalbu geriau 
už juos, — priduria p. Nomei 
ka). Jie manimi, kaip vargo
nininku, buvo ne tiktai paten
kinti, bet ir susižavėję, bet kai 
tiktai atsisakiau pasirašyti len 
ku, sukėlė intrygas, ir turėjau 
išeiti. Nesigailiu. Dabar turiu 
geresnę parapiją. Kasdien tu

riu tiktai 4-rias mišias vargo
nuoti, ir, kas yra labai svarbu, 
neturiu reikalo rūpintis choru, 
nes tam tikslui yra dirigentas, 
kuris choru ir rūpinasi. Man 
tiktai tenka jis pakoreguoti ar
ba painstruktuoti. Todėl dabar 
turiu visai pakenčiamas darbo 
sąlygas.

— Gal norėtumėt pakoncer 
tuoti Montrealy?

— Mielai. Baisiojo birželio 
minėjimui negalėjau atvykti, 
nes tada parapijoje buvau dar 
naujas ir skubiai negalėjau su 
sirasti vargininko, kuris mane 
pakeistų tam sekmadieniui.

K. Smilgevičius, besikalbant, 
iškelia projektą, kurį randame 
realizuotinu ir visi pritariame: 
pakviesti du naujaamerikius 
— Zenoną Nomeiką — vargo
nininką, J. Saulių — violonče
listą ir op. sol. E. Kardelienę— 
dainininkę, ir Montrealy pada
ryti du koncertus — šeštadienį 
salėje, o sekmadienį — Mont
realio Katedroje - Bazilikoje. 
Ta pačia proga iškyla ir mūsų 
menininkų — E. Kardelienės 
ir K. Smilgevičiaus koncerto, 
kuriam jie rudenį jau yra kvie 
čiami, Rochestery, prisimini
mas. Z. Nomeika gyvai prita 
ria, — todėl rudenį tikimės tu 
rėsią įdomių koncertų.

Ir taip, besvarstydami muzi 
bos reikalus ir prisimindami tai 
mokslo, tai kitus praeities lai
kus ir faktus, su pp. Nomeikų 
ir pp. Smilgevičių šeimomis pra 
leidžiame visą vakarą.

Viena įdomi smulkmena: Pa 
sirodo, kad Z. Nomeika ir 
Montrealio katedros vargoni
ninkas p. G. Lindsay Paryžiu-

VYDŪNO FONDO KOMI 
TETO UŽSIMOJIMAI

Šiomis dienomis sudarytas 
Vydūno Fondo Komitetas iŠ 
šių asmenų: Mažosios Lietu
vos Tarybos pirm. Erdmonas 
Simonaitis (pirmininkas), Lie 
tuvių Rašytojų Dr-jos pirm. 
Benediktas Babrauskas (vice- 
pirm.), Vhko pirm. prel. My
kolas Krupavičius, Diplomati
jos Šefas Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir 
mininkas Vaclovas Sidzikaus
kas, Amerikos Lietuvių Tar. 
pirm. Leonardas Šimutis ir 
Vykd. Tarybos pirm .prof. Ka 
rolis Zaikauskas. Komitetas 
skelbia čia pat dedamą atsišau
kimą, prašydamas visus lietu
vius ir jų organizacijas aukų 
Vydūno parinktiems raštams 
išleisti ir velionio antkapiui pa 
statyti. Duobė jau išmūryta ir 
užsakytas atitinkamas granito 
antkapis.

Iš raštų, pirmoje eilėje nu
matyta išleisti Vydūno „Pra
bočių šešėliai“, kurių laida jau 
keliasdešimt rnetų kaip išsibai 
gusi. Aukojusieji nemažiau 
kaip 5 dol. bus laikomi Vydū
no raštų garbės leidėjais — iš
leistosios Vydūno knygos 
jiems numatoma pasiųsti be 
atsikiro primokėjimo. Jeigu, 
paminklą pastačius liktų dar 
lėšų, būtų pasistengta išleisti 
Vydūno monografiją, _^dėl ku
rios Jau tariamasi su atitinka
mais autoriais. Vydūno Fondo 
Komitetas laukia jautraus tau 
tiečių atsiliepimo.

VYDŪNO PAMINKLO IR 
RAŠTŲ REIKALU 
Brangūs Tautiečiai!

Paskutinė Vydūno valia bu 
vo ilsėtis tėvų žemėje, kurią jis 
taip mylėjo ir kuriai skyrė pa- 
č us gražiuosius savo kūrybi
nės dvasios žiedus. Tačiau, 
kol lietuvių tauta galės jį pa
laidoti išlaisvintoj tėvynėj, jis 
turi laikinai ilsėtis savo dabar 
tiniame kape Detmolde. Mes, 
žemiau pasirašiusieji, būdami 
tikri, kad tremtiniai ir užsienio 
lietuviai norės pagerbti šio Di 
džiojo lietuvio atminimą, esa
me pasiryžę pastatyti jam Vo
kietijoje tinkamą antkapį ir iš 
leisti jo parinktus raštus. To
dėl kreipiamės šiuo atsišauki
mu į visus tautiečius, kuriems 
yra brangus Vydūnas ir jo at
siminimas, kviesdami prisidėti 
prie jo kapo pagražinimo ir raš 
tų išleidimo kukliu — kiekvie
no pagal išgales — įnašu.

JAV ir Kanadoje gyveną 

je yra studijavę pas tą patį var 
gonų profesorių garsųjį 
Dupre. Jau minint Baisųjį bir 
želį, su p. Lindsay buvo apkal
bėta p. Nomeikos koncerto ga 
lirnybė Katedroje, ir p. Lindsay 
mielai sutiko ir pritarė.

-KULTURWWKKQN'IKA
„ANT MARIŲ KRANTO”.

Tai naujas lietuviškas, so
vietiškai padarytas pagal ba
letmeisterio V. Grivicko lib
retą kompozitoriaus J. Juze
liūno muzikos baletas, apie ku 
rį Maskvos „Pravdoje“ taip 
rašoma:

„Jaunojo baletmeisterio V. 
Grivicko libretas pasakoja 
apie vieno iš Lietuvos žvejų 
kolūkių darbo gyvenimą.

Veiksmas vystosi praslin
kus keleriems metams po ka
ro pabaigos.

Šviesiems ir džiugiems žve
jų paveikslams — kolūkio pir
mininkui Bartkui, senam žve
jui Narūnui, jo sūnaus - fronti
ninko sužadėtinei Kastei, jos 
draugei — meiliai mergaitei 
Onei, šauniems bičiuliams Vy
tui ir Mikiui, įsimylėjusiems 
linksmąją Onę, — priešpastaty 
ti niūrūs ir tamsūs Krezų pa
veikslai.

Krezas — tėvas — buvęs 
buožė, pralindęs į kolūkį. Jis 
nuslepia sugautas žuvis; apim 
tas neapykantos naujam gyve
nimui, jis pasiryžęs kenkti. Se 
nio Krezo nusikaltimo dalyvis 
yra jo sūnus Gustas, buvęs ese 
sininkas, besislapstąs tėvo na
muose. Į tamsias machinacijas 
jie stengiasi įvelti brigadinin
ką Jonį, kurio meilę Kastė at
meta. Jie mėgina panaudoti 
jo skausmingą pavyduliavimo 
jausmą suvesti sąskaitoms su 
Kastės sužadėtiniu — fronti
ninku Mariumi.

Antrame veiksme, scenoje 
prie švyturio audros metu, įvy 
kiai pasiekia didelį įtempimą. 
Piktadariai Krezai gesina švy
turį, kad pražudytų su įsisiau
tėjusią jūra bekovojančius žve
jus. Jonis, į kurį nusikaltėliai 
dėjo tiek vilčių, ne tik kad ne
tampa jų bendrininku, bet, pa 
aukodamas savo gyvybę, užde
ga švyturį, išgelbsti draugų gy 
vybę.

Spektaklis baigiasi darbo ko
lektyvo triumfu ir Krezų de
maskavimu.

Įspūdingiausia spektaklyje 

aukotojai pinigus prašomi siųs 
ti Rašytojų Draugijos pirm. B. 
Eabrausko vardu: B. Babraus
kas 1436 So. 50 Ave., Cicero, 
Iii. Europoje ir kitur gyvenau 
tieji siunčia Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmi E. Simonaičio 
vardu: E. Simonaitis (21a) 
Detmold-Lippe, Fridrich Rich 
ter Str. 3, Germany.

Aukotojai bus skelbiami 
spaudoje.
M. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas, L. Šimutis, K. Zaikauskas, 
B. Babrauskas, S. Lozoraitis,

E. Simonaitis.

— muzika, kurią parašė jaunas 
lietuvių kompozitorius J. Juze 
liūnas, neseniai baigęs aspiran 
turą Leningrado konservatori
joje, išėjęs rimtą kompozitori- 
nę mokyklą.

Artistai — G. Sabaliauskai
tė ir G. Banys sukūrė šviesius 
romantiškus Kastės ir Mariaus 
paveikslus. G. Sabaliauskaitė
— puikios technikos ir patrauk 
lauš lyrinio talento šokėja. Ji 
išėjo puikią Leningrado balet
meisterio - pedagogo A. Va- 
ganovos mokyklą. G. Banys — 
geras jos partneris.

Judri ir plastiška yra Onės 
vaidmenyje G. Sventickaitė. 
Kartu su artistais S. Blinda ir 
V. Brazdyliu, gerai atliekan
čiais aistringų Onės garbinto
jų vaidmenis. Artistas L. Žvi 
kas sukuria spalvingą senojo 
žvejo Narūno charakterį.

Priešų — Krezo — tėvo ir 
Gusto — paveikslus puikiai 
įkūnijo artistai B. Kelbauskas 
ir S. Gončarovas. Visas kūry
binis kolektyvas su entuziaz
mu ruošė naująjį baletą. Tai 
liečia ir dirigentus R. Geniušą 
ii Ch. Potašinską, o taip pat 
orkestrą, nepakankamai stiprų 
techniniu atžvilgiu ir kiek ma
žoką,

Dailininko J. Surkevičiaus 
dekoracijos, deja, neišiena iš 
paprastų, vidutinių peizažinių 
darbų rėmų.

Spektaklio papuošalas yra 
grupės Lietuvos Valstybinio 
šokių ir dainų ansamblio daly
vių pasirodymas paskutiniaja
me veiksme su eile liaudies šo
kių“.

Taip rašoma „Pravdoje“. 
Kaip matome, baleto turinys 
yra visai faišyvas, paremtas vie 
nos gyventojų dalies kursty
mu prieš kitą dalį. Kurstymas, 
smurtas ir neapykantą yra to 
baleto pagrindas. Ir tai daro
ma, anot bolševikų, „beklasinė 
je bendruomenėje“. Mums čia 
įdomūs tiktai kaikurie nauji 
vardai.

SMUIKININKŲ ŠEIMA.
Vytautas Strolia, kuriam bu 

vo užvesta deportacijos byla, 
imigracijos organų pranešimu, 
nebus deportuojamas. Šis 24 
m. amžiaus mokslui pasinešęs 
jaunuolis, tik ką sugrįžęs iš 
JAV armijos, pradės studijas 
New England muzikos konser 
vatorijoje. Kažkas buvo pa- 
skundęs, jog jis vokietis. Bet 
Stroliai pavyko išaiškinti, kad 
jis lietuvis. V. Strolios tėvas 
smuikininkas ir kompozito
rius, vienas brolis smuikinin
kas dirba Hollywoode, o kitas 
studijuoja muziką Italijoje.

ATOSTOGAUJAMI... tai aš tikrai jau neparsiduo
siu. . . — pabrėžtinai sako dail. 
Andriušis.

Ką gi, susidūrus su tokiu fak 
tu, kuris yra visai realus ir 
nepajudinamas, teko tiktai ap
gailestauti, nes dailininko ta
lentas, koks yra dail. V. And- 
liušio, tikrai žūsta. O juk tai 
ne vienintelis. Juk yra ir dau
giau specialybių ir daugiau ta
lentų, kurie laikosi principų ir 
atsimuša į kapitalo kietumą, 
kaip į granito sieną. . . Nenuos 
tabu, kad kartais vyksta kieti 
streikai. Nes vyksta su kapita 
lo nesukalbamumu ko
va — struggle of life. Tai Ame 
rikoje ir kituose demokratiniuo 
se kraštuose, kuriuose tokiu bū 
du kapitalo nesukalbamumas 
palaipsniui laužiamas. Bet... 
kai komunistai, naciai, fašistai 
ir kitokį totalistai kalba apie 
„darbo žmonių gerbūvį“, o ne
pripažįsta jokios su kapitalu ko 
vos, tai ir susidaro teorinis ble
fas, o praktikoje — vergija.

Parodęs salę, p. Andriušis 
mus tuojau vedė aplankyti bi
čiulius, bet mes dar turėjome 
užsukti namo ir paimti p. An
taniną Audickienę, prieš kurią 
nesmagiai jautėmės, nes išvykę 
iš pat ryto, ją vieną palikome 
veik ligi vakaro. Jau keturiese, 
paatlančiais vykome pp. Audic 
kų vežimu pas Bostono lietu
vių menininkų pirmininką p. 
Antaną Gustaitį, Ponų Gustai 
čių butas — tiesiai prieš At
lantą, pačiame jo krante.

— Žiūrėkime, ar kur nors 
čia Antanas nemirksta, dai

4.
Po pietų dailininkas Vikto

ras Andriušis sutiko mums pa 
rodyti Tautininkų salę, kurią 
jis dekoravo lietuviškai.

Salė maža, talpinanti, gal, 
apie 60 asmenų. Ji padaryta iš 
sudegusios sinagogos, kurią 
Bostono lietuvių Tautininkai 
nupirko, atremontavo ir, dail. 
V. Andriušiui projektuojant ir 
tuos projektus vykdant skau
tų pagalba, išdekoravo.

— Gaila, organiazcija pri
trūko lėšų ir darbas stovi ne
baigtas, — sako dailininkas.

— Bet, kaip gi čia,—sakau, 
-—yra? Macenatui, kaip aiškin 
ni, jau ir paminklas pastaty
tas, o nėra lėšų išbaigti dekora
vimui?

— Taip jau yra, -v atsako. 
— Ir šiuos darbus daugiausia 
atlikome savo jėgomis, pade
dant darbštiems skautams. Bet, 
štai, langai reikalingi suderin
tų su bendra dekoracija vitra
žų ; čia ir čia, — jis rodo salės 
detales, — nebaigta.

— Kas gi padarė mecenato 
biustą ?

— Toronte gyvenanti skulp 
tore p. Dociuvienė.

Turiu pasakyti, kad padary
tieji dekoravimo darbai yra tik 
rai originalūs, lietuviški. Me
džio ir audeklo darbai dvelkia 
senoviškumu. Ypač įdomūs 
liktoriai, laiptai. Sunku net 
įsivaizduoti, kaip dailininkas 
su tokiais meistrais, kaip skau

tai, galėjo juos ir įvykdyti, nes 
jie sudėtingi.

Dailininkės p. Elenos Dociu 
vienės sukurtasis biustas labai 
imponuoja savo mintingumu ir 
raiškumu.

Bežiūrinėdami salę ir jos de 
koravimo darbus, išsikalbame 
apie pačio dailininko darbus.

— Dabai' noriu sau pasida
ryti butą ir jį įrengti lietuviš
kai. Tikiuosi tada turėti ir sa
vo darbui atelje, — sako jis.

— Girdėjau, kad turėjai pa
siūlymų dirbti savo specialybė 
je?

— Taip. Ir mano darbai pa 
tiko ir buvo priimti. Bet nesu 
sitarėme dėl principų. Aš pa 
stačiau sąlygą: jeigu aš dirbu, 
kaip techniškas darbininkas, tai 
turiu gauti algą ir neturiu jo
kių pretenzijų. Bet jeigu aš 
esu projektuotojas, koks jums 
reikalingas, tai aš reikalauju, 
kad mano projektai turėtų ir 
mano firmą. Bendrovė su tuo 
nesutiko, nes ji visur nori žy- 
mėt savo firmą, — sako daili
ninkas.—Aš gi parsiduoti, kaip 
sakoma, „su kūnu ir dūšia“ ne 
galiu. Todėl, dirbu kitus dar
bus, o kai įsikursiu savo atelje, 
galėsiu laisvai kurti, neparsida- 
vinėdamas.

— Ar negalėjai sutarti ko
kio kompromiso, kad, kaip sa
koma, „būtų ir vilkas sotus ir 
ožka sveika“?. . .

— O ne! Kapitalas kietas 
ir į kompromisus neina. Tik

rėsi p. Andriušis. — Jis gi čia 
mirksta dienas ir naktis.. . Ma 
tyt, tam tikslui ir apsigyveno 
pačioje pakrantėje.. .

Ne. P. Gustaičio niekur 
mirkstant neradome, bet rado
me jį žiūrint į Atlantą. Atro
dė, lyg tas Adomas Mickevi
čius iš Krymo pajūrio klausėsi 
balso iš Lietuvos, Antanas Gus 
taitis per Atlantą norėjo tą Lie 
tuvą pamatyti.. . Jis net turi 
įsitaisęs tam tikrą sienoje „ab- 
rozdą“, kurį apšvietus susida
ro beveik to pačio Atlanto vaiz 
das. . . Pasirodė, kad humoris
tinių eilėraščių kūrėjas gyveni 
me — tragikas. Ir atspėk žmo 
gau, kad nori žmogaus sielos 
paslaptis.

P. Gustaitienė tuojąu grie
bėsi vaišinti Marteliu, Cinzanu 
ir kitais importais, o mes, kai 
pasirodė pulk. Andrius, kuris 
gyvena vienuose su pp. Gustai 
čiais namuose, — anekdotais... 
Šis „užkandis“ buvo toks „rie
bus”, kad p. Gustaitis, nors ir 
pats mėgsta, anot p. Tamulio- 
nienės, „subliuznyti“, bet tu
rėjo priverti nuo vaikų duris. . . 
Atleisk jiems, Viešpatie, o drau 
ge su gerais žmonėmis ir man 
neišmanėliui visatos sąrangos 
paslapčių.

Bet būtų prasilenkta su tie
sa, jeigu nebūtų pasakyta, kad 
mes net labai rimtai kalbėjo
mės apie meno reikalus, nes 
visur lietuviškose kolonijose 
labai smarkiai šlubuoja ar ne
galuoja. Ir tai yra vertas išsi
aiškinimo klausimas. Ypač, sa 

kyčiau, opus naujiesiems „gri- 
noriams“.

Paskaitau aš iš Blekaitį, ir 
Pilką, ir Veličką ir visokius be 
vardžius menininkus, bet rei
kia pasakyti, kad vis dėlto klau 
simas stovi vietoje, o bendra 
meno reikalų padėtis yra labai 
rimtoje krizėje. Aš net bijau, 
kad atsakomybė už tai teks tik 
tai dipukams. Ir štai dėl ko.

Dipukai atvažiavo su stipro
kai „užriestomis nosimis“ arba 
tokius juos įsivaizdavo senes
nės imigracijos lietuviai, kurių 
dalis iš naujų ateivių daug ko 
laukė, o kiti — šiuos priėmė iš 
didžiai ir nepalankiai. Ir vieton 
to, kad dipukai sugebėtų sutar 
ti, kultūringai sugyventi ir pa
reikšti organizuotą darbą bei 
kūrybingumą, — jie su kiek
vienu nauju bandymu vis kri
ko ir iro. Galų gale meno rei
kaluose jie atsidūrė „prie sudu 
žusios geldos. . . Tiktai pasižiū 
rėkime: teatras suiroį literatū
rinės premijos nuvertino litera 
turą; prasidėjo pjautynės ir 
vienur ir kitur. Tai .štai kas 
reiškiasi vietoje darbo, vietoje 
kūrybos.

Ir, žiūrėkite, kokios viso to 
pasekmės?

Senosios imigracijos lietu
viai, gavę dipukišką šoką (tik
rą ar įsivaizdavimą), beveik vi 
siškai sulaikė savo meninę veik 
lą, kokią sugebėjo, (tiktai ne
didelės išimtys dar laikosi ir, at 
rodo, kas išsilaikė ir toliau iš
silaikys), o naujieji ateiviai nie 
ko rimta sukurti nesugeba. At

siranda — didelė tuštuma. Ir, 
atrodo, didelis nuostolis lietu
vybei. Už tai kas nors turės gi 
atsakyti. Ir kas atsakys? — 
Aišku, tas, kuris dedasi pra
šmatnesniu, protingesniu, iš- 
mokslintesniu. ..

Beje, taip mes su jgp. Gus
taičiais nekalbėjome, bet vis 
dėlto negerovės mums painio
josi ir sunku buvo rasti geresnį 
sprendimą.

Galų gale tarėmės apie kon
certus, spektaklius konkrečiai. 
Principe ir sutarėme. P. And
riušis siūlė konkrečius pasiū
lymus ir būdus jiems realizuo 
ti. Prasminga būtų susikeisti 
— vieniems iš Montrealio nu
vykti į Bostoną, kitiems — iš 
Bostono nuvykti į Montrealį. 
Šia prasme ir „priimtas princi
pinis nutarimas“.

Padėkoję pp. Gustaičiams už 
vaišes, pavėžinę p. Andriušį na 
mo, grįžome į 35 P. Dienos už 
baigai, besidalindami dienos įs 
pūdžiais, dar žiūrėjome televi 
zijos, kuri, kaip ir vakar, tebe- 
rodė kažkokiame ringe vulga
rias ristikų muštynes — tam
pymą už plaukų, antausių skal 
dymą, spardymąsi ir kitokius 
„amerikoniškus“ pataikavimo 
žemiems žmogaus, kaip gyvio,, 
instinktams „prašmatnumus“.

Už tai pp. Audickų vaikų 
kambariuose, kur man teko 
nakvoti, buvo tikrai malonu: 
ten krūsnys knygų, žurnalų, 
vadovėlių, aparatų ir kitų moks 
lo ir technikos dalykų, kurie tik 
rai gaivina žmogaus dvasią.

Daugiau bus.
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Moksto-techmkos naujienos tirti. Toks Manchestery je pa
statytas radijo - teleskopas 
turi 75 metrus skersmens ir SOTUS ALKANAM PADEK

ŽVAIGŽDĖS KALBA
Pastarųjų metų nuostabūs 

atradimai astronomijoje iš pag 
rindų pakeitė visas iki šiol tu 
rimas žinias apie dangaus erd
ves. Monte Palomar observa
torijos, Kalifornijoje, prieš ke 
turis metus pradėtas ir praei
tais metais baigtas statyti mil
žiniškas teleskopas, — kurio 
vien reflektorius yra 5 metrų 
dydžio, — įgalino smarkiai pa 
greitinti dangaus kūnų tyrinė
jimus. Monte Palomar teieško 
pas priima tiek šviesos, kiek 
milionas akių drauge sudėjus. 
Juo galima matyti žvakės švie
są už 10 tūkstančių kilometrų 
ir fotografuoti nuo 30 iki 40 
tūkst. km nuotolyje. Taip pat 
juo galima apžvelgti erdvės 
plotą 50 milionų kartų didesnį, 
negu sveika žmogaus akis.

Žvaigždžių grupės.
Monte Wilsono teleskopu, 

kuris turi tik du su puse met
ro ilgumo, jau buvo galima pa 
siekti žvaigždynus, esančius 
toli už mūsų, vadinamosios Sau 
lės sistemos ribų. Tuo būdu 
buivo pastebėtu begalybė 
žvaigždžių grupių, šimtą mi
lionų kartų šviesesnių už mū 
sų saulę. Tačiau tolis, kuris 
mus nuo tų žvaigždynų ski
ria, yra toks didelis, kad švie 
sa, kurios greitis yra 5O0 tūks 
ta-nčių km per sekundę, mus 
pasiekia tiktai po 500 milionų 
metų. Pačių žvaigždžių bei 
jų atomų ir elektronų, jų pro 
tonų ir neutronų, jų spindu
liavimo tyrinėjimas, žvaigž
džių atsiradimo ir cheminių 
pasikeitimų studijavimas šiuo 
metu jau darosi žmogui vis 
labjau prieinamas, nes anks
čiau tie begaliniai toliai buvo 
neperžengiami, ir tolimosios 
žvaigždės buvo žmogui nepa
siekiamos.

Paskutiniais metais buvo 
pasiekti žvaigždžių ir jų erd; 
vės tyrinėjimo moksle tiesiog 
neįsivaizduojami atradimai, 
vadinamas radioastronomija.

Iš čia gimė naujas mokslas, 

Radio bangos.
1942 m. buvo patirta, kad 

radijo antena pagauna tokias 
bangas, kurių kilmės nebuvo 
galima išaišknti. Žymus ra- 
rijoelektros inžinierius Kari 
Jansky, naudodamasis specia
liomis antenomis, po ilgų ir 
kantrių tyrinėjimų įrodė, kad 
tos neišaiškinamos bangos 
ateina iš žvaigždžių. Greit po 
to fizikos mokslininkas Gro
te Reber išaiškino, kad šios 
bangos ateina iš Paukščių Ta 
ko, kuris susideda iš daugelio 
tūkstančių saulių ir su kuriuo 
palyginus mūsų saulės siste
ma yra tik maža jo dalelė. Di
džiausios įtampos bangos ėjo 
iš Sagitarijo žveigždyno. 1942 
m. vasario mėnesio vieną die
ną buvo pajusti nepaprasti ra
daro aparatų trukdymai Ang
lijos krantuose. Tos nepapras 
tos bangos trukdė net tarp- 
kontinentinio susisiekimo ra
dijo priimtuvus. Šis įvykis ka 
riniais sumetimais buvo laiko
mas ilgą laiką didžiausioje pa
slaptyje. Bet vėliau buvo pra 
dėta dideliu uolumu šių neiš
aiškinamų reiškinių kilmė ty
rinėti. Bet tik 1948 m. vie
nam jaunam anglų fizikui 
Martin Ryle pavyko tiksliai 
nustatyti dangaus erdvėj du 
didelius šių bangų centrus. 
Didžiojo Monte Palomar te
leskopo pagalba dabar jau yra 
padaryti tikslūs radijoelektros 
kelių planai, kur brėžiniais 
nurodomas ateinačių i žemę 
bangų stiprumas.

Šiuo metu Anglijoje, Pran
cūzijoje, Olandijoje, Ameri
koje, Australijoje ir Pietų Af 
likoje yra pastatytų arba sta 
tomų radioteleskopo stočių, 
kurių pagalba mokslininkai 
dieną ir naktį klausosi iš žvai
gždžių ateinančių bangų, jas 
leisdami per garsiakalbius ir 
užrašydami į plokšteles, kad 
vėliau būtų įmanoma jas iš-

siekia per 100 metrų augščio.

Žvaigždžių ir planetų kalba.
Jau anksčiaau buvo girdi-
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mas, saulės, Jupiterio, Satur
no ir kitų planetų balsas. Erd 
vės muzika jau nebėra tik vaiz 
dingas poetų išsireiškimas. 
Tai virto tikrove, žvaigždės 
kalba ir pasakoja neįsivaiz
duojamus ir baisius įvykius, 
nuostabius erdvių pasikeiti
mus, įvykusius prieš milionus 
ii šimtus milionų metų. Tai, 
ką mes girdime, ateina iš tarp 
žvaigždynų atsiradusių dujų 
masių, kurios yra atsiradusios, 
susidūrus daugeliui saulių ir 
neišaiškinamu būdu suskilus. 
Kas mažiausiai įtikima, tai, 
kad į plokšteles galima užra
šyti tas prieš daugelį metų 
įvykusias katastrofas, kuria 
radio astronomai jau pajėgia 
išskaityti.

Galima taip pat girdėti bal 
są tų žvaigždžių, kurių dar 
pamatyti negalima. Neseniai 
įvykusiame radioastronomų 
kongrese Sidney mieste, Aus
tralijoje, prancūzų mokslinin
kas Marius Laffneur, Pary
žiaus Astrofizikos Instituto 
radioastronomijos laboratori
jos direktorius ir Tarptauti
nės Radioastronomijos Sąjun
gos pirmininkas, pareiškė, kad 
buvo atrastos dvi naujos radi
jo žvaigždės. Viena, esanti 
arčiau mūsų, savo bangas yra 
pradėjusi skleisti kelis milio
nus metų anksčiau, negu jos 
mus yra pasiekusios. . Antroji 
mūsų kryptimi savo bangas 
skleidžia jau daugelį milionų 
metų, bet jos mūsų žemės dar 
nepasiekė.

Andromedos rūkai, apima 20 
tūkstančių milionų saulių, — 
apie kurias žinome kaip tik iš 
tų radijo bangų, — sudaro 
naują žvaigždžių grupę, esan
čią arčiausiai mūsų. Naujausi 
tyrimai parodo, kad ši grupė 
yra maždaug pusantro milio- 
no šivesos metų atstume nuo 
mūsų.

Šis naujasis mokslas, radio
astronomija, kuris tik žengia 
dar pirmuosius žingsnius,
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Veda skin. «až. J. Bulota
MONTREALIO SKAUTŲ TUNTO SOVYKLA.

Šiemet mūsų skautai stovyk 
lavo tikrai atsiskyrę nuo pa
saulio : iš visų pusių apsupti di 
delio Archambault ežero gilaus 
vandens ir tik šiaurėje siauru 
ii neįžengiamu skardžiu susi
jungdami su nepaliestomis Ka 
nados „džiuglėmis“. Nuo lie
pos 25 d. liki rugpjūčio 2 d. 
mūsiškiai kartkartėmis tepa- 
matydavo kokį nors laivelį ar 
saloje beliuoksiančias voverai
tes bei naktį iš kalnų ataidin
čius įvairius gyvulių balsus. Iš 
stovyklos pasišalinti tikrai ne 
buvo kaip, nes ir laiveliu į St. 
Donat tekdavo irkluoti apie 
pusę valandos. Malonaus mont 
realiečio advokato Mr. Denis,

mums atveria kai kurių visa
tos
dar 
bos 
tus 
ras naujų ir neišaiškinamų da
lykų. Prieš tas gamtos pas
laptis stovėdami, galime tik su 
didžiuoju astronomu Koperny 
ku nustebti ii' sušukti: „Koks 
didis yra Tas. Kuris tą vis
ką sutvarkė“.

paslapčių, bet toli gražu 
nevisas. Tų paslapčių ri- 
yra taip toli, kad dar šim- 
metų žmogus tyrinės ir

ne 
ne 
sa 
iš- 

dar-

paskolinusio šią gražią, dar 
įžengiamu mišku apaugusią 
didelę, gal kokios 15 akrų, 
lą, mūsų skautai sumaniai 
naudojo produktingam 
bui.

Montrealio tuntui ši stovyk 
la buvo viena našiausių: 8 skau 
tai ir vienas vilkiukas iš kan
didatų pakelti į tikruosius, dau 
gumas skautų pasistūmėjo pa
tyrimo laipsniuose; išlaikyta 
net per 40 specialių egzaminų; 
du skautai pakelti į paskiltinin 
kų laipsnius; išmokta - susi
dainuota ir visų atsigauta lie
tuvišku kūnu ir siela. Retu at 
sidėjimu, broliškumu ir suma
numu sklitn. Piečaitis sugebė
jo vadovauti šiai stovyklai. Jam 
pagelbėjo savaitgaliais mūsų 
vyčiai, jūreiviai ir abu skauti
ninkai. Džiugu, kad skautų ei 
lėse reiškiasi nemažai taip 
trūkstamų būsimų vadų. Nors 
stovykla buvo pradėta su lie
tum, vet vėliau oras buvo pui
kus, kad ir vėsokas, tad ir ne
nuostabu, kad skautų apetitas 
buvo nuostabus ir gal tik ačiū 
su gaudy tinus šimtams ežerų su

manusis ir „bajavas“ vyriau
sias stovyklos virėjas, sugebė
jo patenkinti paklausą. Stat
menai virš vandens, ant reto 
grožio augštos uolos, nuosta
biai gražiai skautų įrengtu al
torium sugaudanti tolimus kal
nų ir ežerų neaprašomus vaiz
dus „bažnyčia“, klausėsi mūsų 
susikaupusių skautukų maldų 
ir toli nuaidančių giesmių.

Tas didelis gamtos ir mūsų 
skautukų draugas Tėvas Kul- 
bis netik rūpinosi stovyklos 
skautų sielomis, bet ir tėviš
kai, ypač vilkiukus globojo, 
jais rūpinosi — prižiūrėjo bei 
visiems užfundijo „karališkus“ 
reto skanumo vynu,aplaisty
tus pietus. Kad ir toli už miš
kų bei vandenų pasislėpę mū
sų skautukai turėjo ir svečių, 
ypatingai „karuotų“ atvykimo 
ir išvykimo dienomis ,taip, kad 
nė vienam šiemet nebeteko ai- 
ti pėsčiom ar važiuoti ant nykš 
čio. Ypatingai mūsų skautai 
dėkoja Gerb. Tėvams Kubiliui 
ir Kidykui, ponams Daukšams 
ir Mališkams pasitarnavusiems 
mašinomis, nekalbant jau apie 
„nuosavas tunto mašinas“ su 
šoferiais-skautais Pilipaičiu, 
Naginioniu ir Bulota.

Prieš paskutinį šeštadienio 
laužą jau sutemus, neiškenčiau, 
ir laiveliu nusistūmęs nutilu
sio ežero stikliniu paviršiumi 
stebėjausi nepaprastu vaizdu: 
salos pakrantėje liepsnojo dau
gybė „išsirikiavusių“ nedide
lių laužų (skautai laikė egza- 

Nukelta į 6 psl.

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

kybės, kainos prieinamos.
STASĖ VENCKIENĖ

■ ^es Erables, Montreal (kampas St. Zotique).

S dJ BRONIUS AMBAKAS
g SPECIALISTAS IŠ EUROPOS
I BLOKSŲ - BRIKS V-PLYTELIŲ
H dėjime
g MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
H Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. §
g KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. §

ŽUKAS ANTANAS
408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

PDuodame ir kreditan
£

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

3 DARBA ATLIEKU
8 | SĄŽININGAI
$ || IR Š V A R I A L
* ” KAINOS PIGESNĖS 

KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD,
Park Extension.

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

; VICTORIA
CLEANERS
&.DYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

8

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 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0388
78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI EHiSOVl 

be nuošimčių i®®- -
Plačiai išgarsinti laikrodžiai L’

3 CYMA LONGINES
Si BULOVĄ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412. p

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

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

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

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI
nMHIHBBEBSEIKREMBI

O

| i

S

PERKANTIEMS DA- g 
ŽUS GALONAIS, NA-| 

MŲ SAVININKAMS £
DUODAMA 20% 

NUOLAIDA.

*
*

t?

1831 AuaSTR.
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

i

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

: LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
j JŪSŲ PATARNAVIMUI

PRAŠOME APLANKYTI
7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

'j VilleLasalie.
SI A. GAURYS'. Telefonas: HE 0100

There is a
lAmOTUliį

^EXTERIOR USE! 
^^»FLAT^ 

SEMI-GLOSS
GLOSS
FINISHES

C R O S L E Y $
RADIO ir TELEVIZIJA |

* 8* * 8* 8
C. C. M. DVIRAČIAI 8

*
*

* t

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI!
X

Mann & Martel
Y P

g REALTORS g
I 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) TeL O L.8481$

& Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- g 
I -pardavimo įstaiga turi pasiūlymų_visuose Tamstų pagei- g 

daujamuose rajonuose ir
$3.000 įmokėti, $16.500; Bat 

hurst r., 10 k., vandeniu- 
alyva šildomas, mūr., ult
ramodern! virtuvė, neper
einami, dideli, šviesūs k., 
ramioje gatvėje didelės 

« pajamos.

v $3.000 įmokėti, $15.000; St. 
g Clair-Annette Rd., 8 k. 
g dupleksas, 2 virtuvės, 2 vo 
g nios, $160 pajamų mėn. ir 
g 3 k. butas savininkui, aly- 
g va šildomas.
g $4.000 įmokėti, $16.500, 
g High Park-Bloor, 8 k., mū 
g rinis, 2 vonios, garažas, 
g prie puikaus susisiekimo, 
X vandeniu-alyva šildomas, 
g $4.000 įmokėti, $19.000; 
g High Park - Parkside Dr., 
g mūrinis, garažas, vande- 
g niu-alyva šild., 2 mod. vir- 
g tuvės.
g 4.000 įmokėti, $13.700,High 
g Park-Gorden; 7 k., mūr., 
g alyvos-vand. šildymas, 2 
g virtuvės, garažas.
g $6.000 įmokėti,
g Crawford Bloor; 9 k., mū 
g rinis, 2 virtuvės, 
g dideli k., vietos bent 3 ga 
g ražams, idealus nuomoti.
g Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino sto 
g čių, žemės sklypų ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.
g MŪSŲ ATSTOVAS
| Zigmas UMBRAŽŪNAS
g mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
g padės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba 
g TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namų ME 0667

383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

$14.800;

šviesūs,

UiyniŲ Visuose lėtina L U pajJCA- 

pagal Tamstų norimą kainą.
$4.000 įmokėti, f 

Kingsway-Dundas; _ 
naujas gražus mūro rezi
dencinis namas, 2 garažai, 
žaidimų salė, vandens ir 
alyvos šild.; vertas dau
giau negu prašo.

$4.500 Įmokėti, $16.800; 
High Park - Westminster, 
10 k., mūrinis, atskiras, 
dvigubas gaaražas, naujai 
dekoruotas, tuojau galima 
užimti.

$3.000 įmokėti, $10.000; 
Windermere -Bloor, 6 k., 
atskiras, garažas, alyvos 
šildymas, balansui vienas 
morgičius.

$3.000 įmokėti, $11.500; 
mūrinis, alyva šildomas, 
Dundas-Roncesvailes, 8 k., 
dvigubas garažas.

$3.000 įmokėti, $12.500, 
High Park - Sunnyside, 6 
k., mūrinis, alyva šildo
mas, garažas.

$1.500 įmokėti, $6.000; Gor 
don-Dufferin; 6 k., alyvos 
krosnis, garažas.

$3.000 įmokėti, $11.000; Blo 
or-Clinton, mūrinis, gara
žas, 7 dideli k., 2 virtuvės.

$19.000; X T 
s; 8 k., % :::

S

i

iI
t

c
į

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

PERKANT — PARDUODANT 
NAMĄ AR BIZNĮ

KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL - ESTATE

& BUSINESS BROKER 
1333A DUNDAS St. W., TODONTO

Tel. OL. 8443
Visais namų pirkimo - pardavimo reiaklais suteiks Jums 

informacijų ir mielai patarnaus mūsų agentas

V. JjUCAS
Kreiptis Tel. OL 8444

Mes taip pat tarpininkaujame pirkimo - pardavimo 
dokumentų sudaryme bei morgičių ir paskolų reikalais.

JOI-U T.;
::

Atkelta iš 5 puslapio.

minus) dangumi driekėsi dar 
tebenusui debesėliai, kaž kur 
kalnuose ūkeno zuikelis ir ai
dėjo sutartinė: „Žiūrėti į to- 
Ij...” Ir mane apėmė toks neiš
pasakytas tyliųjų Lietuvos, pa
našių vakarų ilgesys, aidėjo 
mūsų skautukų dainelės čia ir 
kone visur, kur tik prisiglau
dė maskolių nuskriaustas lietu 
vis. Tik vargšas Nemunėlis, 
ten toli tėviškėlėj sruveno rūs

PARDUODAMI NAMAI
Visose miesto dalys® 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo 2500 

■—i3000 dol. Mielai Jums pa
rodysiu ir suteiksiu daugiau 

informacijų.
A. TAMULAITIS 

Tel. MA 1177 
Namų O R 11357

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.

tus ir tylus, o pakrantėlės jau 
13 metų belaukdamos sugrįž
tančių mūsų skautelių, kosėjo 
nuo Katiušų spiegimų ir bur
liokų keiksmų — uodas girdi 
jau ausyse. Taip ramu pasida
rė, nes aiškiai pajutau, kad to
kia neteisybė nebeilgai besi- 
tęs, nes maskolius pradeda už
dusti, jis eurės nebeužilgo atsi
skaityti ir prieš Augščiausį. 
Mes vėl grįšime j tėviškėlę ir 
vėl dainuosime Nemunėliui dai 
neles. J. B.
„NL” ADMINISTRACIJA 

prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANTŲ GYDYTOJAS 
(Lietuvis)

345 BLOOR St. West 
(kampas Bloor - Huron) 
.... TORONTO ... .

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS 
Į 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-MONARCH ATSTOVYBE
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

REAL ESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..
383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS g 
g Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-, g 
g riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- g 
g gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. g 
| ” E D. K O N D R A T A S. g
g 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, g 
2 Tel. LL 9626. ę

KE 1118

Įgyto pasitikėjimo dėliai mūsų firma auga sparčiausiais 
žingsniais. Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir 
kitokių nuosavybių pasirinkimą. Kiekvienu laiku šimtai 
namų visuose Toronto rajonuose. Ypatingas mūsų nau
jojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti klijen- 
tams, norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

jKtjtntntwts 
H
n 
T5

383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 - Buto tel. EM. 3-6711

J. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su 

mumis — mielai Jums patarnausimi r<

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ |

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. k

GORDON’S BEAUTY SALON
asam

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(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.

8 LO 2710
I MICHAEL KOPRIVICA 
t REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
g 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto, 
g pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su mumis, 
g mielai jums patarnausimi

Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ 

PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OI. 4778

. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

Pirkdami ar parduo
dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

& Rentgenas.
L Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai.
$ ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—-3 vai.

Mes turime šimtus ■ 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kiršonis V. Morkis B. Sergantis
Telef. OL 7511 KE 0415 KE 0415

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)—TORONTO.
i LIETUVIS LAIKRODININKAS jį

SERKSNYS Antanas |
; Taiso įvairių rūšių laikrodžius..Darbas garantuojamas 1 m. u
T Taip pat taiso auksinius žiedus ir kt. aukso išdirbinius. &

256 Crawford ir Dundas g-vių kampas, TORONTO. H
r
H

913 MAIN St. East, HAMILTON, Ont. Tel. 9—4121

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont.

REAL ESTATE
I 1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO

JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
SAVYBES: KOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, KAR
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVĮ

PARDAVĖJĄ:

J.Rukšą
BIURO TELEF.

OL 5176 OL 7193

y

John J.ELL1S, I 
. REAL ESTATE S

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. |
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ f 
FIRMA ĮSIGIJO GERA 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- t 
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD, VI- | 
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ S 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA- į 

TARS IR PATARNAUS |

P.LEONAS j
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425 J

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont. į

H TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS f 
t i

H

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. |

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.
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darbai jau eina prie pabaigos. 
Pradžioje buvo galvota meni
nės programos dalį (sekmadie 
nį) pravesti stadione, tačiau at 
sižvelgiant į nepastovų rudens 
orą — apsistota prie didelės 
Hamiltono kareivinių (James 
St. Armouries) salės, esančios 
miesto centre. Ji talpina apie 
5.000 žiūrovų, todėl ir visi tau- 
tečiai, atvykę šeštadienį į spor
to varžybas, vakare į pobūvį- 
-šokius, (griežia Toronto „Tri 
mitas“), o sekmadienį į meninę 
programos dalį, galės laisvai 
tilpti.

Plačiau Lietuvių Dienos rei
kalu šio Nr. KLB Hamiltono 
valdybos pranešime.

Susidūrus troleibusui
su lengva mašina Cannon ir 
Barnesdale g-vių sankryžoje, 
sužeistas ir po 7 vai. ligoninė
je mirė 49 m. senas lietuvis atei 
vis Jonas Šaikauskas, į šį kraš
tą atvykęs 1928 m. Dvi mote
rys, važiavusios mašinoje, bu
vo taip pat sunkiai sužeistos, 
tačiau joms yra vilties pasveik 
ti.

Velionis Kanadoje neturėjo 
jokių giminių.

Jau ši šeštadienį
T. Fondo Hamiltono sk. ren
gia įdomią gegužinę „The 
Barn" vienkiemyje, toje pačio 
je vietoje, (2 ir Queen Eliza
beth kelių sankryžoje) kur ir 
buvo prieš 3 savaites.

Gegužinės vieta bus iliumi
nuota įvairių spalvų elektros 
lemputėmis taip, kad šokiai 
galės vykti gryname lauke.

Valdyba numato daug įvai
rių staigmenų, Todėl visi tau
tiečiai iš Hamiltono, Toronto 
ir kt. apylinkių kviečiami kuo 
gausingiausiai atvykti.

Pereitą savaitę 
Hamiltone pas J. Giedraitį lan
kėsi iš Čikagos gen. Plechavi- - 
čius.

Kadangi Lietuviu Diena 
Kan'adoje

bus pravesta James g-vėje esan 
čioje kareivinių salėje, todėl vi 
sų atvykstančiųjų tautiečių pa-

NORINTIEMS PIRKTI TABAKO ŪKIUS,
Nelaukite rudens. Dabar pats geriausias laikas apsižiūrėti, 

matant tabaką lauke ir jį palyginus su kitų ūkių tabaku, 
galima susidaryti tikresnį vaizdą.

Pav.: 150 akrų, 45 sodinimo teisė, nauji pastatai, gera mašine
rija, kaina: $ 70.000 ir $ 10.000 įmėkėti,

180 akrų, 50 sodinimo teisė, 7 džiovyklos, geri kiti pastatai, 
gera mašinerija, i.aina: $ 70.000 ir $ 12.000 įmokėti.

JUOZAS ŽEMAITIS
113 Norfolk St. S., Simcoe, Ont., telefonas; 1243M.

PADĖKOS
1S-

d.

LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE
togumui, sekančio šio laikraš
čio Nr. puslapiuose paskelbsi
me adresus visų lietuvių preky 
bininkų, kurie šioje gatvėje lai 
ko valgyklas, maisto krautu
ves, kepyklas ir tt.

Kersteno bylos reikalu
Hamiltono B-nės valdyba ra
šys raštą ir padėką kongresma- 
nams, parinkdama parašus 
visų Hamiltono lietuvių.

Per Įvykusį organizacijų 
posėdį

su B-nės valdyba liepos 23
buvo nutarta sudaryti 16 Va
sario gimnazijai remti komite
tas.
Ateitininkai — A. Grajauskai- 
te, socialdemokr. — K. Luko
ševičius, Sporto kl. Kovas — 
V. Dargis, Kat. Mot.—M. Tu 
maitienė, Tautos Fondas— St. 
Bakšys ir iš KLB valdybos įė 
jo J. Mikšys.

Šią savaitę bus sušauktas po
sėdis ir nustatytos darbo gai
rės. Kbr.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Hamiltone, St. Paul's Church, 
Gore & Hugson gatvių kampe, 
rugpjūčio 16 d. 1 vai. pp.

PARĖMĖ CHORĄ.
Hamiltono Lietuvių chorui 

„Rūta“ nupirkus pianiną ir pa
tekus į sunkią finansinę padė
lį. 1 pagalbos šauksmą atsilie
pė parapijos klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas, paaukojęs 15 
dol., ir T. F. Hamiltono Sk. vai 
dyba, paaukojusi 25 dol.

Už lietuviškos dainos darbo 
įvertinimą ir reikalo supratimą 
nuoširdžiausią padėką reiškia 

Hamiltono Lietuvių Choras 
„Rūta“.

Savo atstovus pristatė:

TFAK, gavusi iš Calgary, Al 
ta 59,2 5dol. sumą už Lietuvio 
pasus bei ženklelius, nuošir
džiai . dėkoja Įgaliotiniui p. 
Sniečkui, p. p. B. Jaugai ir Pr. 
Beniušiui, prisidėjusiems savo 
realiu darbu, taip pat visiems 
aukojusiems Tautos Fondui.

Su pagarba
M. Arlauskaitė.

TF A-vė Kanadoje.

Už surengtą mūsų naujagi
miai dukreliai, Daivai-Sigutei, 
staigmenos, už taip gražias ir 

ir vertingas dovanas širdin
gai dėkojame iniciatorėms pp. 
Dumčienei ir Tuinylienei ir 
mieliems kaimynam^ Urbams, 
Šamams, Mikėnams, Raziu- 
kams, Ožuolams, Dudurkams, 
Dambrauskams, Bykams, Ciep 
lams, Trečiokams, Račiams, 
Mateliams, Bertuliams, Dir
siams, Rugieniams, Mažei- 
kams, Šimučiams, Tamašaus
kams, Šiurnams, Baliniams, 
Ratensbergienei ir Taraškevi
čiui.

Sigutė ir Juozas Žemaičiai. 
Simcoe, Ont.

nams, Žemaičiams, Taraškevi
čiui, Zavackui, Galdikams, In- 
drelėnams, Dumbrauskams, 
Gurkliams, Klemkams, Durn
iams, Ąžuolams, Škudai, Ma- 
siuliui, Jakubiekams, Rugie
niams, Augustinavičiams, Ma- 
žeikams, Astrauskams, Mikelė 
nams, Jurėnams, Lapėnams, Ta 
mašauskams, Šimučiams, Grab 
liūnui, Pargauskui, Čeplams, 
Ručinskams, Čeikams, Liut- 
kams, Maldeikiams, Garne- 
liams, Stroliams, Izleriams, Na 
rušavičiams, Skodžiams, Rep
šiams, Užai, Paskarskiui, Rudo 
kui, Dudurkams, Šernams, Bi- 
kams, Tuiniloms, Jakniūnams, 
Lukošiams, Gudinskui, Mate
liams, Štanaičamis, Palaikams, 
Vaivėriams, Balnams, Kulė- 
čiams, Vartelkoms, Dirsiams, 
Klimavičiui, Mc. Ghie, Žeber- 
tavičiams, Kateliams, Padols- 
kiams ir visiems dalyvavu
siems bei prisidėjusiems , ku
rių pavardės būtų, dėl kokių 
nors aplinkybių čia nepaminė
tos.

Mūsų atskirą padėką reiš
kiame pp. Stradomskiams ir 
Gindrėnams, kurie buvo šio po 
būvio organizatoriai ir vykdy
tojai.
Venessa.

D. M. Bartuliai.

PIKNIKAI, MIEGANČIOS ŽUVYS ir PAVILIOJIMAL
Šiais metais liepos mėn. SS 

M apylinkės komitetas buvo 
suruošus pikniką su pasilinks-

toviam apsigyvenimui bylą iš 
Brazilijos į Kanadą.

1952 metų pavasarį Kanados 
Federaliniam Parlamentui iš
leidus įstatymą, kuriuo imi
grantų atvykimas iš Pietų Ame 
rikos į Kanadą buvo labai su 
varžytas, mes išvažiavome į 
Vakarų Vokietiją. Iš ten bu
vo įmanomas greitesnis atvyki
mas į Kanadą.

1953 metų pradžioje, mūsų 
prašomas, p. Juškaitis prisiun 
tė mūsų šeimai notariškai pa
tvirtintas darbo ir buto garan
tijas. Jas mes įteikėme Kana
dos Imigracinei Komisijai. Ne
užilgo mūsų šeima perėjo vi
sas komisijas sėkmingai ir 
mums buvo išduota imigracinė 
viza.

Atplaukę laivu „Columbia“ 
š. m. rugpjūčio mėnesio 4 die
ną į Quobeco uostą, jau rado
me p. Juškaitį mūsų belaukian
tį. Jis buvo atvykęs mašina il
gą kelią iš Toronto, kad galė
tų asmeniškai mus pasitikti. 
Veždamas mūsų šeimą savo 
mašina į Toronto, jis rūpinasi 
nakvynės suradimu ir douda 
mums pragyvenimą.

Už tokį nenuilstamą darbą 
tvarkant mūsų imigracijos by
lą, ir už tokį nuoširdų priėmi
mą mums atvykus į Naująjį Pa 
šaulį, — P. Juškaitis tarp kit
ko turėjo suvažinėti dėl mūsų 
apie tūkstantį mylių — mes 
esame ir būsime p. Juškaičiui 
didžiai dėkingi.

Adomas ir Eugenija 
Butavičiai.

minimu ponų Skaržinskų ūky
je.

Pasisekus pirmutiniam pik
nikui gerai, nutarta suruošti ir 
rugpjūčio mėn. 9 d. antrą pik 
niką. Pasitaikius blogam orui 
atidėsim sekančiam sekmadie
niui.

Vietos „Sault Daily Star“ 
rašo, kad šiais metais apylin
kės ežeruose yra labai daug 
įvairios žuvies, kaiji lydekos, 
sudokai įvairių rūšių upėtakių 
ir didžiulių sturgių (Sturge- 
an). Prieš porą savaičių vie
nam meškeriotojui pasitaikė su 
gauti, prie popierio fabriko, 87 
svarų sturgį ir po keletos die
nų viena energinga moteris pa 
stebėjo miegantį prie krašto ir 
sugavo 
sturgį... 
skaičius 
tojų.

Buvo 
spaudoje, kad kitos kolonijos, 
kur yra daug žuklautojų ir me
džiotojų, sudarė savo klubus. 
O gal ir mes pabandysime su
daryti žuklautojų ir medžioto
jų klubą prieš atidarymą me
džioklės laukinių vištų ir an
čių sezoną?

Šią vasarą mūsų mieste pa
gyvėjo namų statybą. Lietu
viai statosi namus net lenkty
niaudami. Statosi šeimos, ne
pasilieka ir viengungiai.

Iš mūsų miesto, paviliojęs p. 
X. žmoną, išvyko pil. Y.

Negerai kuris padarė to
kį darbą — sugriovė gyvenimo 
židinį, paliko mažą, vos dviejų 
metų mergaitę be motinos prie 
žiūros. G. I.

rankomis 56% svaro 
Pas mus yra nemažas 
žuklautojų ir medžio-

pastebėta lietuviškoje

Atkelta iš 3 psl. 
kaimu, Liūdiškių piliakalny, 
Lietuvos žmonėms buvo labai 
patogi proga pareikšti netiesio 
gę demonstraciją prieš sovieti
nę okupaciją. Štai kpdėl, oku
pantų tarnai nedrįso pertemp 
ti stygos ir neišdrįso J. Biliū
no pasisavinti ir jam uždėti 
marksisto - leninisto - stalinis- 
to štampo.

* * *

Mūsų dukrelės — gimimo 
proga, š. m. liepos 19 d., už su 
rengtą mums gražią staigme
ną ir dovanas nuoširdžiausiai 
dėkojame mūsų mieliems bičių 
liams .kaimynams ir pažįsta
miems : pp. Stradomskiams, 
Gindrėnams, Vilkams, Mikė-

Ponui Juškaičiui
Mūsų, žemiau pasirašiusių 

Adomo Butavičiaus ir Eugeni
jos Butavičienės prašomas, p. 
jonas Juškaitis iš Toronto pra
dėjo tvarkyti mūsų ir mūsų 
dukters Irenos atvykimo pas-

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL
'Ei

CAPIlOl FORNtlURC co,.
■. . . . .. ... . 81Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 

ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. 
Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. J. RUSSELL yra 
krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

TEL.: LA 8621.

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

K Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
« Sav. P. Rutkausko Teks NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ||

L I U D E S I O V A L A N D O I

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
Halpm Funeral Reg’d.| 

| KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM i 
| I
f PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS |

X 4500 VERDUN AVE, VERDUN.
8

Tel. YO 3440

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.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4538.

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

atmtttmmmmttttnuttttmmmmttttmmttttttttttnmmmttmtttttttnmmw

P. SIDLAUSKAS
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. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

I
CAR MARKET INC.

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

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE. 

* #

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

KUR KITUR MIESTE. 
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME 
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. 

* *

TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 
SKAMBINKITE

Lietuvi ui atstovui 
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.

| Lietuviška moterų kirpykla | 
H I DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
H | LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
I g Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

&

it

MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
NAUJAUSIOS MADOS.ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

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

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ 1

ji jI-rw" —w- 

‘ Jono LADYGOS 
Į, baidu studijoje

A J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d© *

t

ir ji

priimami užsakymai ir pa-
1 taisymai sofų, fotelių 

(chesterfields) 
uis Textiles” i

; baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

Av. Verdun-Regina kampas
L TR. 0952

■ — je--——■

). „St. Lo- 
medžiagų ir I 
ybė fabriko JI

j AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ,
1 | NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR-

I GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 23 6 3
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ŠEŠTADIENĮ, RUGPJŪČIO 15 DIENĄ, VISI SUVAŽIUOKIME Į

. . Į • , i
MES RENGIAME ŠI KARTĄ TORONTO, HAMILTONO, WELLANDO, ST. CATHERINES, DELHI, SIMCOE, TILLSONBURGO, LONDONO IR KITŲ APYLINKIŲ 

LIETUVIAMS PUIKIAUSIĄ IR ORIGINALIAUSIĄ

KURI ĮVYKS The Barn vien 
kiemy, prie Queen Elizabeth 
autostrados, tarp Toronto ir 
Hamiltono, ten pat, kur buvo 

praėjusioji.
ŠOKIAI vyks jaunais berže
liais aptvertoje aikštėje, pa
puoštoje gražiais vartais ir iliu 
minuotoje įvairiaspalvėmis švie 

sos lemputėmis!
Įvairus stiprių ir silpnų gėrimų

BUFETAS veiks greta esamo
je salėj.

Nuo 2 vai. po pietų pradėsime 
lietuviškų plokštelių šokių mu

ziką per mikrofoną!
Nuo 5 vai. po pietų pradės 
groti BENNI-FERRI orkest
ras savo geriausiam sąstate!

Į šią puikią gegužinę KVIE-

Įsukti į Queen Elizabeth; ties 
trečiomis judėjimo šviesomis, 
skaitant nuo Hamiltono, pasuk 
ti Į kairę, 25-tą kelią. Pavažia 
vus šiuo keliu ketvirtį mylios

ČIAME ir tuos tautiečius, ku
rie šiaip jau rečiau Į lietuviš
kus parengimus važiuoja. Už
tikriname, kad šia gegužine 

bus visi patenkinti!
Vaikams Įėjimas nemokamas! — gegužinės vieta. Iš Hamil- 
PASTABA: Iš Hamiltono va- tono autobusų stoties eina Bur 
žiuoti 2-ru keliu Toronto kryp hngton autobusai
timi, o Burlington miestely 3.15 ir tt. (kas valandą). Pirk

1.15, 2.15,

ti bilietą iki The Barn, kuris 
kainuoja 30 centų.

Važiuojantiems iš Toronto, 
vykti Queen Elizabeth Hamil
tono kryptimi ir ties Freeman 
judėjimo šviesomis (8 mylios 
prieš Hamiltoną) pasukti į de 

šinę, Į 25-tą kelią.

Gegužinės vietą rodys tautinės 
spalvos 1

Gautas oficialus leidimas stip
riems gėrimams!

Pradžia 2 vai. po pietų.
Pabaiga 11.30 v. v.

Gros smagus Benni - Ferri or
kestras su mikrofonu! 
Esant blogam orui — 

šokiai salėje!
TFĄ Kanadoje Hamilton^ sk.

■i g H
KADA BUS PASKUTINĖ 

GEGUŽINĖ?
Paskutinė gegužinė šiemet 

numatoma rugpjūčio 30 dieną, 
sekmadienį. Ši gegužinė-pik- 
nikas numatoma padaryti pp. 
Vekterių vasarvietėje, ties Mas 
couche, 13 mylių už miesto, 
kur šiemet padarytos jau 3 ge 
gūžinės. Visi, kas lankėsi ge
gužinėse, pripažįsta, kad vie
ta tam tikslui labai tinkama. 
Svarbu, kad būtų geras oras.

Jeigu oras bus gražus, tai 
paskutinėje gegužinėje numa
toma tam tikra programa. 
Ypač visokios rūšies varžyti
nės bei lenktynės ir, galimas da 
lykas, loterija. Plačiau bus pa
skelbta vėliau.

BAŽNYTINĖ ŠVENTĖ
Šį šeštadienį, rugpj. 15 d. A. 

V. biuletenis skelbia Žolinių 
šventę su pamaldomis rytą — 
7.30 ir 8 vai. — ir vakare su 
gėlių ir žolių šventinimu, 8 vai. 
vakaro.

LANKĖSI MONTREALY 
IR NL REDAKCIJOJE

Iš Bostono Montrealy lankė 
si dail. p. Vizgirda ir pp. Gim
butai. Iš Clevelando lankėsi 
NL redakcijoje dail. Raulinai- 
tis su žmona (Čiurlionio an
samblio dalyvis) ir iš Toronto 
p. Kuprevičius. Iš Čikagos lan 
kėši dusetiškis Balys Girčys.

Iš Bostono lankėsi Romu
aldas ir Brutenis Veitai. Iš To
ronto pas Natą Baltrukonį vie 
šėjo Juozas Kaaakevičius.

NUSKENDO LIETUVIS
Montrealio laivų kanale ras

tas nuskendęs vyresnės kartos 
imigrantas lietuvis Pranas Ma 
tiečius. Nenustatyta, ar jis 
pats įkrito, ar jį kas įstūmė. 
Velionis turėjo Ville Emarde 
namus ir už miesto vasarnamį. 
Liko našlė žmona.

ĮSIGIJO MAŠINAS
Vis daugiau tautiečių įsigy

ja mašinas. Paskutiniu metu 
verdunietis p. Šulmistras bene 
piramsis ten įsigijo Cadillacą, 
o jo brolis vilasalietis .— Bui- 
cką. Malonu pažiūrėti, kai į 
bažnyčią ar pikniką suvažiuoja 
„šauniais žirgais“ tautiečiai. . .

IŠVYKSTA Į MIŠKUS
P. Juršys išvyksta į Regan 

miškus, kur tikisi greičiau ir 
daugiau susitaupyti dolerių.

LABAI IŠKILMINGOS 
VESTUVĖS

Rugp. 8 d. AV bažnyčioje 
klebonas kun. Kubilius, asistuo 
jamas kunigų Kidyko ir Vilkai 
čio, sutuokė Detroito universi
teto prof. Justiną Pikūną su Re 
gina Liesunaityte. Vestuvės 
buvo labai iškilmnigai apstaty
tos — bažnyčia papuošta gėlė 
mis, mišių metu giedojo op. 
sol. E. Kardelienė ir muz. Pie
šines vedamas AV parapijos 
choras. Palyde buvo: pp. Pau 
liūtė, Kibirkštytė, Kriaučialiū- 
naitė, p. Mery, St. Pikūnas, V. 
Liesunaitis, P. Zaranka ir Br. 
Polikaitis.

Po vidudienio gražioje Ver
dun Ave salėje vyko vestuvinė 
puota, kurios metu jaunave
džiai susilaukė daugelio sveiki 
nimų ir dovanų. Jaunave
džiams sveikinimų _ pareiškė 
kun. J. Kubilius, vyr. pamergė 
p. Pauliutė, pajaunys p. Zaran
ka, V. Sirvydas, p. Bradūnas 
ir J. Liesunaitis (abu iš Water 
būrio), E. Kardelienė (R. Lie-’ 
sunaitytė buvo jos muzikos stu 
dijos mokinė), p. Volodka ir p. 
Levickienė (abu iš Detroito), 
inž. P. Narbutas, p. Paulius 
(buv. p. Liesunaitytės gimna
zijos mokytojas), J. Kardelis 
ir dar kiti raštu.

Jaunavedžiams ir jų tėve
liams giedota ilgiausių metų. 
Puikios vaišės baigtos šokiais, 
nusitęsusiais ligi vėlaus vaka
ro.

Vestuvėse dalyvavo daug iš 
Amerikos atvykusių. Be minė
tųjų jau, dar dalyvavo Janina 
Ivinskaitė, p. Šameris, Marija 
Kasevičienė (visi iš Detroito), 
Ona Besąsparis, Vincas Liesu
naitis (abu iš Waterbury), pp. 
Prūsai 
lyklai 
kitų.

(iš Siracuse), pp. Sa- 
(iš Sarnia) ir daugelis

g|H

g
it

STATYBOS. 1
Ville Emarde pp. Vaupšai ir * 

p. Šveikauskas pradėjo statyti 
namus. Pradėta statyti ir AV : 
parapijos klebonija.

LANKĖSI PAS BROLĮ 
ŪKYJE

P. Vieraitis atostogaudamas i 
lankėsi pas brolį farmerį, taba : 
ko ūky. P. H. Adamonis ir 
Pov. Jocas, atostogaudami lan
kėsi Niagaroje ir kitose pieti
nės Kanados vietose.

Iš atsotogų sugrįžo K. Ne- 
vardauskas, lankęsis Kanados 
pietuose. Vaclovas Jancevičius 
ir Kazimieras Ambrazas, važi
nėjęs Amerikoj.

Mtostogų išvyko ir Jonas Ne 
vardauskas — į St. Agathe.

DU KALAKUTŲ 
AUGINTOJAI

Montrealy ir netoli nuo jo 
yra įsikūrę du kalakutų augi- 
nmio ūkiai, tai K. Luko (Šiau
riniame Montrealy) ir p. Ma
cevičiaus (pakeliui į St. Jea- 
na). Abu „farmeriai“ yra nau 
jieji ateiviai. Pernai jie abu da 
rė pradžią kūrimosi. Šiemet 
jie džiaugiasi, kad kalakutų au 
ginimas vyksta žymiai sėkmin 
giau. Jie abudu augina po 3. 
000 galvų. Metų patyrimas 
daug davęs ir šiemet kalakutai 
geriau ir greičiau augą. Abu 

i kalakutu veisėjai šiemet tikisi 

Dr.E.Andrakaitis -°'“NTREALIO
956 Sherbrooke E. g SKYRIUS

T 1 CH 7236 » ruošia koncertą spalio 17 d. ir
L • g prašo kitų organizacijų tai die

PARDUODAMAS prieinama 
kaina puikus naujas katidžis, 
4-rių kambarių ir du sklypai 
žemės sprie pat Goldene Lake 
ežero, netoli išgarsėjusios va
sarvietės St. Agathe. Kreiptis 
pas Mr. Liudą^Freitagą telef. 
WI 8390, arba pačioje vasar

vietėje.

I DANTŲ GYDYTOJAS

■
 Dr. J. MALIŠKA

priima: 9 a m. — 10 p. m.
|| 5303 Verdun A., Verdun, 
| Telef.: TR 4547.

g 
I i

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

š. m. rugpjūčio 16 d. pas
J. VEKTERĮ—MASCOUCHE 

rengia

Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.
SMAGIAI PRALEISKITELAIKĄ IR PASIŠOKITE 
PRIE SMUIKO IR AKORDEONO MUZIKOS.

ittttttittutttittmi
PRAĖJUSIO SEKMADIE

NIO GEGUŽINĖ.
Nors, nesant gero, gražaus, 

giedro oro, į gegužinę suvažia 
vo mažiau mašinų ir žmonių, ' 
bet gegužinė praėjo labai gra
žioje nuotaikoje. Pažymėtina, : 
kad pikniką aplankė nemaža ’ 
tautiečių, suvažiavusių iš kitų ' 
Kanados vietų ir iš Amerikos.

Iš Čikagos lankėsi ir NL au i 
kojo p. Juškėnas su sūnum, 
viešėjęs pas pp. Murauskus ir 
pp. Paužėnus. Taip gi lankėsi ; 
p. Anelė Markevičiūtė, atosto
gas leidžianti savo šeimoje (St. 
Hubert). Iš Detroito lankėsi 
p. Gricius su dukrele, viešįs su ■;

. žmona ir vaikais pas savo dė- : 
dę Joną Gricių.

Iš Sarnijos, Ont., lankėsi Ed '■ 
vardas Šileikis, p. Krakaitis ir i 

' Vaclovas Saliklis su žmona. Iš i 
St. Catharines lankėsi Ignas

' Šajauka ir Stasys Kukta. i
Labai apgailestavo, kad ne

turėjusi galimybės dėl stokos 
' susisiekimo priemonių ir paly- 
■ dos Marija Kasevičienė, iš Dėt 
’ roito, kuri, kaip BALFo dįrek- 
’ tore, buvo pasiryžusi montre- 

hečiams pasakyti kalbą ir iš- 
; kelti Balfo skyriaus suorgani

zavimo Montrealy reikalą. Bet 
p. Kasevičienė tikisi kita pro
ga atlikti šį savo sumanymą.

Grįždami iš AV parapijos 
choro ekskursijos į Rowden, 
gegužinėje atsilankė daugelis 
choro dalyvių, kurie čia pralei
do ramų pavakarį, kaikurie jų 
pasinaudoję šokiais, kurie čia 
didelėje verandoje vyko labai 
sėkmingai.

Gegužinėje lankėsi net keli 
spalvoti ponai, kurie labai džen 
telmeniškai aukojo rengėjų 
naudai.

Vasarvietės savininkams pp. 
Vekteriams už vietą ir pikni
kui talkinusiems Marijai ir Jo
nui Leknickams, Birutei Mar
kevičiūtei, Kazimierui Leknic- 
kui ir Klemui Kiaušui, prisidė
jusiam savo mašinos talka, 
nuoširdus ačiū.
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Montrealyje, St. John's 
Church, Jeanne-Mance & Prin 
ce Arthur Str., rugpjūčio 23 
d. 12 val.

AV PARAPIJOS 
bažnyčiai statyti suaukota apie 
20.000 dolerių.

MIESTO DARBININKAI 
trijų sąjungų vardu pradėjo de 
rybas su miesto savivaldybe 
dėl darbo sąlygų.

BIZNIŲ IR VANDENS 
MOKESČIAI.

Montrealio miesto savival
dybė sudarė sąrašus, iš kurių 
matyti, kad šiemet už vande
nį mokės 300.000 vandens ir 
40.000 biznio mokesčių mokė
tojai.
DLK VYTAUTO KLUBAS

šį sekmadienį pas pp. Vekto
rius ruošia pikniką.

46 BŪRELIO,
Jono Jurgučio vadovaujamo, 

’ Vasario 16 Gimnazijai antrus 
: metus kas mėnesį po 1 dol. au

koja šie asmenys: Bunys Bro-

s

JAUKI LABDARYBĖS 
GEGUŽINĖ

Evangelikų liuterionių lietu
vių parapijos moterų ratelio 
valdyba, rugpjūčio 9 d. suruo
šė labdarybinę gegužinę, ku
rios pajamos skirtos Kalėdų do 
vanoms lietuvių tautiečiams, 
likusiems Voketijoje.

Gegužinė įvyko gražiame 
inž. J. Strazdo pušyne ir sa
lėj prie Queen Elisabeth High 
v. ay ir Credit upės, prie kurio 
įv ažiavimo plėvesavo didelė 
Lietuvių tautos vėliava, pulk. 
Fauno atvežta iš Lietuvos, 
t ors oras buvo lietingas, ge
gužinėj dalyvavo apie 200 žmo 
nių, jų tarpe buvo konsulas Gy 
lys su ponia, Moterų b-nės pir 
mininkė Jurkevičienė su vyru 
ir pušyno savininkas. Dalyviai 
labai gražiai linksminosi. Or
kestras muzikavo, ratelio val
dybos narės patarnavo dešre
lėmis, muštiniais, pyragaičiais 
ir ka;va. Skautų veikėjas Jo
nas Dambaras vadovavo spor
tui ir žaidimui salėj ir pušyno 
aikštėj. Jautėsi bendruomeni
nė šiluma.

Inžinieriui Jurgiui Strazdui 
nuoširdžiai dėkojame už tat, 
kad jis be jokios kompensaci
jos leido mūsų ruošiamai gegu 
žinei naudotis jo gražiu pušy
nu ir sale prie Queen Elizabeth 
Highway ir Credit River.

Liet. Evang. Moterų Ratelio 
Vaidyba.

EVANGELIKŲ PAMALDOS
Sekmadienį, rugp. 9 d. įvy

ko atgaivintos Liet. Evangeli
kų Susivienijimo Toronte pa
rapijos (Liuteronų ir Refor
matų) pamaldos, kurias laikė 
steigėjų pakviestas kun. P. Da
gys iš New Yorko. Pamaldos 
įvyko United Church bažny
čioj Dundas — Ossington g- 
vė (pireš Liet. Namus).

Vargonais grojo muz. Gaile 
vičius, solo puikiai pagiedojo 
Br. Marijošius. Pamaldose da 
lyvavo apie 150 žmonių. Sekan 
čios tos parapijos pamaldos 
įvyks toj pačioj bažnyčioj rug
sėjo 2 0d. 1 vai., kurias laikys 
jau kaip tos parapijos nuolati
nis kun. P. Dagys.

Pastebėtina, kad ši parapija 
yra grynai tautiška, laikosi lie 
tuviškų tradicijų ir nepriklau
so jokiam šio kontinento fiino 
dui. L.

PAVYZDINGAI VEIKIA 
LIETUVIŲ BANKAS

Toronto Lietuvių kredito ka 
operatyvas „Parama“, tik prieš 
keletą mėnesių įsikūręs, savo 
veiklą plečia pasigėrėtinai, nuo 
lat didėja narių skaičius, indė
liai, o paskolų išduota savo na
riams jau dešimtimis tūkstan
čių. Paskolos duodamos per
kant namus, biznius, baldus, 
„karus“ ir pan. „Parama“ yra 
apdrausta, kaip ir kiti bankai, 
pagal valdžios įstatymus. To
dėl lietuviai savo banku pasiti 
ki ir rašosi nariais. K.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI

metinių pirkimo proga rugsėjo 
11 d., šeštadienį ruošia didelį 
balių, į kurį vietas reikėtų už
sisakyti iš anksto pas T. L. Na 
mų administratorių P. Budrei 
ką, tel. KE 3021.

Penktadienio alučiai vis dau 
giau sutraukia svečių, rūsio bu 
i’ete susirinkusieji pasišneku
čiuoja, vaišinasi, o didžiojoje 
salėje gauna progos ir pasišok 
ti.

Nesumažėjo lankytojai ir 
per vasaros karščius.
VĖL ĮŽYMIOS VESTUVĖS

Liepos 25 d. sukūrė jauną 
šeimą Vytautas Dulkė ir Dalija 
Dranginytė, suvinčiavoti kleb. 
kun. Ažubalio. Laike apeigų 
op. sol. Pr. ^Radzevičiūtė gie
dojo „Marija“ ir giesmę „Ma
ter Gratia“. Vargonais grojo 
muzikas Gailevičius, „Veni Cra 
tor“ atliko kun. Pacevičius.

Jaunojo ir jaunosios tėvelių 
suruoštas šaunus vestuvių at- 
šventimas tęsėsi dvi dienas erd 
viuose ir ištaiginguose pp. 
Dranginių namuose, dalyvau
jant kleb. kun. Ažubaliui, me
nininkams ir gausiam būriui 
svečių iš Amerikos, Toronto ir 
kt. Kanados vietovių. St.
PAMALDOS LIETUVIAMS

EVANGELIKAMS
Toronte, St. Andrew's Church, 
Carlton & Jarvis gatvių kam
pe, rugpjūčio 16 d. 9 vai. ryto.

Dr. M. Kavolis.
— Pakrikštyta evengelikų 

liuterionių lietuvių parapijoj 
Rūta Gryta Elzbieta Paulaity- 
tė.

TORONTO LIETUVIŲ NA
MŲ LOTERIJAI, 

ruošiamai rugsėjo 10—11 dd. 
fantai plaukia, vis naujų gera
darių atsiranda. Štai J. Tumo 
sa padovanojo gerą siuvamą 
mašiną; Aukštaitis kilimą ir 
stalo lempą; J. Margis foto apa 
ratą; Galinaitis patefoną, 6 
plokšteles ir skutimosi masinė 
lę; Europa — vyr. skrybėlę ir 
kaklaraištį; „Tėviškės Žibu
riai“ 6 knygas; K. Abromai
tis medžio dirbinių; Petraitytė 
rankšluostį,'pudrinę ir kvepa
lų bonką; Rūta 2 vyr. marški
nius: Jokūbaitis gitarą; M. 
Jurkštienė 2 rankšluosčius ir 3 
staltieses; Diržys stalinį veid
rodį ir knygų; Paleckis 6 kny 
gas; Gailiūnienė tautišką kak
laraištį; Jotautas skustuvą, 
skut. maš., odekolono; Garma- 
navičius kortas.
AR BUS REMONTUOJAMA 

BAŽNYČIA?
Prieš 25 metus senesnioji To 

ronto lietuvių karta didelių pas 
tangų dėka yra įsigijusi baž
nyčią, esančią Dundas ir Gore 
vale gatvių kampe. Šis lietuvis 
kas židinys, brangus savo pra
eitimi, pasigenda didesnio re
monto. Kaip būtų naudinga iš 
orės kampus išlyginti, pada
rant pastatą keturkampinės iš 
vaizdos. Reikalingas bazvy- 
čios remontas ir viduje. Su
prantama, kad kol buvo galvo 
ta apie kitos bažnyčios staty
mą, senosios bažnyčios remon 
tas buvo neaktualus, bet dabar
tinėse sąlygose jis būtinas. Prie 
senosios bažnyčios darbuojasi 
šiuo metu net trys kunigai. 
Jie turėtų imtis tik iniciatyvos 
ir konkretaus darbo, o iš Toron 
to lietuvių pusės jie visada ga 
Ii tikėtis pritarimo ir paramos.

Parapijonas.

Dr.A.VALADKA
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

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- Ą 
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- B 
bės, paskolų parūpinimo, c vilinės metrikacijos ir kiti x 
reikalai.—Atstovavimas Įstaigose. — Dokumentų pa- g 
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- & 
pos informacijos.—-Lietuvit interesus gina prityrę spe- $ 
cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. X

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. |

JONAS J. JUSKAITIS I
932 Dunrfm West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

nius, Čepaitis Vladas, Dr. 
Daukša Stasys, Dabkus Juo
zas, Gramauskas Jonas, Gu- 
džinskas Pranas, Jurgutis Jo
nas, Jurgutis Jonas - Vytenis, 
Jurgutis Aleksandras, Jancevi- 
čius Vincas, Laimikis Juozas, 
Mackevičiūtė Emilija, Nedva- 
las Bronius, Paulius Vladas, 
Rutkauskas Povilas, Saladžius 
Antanas, Stumbrą Julius, Vil- 
činskienė Birutė, Zabieliauskas 
Jonas ir Zemlickienė Sofija.

Vieton išstojusių iš būrelio, 
naujai įstojo šie asmenys: Bi- 
levičius, Matisaitytė Jadvyga, 
Stanevičiūtė Liuda, Šukys P.

Per pereitus metus 46 būre- __________________
lis Vasario 16 Gimnazijai suau $ Telefonas LO 2738, 
kojo 269 dolerius.

PIRMOJI LIETUVIŲ g

Real Estate įstaiga I
TORONTE. |

: NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
: VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR | 
t BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
J REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | 
į OBLIGACIJOS. |
į ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 

PASKUTINIUS 25 METUS. ' |

AL GARBENS - Garbenis \ 
į REAL ESATE and BUSINESS BROKER į 
l 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. (

!. Vakarais HY 1543. f
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